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Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Birliği Derneği Genel Başkanı
Prof. Dr. Rıdvan Ege'nin Kongre Açış Konuşması

Değerli Mestektaştarım,

13. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde birlikte olmanın mutluluğu
ve gururunu duymaktayız. Geçen Kongredenberi sayımız bir hayli arttı fakat bazı
değerlerimizi çok zamansız ve verimli çağlarında yitirdik.Geçen Kongre dönüşü
Trafik kazasında yitirdiğimiz Doç.Dr. Osman KÖRÜKLÜ, amansız hastalıktan kurtulamıyan Nevzat HEPDOGAN, Ahmet KALAYCILAR, Ömer ÇELIKER ile, kalp
hastalığından kaybettiğimiz Vedat PÜRSÜNLERLI'yi rahmetle anmak isterim, geride kalanlara sabır ve iyilikler dilerim.
Bu Kongremize de Türki Devletlerden gelen misafir Meslektaşlarımızın bizimle
beraber bulunuşu bizlere onur vermiştir. Dış ve Içişleri Bakaniıkiarına bir sene kadar önce başvurduğumuz halde ancak son ayda 7 Meslektaşımızın katılacağı bildirilmiştir. Biz Türklüğün sınır, etnik köken veya coğrafi bölgelerle sınırlanamıyacağı
nı,Atatürk'ün dediği gibi "Ne Mutlu Türküm" diyenierin gönül, iman ve coşku birliği
olduğuna inanarak bu değerli misafirerimize yürekten hoş geldiniz diyoruz.
Bugüne kadarki Kongrelerimizde 40 Panel, 14 Mezuniyet sonrası kurs ve 1670
serbest bildiri sunulmuştur ve bunların hepsi 6261 sahifelik 12 cilt halinde yayınlan
mıştır. Bu kongrede de 3 Panel, 4 mezuniyet sonrası konferans ve 259 bildiri vardır. Böylece Türk Ortopedi ailesinin şerefli tarihine 2000'e yakın serbest bildiriyle
birçok meslektaşımız, Panellerde-ve Mezuniyet sonrası Konferanslarda da 250 yi
aşkın yetkili meslektaşlarımız deneyimlerini belgelemişlerdir.
Elbetteki bir toplumun değeri sayı çokluğu kadar bilimsel, sosyal ve kültürel seviyesi ile anlam kazanır. Ülkemizde halen Ortopedi- Travmatoloji dallarında eğitim
yapan 24 Tıp Fakültesi, 14 Devlet ve Sigorta Hastanesindeki 36 klinikte asistan yetiştirilmektedir.

1. HASTANELERiMiZ YETERLiMiDiR?
Ilkin Hastanelerimizin durumunu kısaca gözden geçirelim. Sağlık Bakanlığı kugöre Ortopedi-Travmatoloji Kliniklerinin Eğitim yapabilmesi için en az 30
yataklı olması ve bazı temel araç ve gereçlere sahip olması gerekir. Dün C-Kollu
radyoskopisiz ameliyathane düşünemezken bugün BT siz ve hatta Nükleer Tıp
Merkezi ve MRG siz Eğitim Hastanesi düşünülememesi gerekir. Bir vertebra veya
pelvis kırığında, eklem içi kırığından, ternur boynu anteversiyonu ve asetabulum kalınlığına kadar birçok değerlendirme BT ile çok daha gerçekçi olarak yapılabilmek
tedir. Ne hazindir ki bugün, 16 Mayıs, 1993'te Tıp Fakülteleri dışındaki Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortaya bağlı 14 Eğitim Hastanesinin ancak birisinde BT vardır.
Artroskopi özellikle diz ve omuz hastalıkları tanı ve tedavisinde klasik yöntemler
arasında yeralmaktadır. Mikrocerrahi ve replantasyon cerrahisi, radikal tümör cerrahisi de vazgeçilmez uğraşılar olmuştur. Bunlara kesinlikle önem ve yer vermeliyiz. Ya en temel araçlar olan kemik testereleri, osteosentez setleri, protez setleri,
rallarına

artroskopi setleri, hastanelerimizde yoktur veya çok eksiktir, kusurludur ya da eskimiştir. Elbette bunda hastanelere malzeme seçen kişi veya kuruluşların da kusuru
vardır. Bilmem hangi firmanın, hangi maddi ve manevi sempatik yaklaşımları ve
akılalmaz ilişkilerle nasıl da kendi çıkarlarına göre birilerini bulupta bu malzemeleri
hastanelerimize satabildiklerini anlamak çok zor. Bu örnekleri yaşarken insanoğlu
nun ne kadar küçülebildiğini anlamakta çok zorlaşıyor. Bir yandan hastane gelir veya gideri konusunda birkaç bin lira için günlerce savaş veriliyor, diğer yandan istenmiyen veya düşünülmiyen malzeme, araç ve gereç ve satınalmadakileri
etkiliyenerin iradeleriyle hastanelere yüzlerce milyon sarfediliyor. Sonuçta bakıyor
sunuz uyumsuz, kalitesiz araç ve gereçlerle hastane ve ameliyathaneler bir alet
mezarlığı haline geliyor. Hastane stoku olmadığından ameliyat için gerekli çivi,
plak, protez, enstrümanlar, hatta dreyp, serum, ilaç, hasta derecesi bile hastalara
aldırılıyor. Büyük para tutan Ortopedik malzeme, hastaneleri parseliiyenler ve bazı
ucuz malzernede gene hademe, hastabakıcı gibi hastane personelinin tröstü altın
da,gücü yeten her ünvan ve derecedeki insan adeta bu büyük pastanın bir köşesin
den yararlanmaktadır. Mikroplar nasıl gelişince hastalık yapıyorsa ve onlarla mücadele ile hastalık önleniyorsa bizim de bu sayılan kötü koşulları insan zaafının
elinden kurtarmamız gerekir.Bunun 2 ön koşulu var:
1) Her

eğitim

hastanesi en çok

kullandığı

temel malzemeyi

satın

alarak stok

yapmalıdır.

2) Kullanılacak protez, enstrüman, internal ve eksternal fiksasyon malzemeleri
dar sınırda standardize edilerek yalnız onların ithal veya yapımına izin verilmelidir.
Charnley protezini ve AO osteosentez malzemesini Amerika, Avrupadan en az
8-1 O sene sonra, Ingiltere Cottrei-Dubousset enstrümanının kullanma iznini 7-8 sene sonra verdi. Fransa AO araçlarını enaz 6-7 sene sonra ancak ülkesine soktu.
Halbuki Ülkemiz Pakistan ve Taiwan'ın kaletisez ameliyathane malzemeleri, Avrupa veya Amerika'nın deneme halindeki veya uygulamadan kaldırdıkları araç ve gereçlerinin pazar yeridir. Bu cerrahi malzemelerle ve uygulamaları ilgili bir diğer sorun hekim uygulamalarının ve kullanılan malzemelerin artık yalnız tıb meclislerinin
hoşgörülü konusu olmaktan çıkarak mahkemelere ve hukuksal meclisiere doğru
kaydığını görüyoruz. Amerika başta olmak üzere bir çok ülkede hekim, bu malpraktis denilen mesleki kusur nedenile servetlerini yitirdiler, meslekten vazgeçtiler veya
vazgeçirildi ler. Bunu şimdilik sadece hatıriamam ız gerekir.
2. ORTOPEDi EGiTiMiMiZ YETERLiMiDiR
Eğitim hastanelerinin yapı, araç ve gerecindeki bu düzensizliği yanında Eğitim
düzeyini ele alırsak kurumlar arasında seviye farkları çok fazla. Biryanda araştırıcı,
okuyan, yazan, eğitim yuvasını bir ibadethane gibi gören meslektaşlarımız var, çalışma ve özverileri her türlü övgünün üzerindedir. Bu vesileyle onları yürekten kutlarız.

Birde "Devlet benim için ne yaptıki" sapiantısı ile okuma zevk ve refleksini yitiren, çalışarak ve okuyarak değil dağarcıklarındaki ile geçinen, araştırma yerine bildiklerini uygulamakla yetinen ve övünen, öğrenci ve asistan eğitiminin asli görevi
olduğunu unutarak özel muayene, özel hastalarla veya dedi, dedim gibi mış mışlar2

la ömrünü geçiren, bir yere

ulaşmanın

rehavet ve gururu ile böbürlenerek silikle-

şenlerimiz var. Halbuki Türkiye'de Tıp Eğitimi devlete ve kişiye pahalıya mal oluyor, tıp dünyada en hızlı değişen, çağın önlerinde giden,yeniliklerle dolu ve yenilik-

lere gebe bir meslektir.Bu nedenle bu
biraz önüne geçmek zorundadır.

dalın insanları çağa

uymak ve hatta

ç~ğın

Eski dönem ve yıllarda çalışkan olabiliriz, birşeylerde yapmış olabiliriz, bazı ünvanlara da sahip olmuş olabiliriz. Fakat yarınları düşünmüyorsak, yenilikçi düşün
müyor ve davranmıyorsak rehavet içinde geçen ömrümüzle yalnız kendimizi değil
toplumumuzu da geri bırakmış olmazmıyız?
Eğer kendimizi yenilemezsek, maddi gücü olan birçok hasta yurd dışına gidecektir. Çünkü hastayı derinliğine incelemez, ona yenilikçi, bilgili ve etkili olduğumu
zu inandırmazsak bize gelenler ancak ya zorunlu olduğu için veya çaresizlikten geleceklerdir. Bakınız Eğitim Hastanelerine, kaç tanesinde özel paralı hasta dışında
polokinliklerde hocalar veya şefler hasta bakıyor. Bu eski yıllarda böyle değil
di.lnsafla düşünmek gerekirki Fakülte veya Eğitim Hastanelerine falan il veya kurumdan sıkıntıya düştüğü için gelenler, oralara 1-2 senelik asistanların muayenesi
ve kararı için gelmiyor. Bu çarpık düzen çok az da olsa, bu konuda her yetkili ve etki linin birkez daha bunu iyice ve insafla düşünmesni gerektirmektedir.

Kongre ve bilimsel toplantılar sayıca arttı, fakat bunlara elden geldiğince katıl
gerekir. Geçen 2 senede ülkemizde Diz, Vertebra ve El konularında Uluslararası destekli kongereler yapılmış, Almanlarla birlikte Kongre yapılmış, ltalyanlarla
bir Kongre yapmak üzereyiz.Bazı kıdemli ve deneyimli meslektaşlarımız, kongrelerde öğrenecekleri bir şey yok kanısı ile veya maddi endişelerle bu kongre ve toplantılara katılmıyabilirler, fakat unutmamalıki herkesin herzaman öğreneceği birşeyler
vardır,öğreteceği de çok şeyler vardır. Sonra bu toplantılarda kıdemli, deneyimli ve
ünvanlı meslektaşlarımızı görmek genç kuşaklar için çalışma hevesi yaratır, onları
yakından tanımakla onur duyarlar,onlara ulaşma ve hatta geçme heyecanı duyarlar. Batı Kongrelerine bakınız, değil aktif ve değerli kıdemlileri, emekli hocaları bile
zorla davet ederek onlarla övünmeyi, çok çalışmayı öğrenirler. Ankara ve Istanbul'da ayda bir yapılan aylık Ortopedi toplantılarına bile katıımıyan bazı kıdemli
meslektaşlarımı n mazeretini veya gururunu anlamakta güçlük çekiyoruz.
mamız

Batı ülkelerinde asistandan profesöre kadar her meslek mensubunun heryıl
tı lmakla yükümlü olduğu kongre, kurs veya konferans sayısı ve saatı var.Bizde
bu kişisel arzuya katılmıştır.

kaise

Kongreler deyince biraz da kongre giderlerinden söz edeyim.Evet kongrelere
katılmak maddi olarak giderek zorlaşıyor.Fakat elbise, otomobil vb. masraflar kadar kongre giderlerini de devletin yardımcı olması gereği kadar kendi bütçemizden
de para ayırmak gerekiyor. Bu, onurla ve güzel yetişmemiz için bir görevdir. Bazı
çok ilginç uygulama ve toplantılar için bazı firmalar o çalışmaya yatkın ve yararlı kişileri eğitim amacı ile misafir edebilirler. Fakat son yıllarda hocalardan asistanlara
kadar birçok kişinin hep ilaç veya alet firmalarının zoraki ve vazgeçilmez misafirleri
olarak yurd içi ve yurd dışı kongrelerine kervanlar halinde katıldıklarını görüyoruz.
Birçok yeniliği gördükleri ve izledileri için övünüyoruz. Fakat birçok değişik toplantı
lara aynı kişilerin misafir olması ve bukadar misafirin masraflarının protez veya
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malzeme fiatlarına zam olarak ekleneceği düşünülemez mi? Insan ancak eski deyimi
ile Kemali, yeni deyimile Olgunluğu oranında ikram, hediye ve rüşvet arasındaki sınır
ları belirleyebileceği için değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum.
Araştırma,

inceleme, okuma ve yazma

konularında

özellikle yeni

kuşaklarda

ve

Tıp Fakültelerimizde bir hareket var. Yurd dışı kongre ve mecmualara çalışmala
rımızı yayınlar hale geliyoruz. Bu kuruluş ve meslektaşlarımızı yürekten kutluyer ve

genç

sayılarının artmasını diliyoruz.Sistem olarak eleştirilen tarafları bir yana TUSS sayesinde Fakültelerin daha iyi öğrencileri ve yabancı dil bilen genç hekimler asistan olarak geliyor. Ortopedinin maddi ve manevi itibarı üst düzeylerde olduğu için bizim dala
daha çalışkan genç doktorlar geliyor. Bu genç, araştırıcı, çalışkan, dil bilen asistanları
mızı Ortopedi için işlendikçe değerlerinin bir cevher olarak sahip çıkmamız ve onlara
iyi örnek olmamız gerekir. Onlar ne kadar soru sorar, görüş bildirir ve çalışırsa hocaların da kendilerini daha iyi hazırlaması, okuyup çalışarak onlara daha çok yararlı olması gerekir ve böylece daha iyiye daha güzele, asılı daha parlak yarınlara ulaşırız.
Eskisi gibi bildiğini saklıyan ve susan hocanın değil konuşan, paylaşan ve ameliyat
yaptıran hocaların değerli olduğu gerçeğini unutmıyalım.

3. DÜNYADA ORTOPEDiNiN GiDiŞi

Journal of Bone and Joint Surgery'in iki ay önceki baş yazısını Dünyaca ünlü ve
Ortopedinin kilometre taşlarından biri olan Augusto Sarmiento yazmış. Başlığı "Orthopedicis at a Crosaroad" Ortopedistler Yol Kavşağında" diyor ve kapitalist ülkelerde
profesyonel Ortopedistlerle endüstrücülerin veya iş adamlarının boğuşmakta olduğu
nu, ticaret adamları ve endüstrinin yavaş yavaş Ortopedstleri sindirdiği, kendi yanları
na almayı başarma yolunda olduğunu vurguluyor.
Ayrıca eğitim bekliyen asistanların ve kaliteli Ortopedistlerin yetişmesini, subspesialitlerin gelişmesinin zorlaştırıldığını belirtiyor. Eğitim hastanelerindeki Ortopedide birçok subspesialite yani alt dalların gelişmesi Ortopedi eğitimini parçalamakta olduğun
dan herşeyin öğretilmesi gereken eğitim hastanelerinin bir çoğunun bir yan dalda
yoğunluk kazanması eğiliminin iyi uzman yetişmesine engel olduğunu belirterek her
eğitim hastanesinin herşeyi yapması ve yaptırması, yan dalların uzmanlık eğitimi sonrası merkezlerde yapılmasının önemi belirtiliyor. Bir sorunda çok yakında Travmanın
ve El Cerrahisinin ayrılmaya zorlanmalarıdır. Ülkemizde de Ortopedistler giderek travmayla daha az ilgi duymaya başladılar.Bizim Genel Cerrahlar yıllar önce bu havaya
girdiği için Travmayı Ortopediye dahil edişimiz kolay olmadı ve bu sonuca güçlüklerle
ulaşmamız 35 seneyi biraz geçiyor.Bunda çok mücadele verdiğimi biraz kıdemliler
hatırlar sanırım. Biz Travmayı yalnız kehren ilgilenir olursak birileri de çıkar bunu elimizden alır, bu nedenle konumuzasahip çıkmamız gerekir. Benim 30 sene evvel Köroğlu'nun "Tüfek icad edildi mertlik bozuldu" deyişi gibi "Çivi ve plak demirciliği arttı,
kırık tedavisi saptırıldı" sözüme iyi kulak veriniz. Her kırık için radyolojik kırığı değil
hastayı tedavi ediniz, Elbise medası gibi her mevsim değişik şekil ve adlarla çıkan internal fiksasyon araçlarının aldatıcı cazibesine hemen kapılmayınız. Usta Ortopedist
kırığı yüksek oranda konservatif tedaviyle iyileştirebilendir. Biomekanik ve bioengineering'e evet fakat demirciliğe hayır.lnfeksiyon, psödoartroz, nörovasküler bozuklukların beklediği ameliyatla kırık tedavisini enson düşünmeliyiz fakat gerektiğinde de cesaretle yapmalıyız. Çağımızın yaşıyan en ünlü Travmatologlarından ve birçok kitabı
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olan Ingiliz Graham Apley, 9 ay evvelki Journal of Bone and Joint Surgery'nin 1992
Temmuz sayısında baş makale olarak "Fixation is fun", Kınğın cerrahi tesbiti bir eğ
lencedir diyerek "Yetişkin kırıklarının %50 si, çocuk kırıklarının % 90'ı konservatif
olarak iyi olurken niye birçok kırıkta ameliyat yapmayı eğlence sananlar artıyor, anlamak zor" diyor.AO grubu kırık tesbitinde son 30 senede büyük yenilikler ve başa
rılar sağladı fakat dünyada yaygın ve etkin kurslarla kırıkların yalnız ameliyatla iyi
olabileceği yanılgısını da yaygınlaştırdı diyor. Bu sözlerle Böhl.er, Charnley,Sarmiento gibi konservatif kırık tedavisinin büyük ustalarının uğraşısını ve aynı
ustaların gerektiğinde acımasız internal fiksasyon savunucusu olduklarını hatırlata
rak değerlendirmeyi size bırakıyorum.
Birkaç kelime de El Cerrahisi hakkında söz etmek isterim. El Cerrahisi uğraşı
giderek arttığı, özellikle travmatik el olgularının artışı bu dalı daha aran ır ve
daha kazançlı dal haline getirdi. Bugüne kadar Ortopedi, Plastik Cerrahi ve Genel
Cerrahi uzmanlarının bir senelik eğitimi ile El Carrahı olunurdu, ayrı uzmanlığı yoktu. El Cerrahiarının yaklaşık% 75 i Ortopedist,% 20 si Plastik Cerrah ve% 5 i Genel Cerrahtır ve Dünyada bunlara ait Derneklerde daha çok Ortopedistler Başkan
dır. Son senelerde ülkemizde anlaşılmaz bir nedenle
Plastik Cerrahlar El
Cerrahisine sahip çıkarak Bilim Dalı olarak bağımsız olma yolundadırlar ve birgün
biz El Cerrahisinin Multidisipliner bir eğitim istediğini, adı geçen 3 Anabilim Dalında
da bu eğitim ve hizmetin yapılabileceğini fakat henüz bağımsız bir Bilim Dalı olmaması konusundaki görüşümüzü YÖK Başkanlığına sunduk. Amma Eğitim Hastanelerinin Ortopedi Klinikleri, lütfen el hastalarına sahip çıkınız, El Cerrahisi Eğitimi yapınız ve yaptı rı n ız.
alanının

Varlıklı

ülkelerde Ortopedinin Ticari firmaların dışında Ortopedik araştırma ve
kurarak mücadele vermesi gereğinin yaygın olduğu günümüzde moleküler bioloji, genetik Mühendisliği ve lmminoloji çalışmaları ile Ortopedinin bütünleşip gelişmesine ağırlık verilmelidir.
Eğitim Vakfı

4. ORTOPEDiDE BÜYÜK SORUN: KAZALAR
Bilim dalımızı yakından ilgilendiren bir sorun'da kazalardır. Yıllık istatistikleri yaiçin yalnız, Trafik ve iş kazasından yılda 300.000 kişinin yaralanmakta olduğu
ve 10.000 kadar kişinin yalnız bu iki kazadan öldüğünü bilmekteyiz. Geçen sene
Trafik kazasından yaralanan 93.000 kişi, kaza yerinde ölen 6.015 ve hastaneye giderken veya hastanede ölen 3.200 kişi ile trafik kazası başlıbaşına bir felaket olmuştur. Saatte - 21 kaza, 11 yaralanma ve bir ölüm vardı. 7.5 Milyon sürücü, 5 milyon araç, 61.000 Km. karayolu vardır. Uluslararası kaza birimi olan Milyon taşıt
Km' e göre bizdeki ölüm batılı ülkelere göre 10-14 kat fazladır. Bizde Sigorta lı işçi 4
milyona yakın, kaza 150.000 kadar, ölüm 1.600 kadardır. Bu bizdeki iş kazası ölümü, işçi sayısı bizden 6-7 kat fazla olan ülkelerdeki ölümden 3-4 kat fazladır. Geçen
seneki Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre hastanelere 55.600 kişi düşme sonucu
yatmış, 1.184 ü ölmüş, 10.000 kadar yanıklı yatmış 601 'i ölmüş, iskelet sistemini ilgilendiren diğer kazalardan 20.000 kişi yatmış, 1.000 kadarı ölmüştür. Eğitimsizlik,
kent, trafik ve sanayi kültürümüzün yetersizliği, denetimin tutarsızlığı, bencil ve kusurlu davranış kusurları gibi kişisel fartörler yanında yol, trafik ve iş güvenliğindeki
noksanlarımız, çok iyi yasalara karşın çok yetersiz ve tutarsız denetim sistemimiz
pıldığı
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ülkemizin kazalar cehennemi olmasında en önemli nedenleridir. Bütün bunların yanında ölümlerin çok olmasında en önemli nedenlerden birisi de yeterli ve süratli ilk
ve acil yardım yapılmayışıdır. Kazalardaki ölümlerden %10'u ilk 5 dakikada kalb ve
solunum durması, büyük kanama ve yaralanmalardan oluyor. Bunlar için ilk dakikalarda ilk yardım ve tedavi yapılırsa yarısı kurtarılır. lik Yardım, olay yerinde bulunan
kişilerce ve orada bulunan araç ve gereçlerle ve kaza yerindeki kişilerce yapılır. O
anda olay yerinde Sağlık Personeli olamıyacağına göre herkesin ilk yardım (Tedbir,
Tanı, Tedavi, Telekominikasyon, Triaj ve Taşıma) gibi baş harfleri T ile başlıyan 6
kuralı öğrenmesi gerekir. Bu sürücü Kurslarında yapılıyor ama, asıl okullarda ve
Halk Eğitim Merkezlerinde çocuklara ve halkımıza uygulamalı olarak öğretilmelidir.
Kazalardaki ölümlerin% SO kadarı da ilk yarım saatte olduğuna göre bu süre içinde
ya ilk yardımı yapılan kişi Acil Yardım yapan bir Sağlık Kuruluşuna gönderilecek veya bu süre içinde resüsitasyon için gerekli araç ve gereci, eğitim görmüş sağlık ekibi bulunan ambulans ve Helikopteri olması gerekir. Ülkemizde yıllardanberi mücadelesini verdiğimiz bu konuda, 1981-1984 döneminde bazı şeyleri başlatabildik.
Birincisi Karayolu boyunca yol kenarındaki bugün sayısı 2.500'ü bulan genel telefon koydurttuk, bununla hemde jetonsuz olarak 112 no. Hızır Acil, 155 Polis, 156
Jandarma imdat numaraları ile yardım isternek mümkün oldu. Ikincisi Sağlık Bakanlığına Ambulans teşkilatını kabul ettirebildik, HızırAcil Servisi adı 2360 ambulans
satın alındı. Fakat Sağlık Bakanlığı, itfaiyenin yaptığı gibi bölge Acil Yardım Merkezleri, Sağlık Merkezleri kurup 112 no. telefonla kaza yerine en yakın yerde bulunduracağı ambulans sistemini kuramadığı için bu ambulanslar Hastane HızırAcil Hizmetinde daha çok büyük şehirlerde depo edilmiştir. Halbuki dünya genelinde bir
ambulansın bulunduğu Merkezden ortalama 30 dakika da yardım istenen yere ambulans ve sağlık ekibinin ulaşması gerekir. Sağlık Bakanlığı maalesef bu Acil Yardım Sağlık Merkezini ve haberleşme sistemini kuramadığı gibi gerekli ambulans
personeli de eğitilmemiştir. Acil Yardımı her hemşire, doktor ve hatta uzman doktor
bilemez, ayrı bir eğitim işidir.
Yıllardanberi süren devamlı uğraşılırımız sonucu "Ilk ve Acil Yardım" (jzmanlık
dalı

nihayet 18 ayı acil servis eğitiminde geçmek üzere 3 yıllık uzmanlık olarak 30
Nisan 1993 te 21576 no. resmi gazetede yayınlanarak yasallaşmıştır. 18 aylık rotasyonu da Hastane Eğitim Komisyonları düzenliyecektir. Fakülte ve Hastaneleremizde yılda en az 36.000 başvuru bulunmuyarsa bu eğitime başlamaması yararlı
olur.
Tıp

Fakültelerimizinde öğrencileri en az 1-2 ay Acil Yardım Stajı yaptırmaları ve
Acil Tıp Uzmaniiğı eğitimi için hazırlıklı olmaları gerekir. Acil
koruyucu, hem tedavi edicidir. Trafik kazasından kaza yerinde
veya hastaneye gidinceye kadar ölenlerin en az % 25'i süratli ve bilinçli acil ve ilk
yardımla kurtarılır. Bu Trafik Sigortasının yüzde bilmem kaçı bilmem ne fonuna aktarılacağına bu Acil Yardım hizmetine ayrılmalıdır. Bugünkü tasarısı ile uygulanması zor ve hatta hayal olan Sağlık Sigortası ve Yeşil kart sistemi gerçekleşinceye kadar kaza kurbanları için kırmızı kartı kime göstermek gerekiyor bilemiyorum.
yürürlüğe giren
Yardım hizmeti hem

yeni
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5. GENEL SAGLIK PERSONELi SORUNLARI
Halkımız, Allah hiçkimseyi hekime ve hakime muhtaç etmesin fakat eksikte etmesin der. Fakat bugün Hekim ve Hakimierin maddi yönden muhtaç olmasada
memnun oldukları söylenemez, bunun iyileştirmesi gerekir. Yalnız hekimlere uygulanan zorunlu hizmet bugün etkisiz hale gelmiştir. Büyük şehir hastane ve sağlık
ocaklarında eş veya dost nedeniyle yüzlerce hekim işsiz ve güçsüz olarak buralarda kadro işgal etmektedir. Hakça bir dağılım yoktur. Benim 2 yeğenimden biri Ağ
rı'da zorunlu hizmet yaptı, diğeri halen Adıyaman'da zorunlu hizmettedir. Onlar gibi
birçokları yurdun değişik yörelerinde hizmet verirken Insan bazen büyük şehirlerde
bir yolunu bulup kümelenen yüzlerce işsiz uzman veya pratisyenin buralarda işsiz
güçsüz kalabilmelerini anlıyamıyor ve bu düzeni yaratanlara hoş göremiyor. Zorunlu hizmeti kaldıralım diyoruz, bu sefer binlerce hekim işsiz değil maaşsız kalacak.
Geçen ay TUSS'a 17.000 kadar genç hekim uzmanlık sınavına girdi, ancak 1200
kadarı asistanlık hakkı kazandı. Ya gerisi ne olacak. Pratisyenlik itibarı ve bilgisi olmadığı için herkes uzmanlığa koşuyor. Bu Eylül'de sınava 22.000 dektorun gireceği ve gene 1200-1300 kişinin asistanlığa alınacağı söyleniyor. Diğer bir hazin tablo, bilmem hangi ülkede bir odası ve örneğin bir göz uzmanı bulunan yerde 28 göz
asistanı bulunduğu, bilmem hangi ülkede yalnız kayıt parasını yatırın sonra gidip ülkenizde oturun diye gönderilen yüzlerce Türk asistanının olduğunu biliyoruz, bunlar şimdilerde Türkiye'ye transfer edildiler. Fakat resmi gazetede bunlar içinde sı
nav ve kural getiren hükümler getirildi, dileriz ki bu haksız işlem düzene girer.
Böylece TUSS'Ia gelen asistanlar için ayrıcalık biraz azalmış olur.

Bir diğer konu da Sağlık Bakanlığı şef ve şef muavinleri sınavlarının hala bir düzene sakulamadığı için bazı haksızlıklar oluyor, bu önlenmelidir. Uzmanlık sınavı
standartizasyonu için yeni uzmanlık tüzük taslağı bazı düzenlemeler getirdi. Çünkü
bir donçeti bile olmıyan Üniversite klinikleri 10-15 yatağı ile ihtisas veriyor, mezunlarını doçentlik sınavına sokuyor veya gelişmeye ayak uyduramıyan, seminer ve
araştırma yapmıyan, mensupları kongrelere katıımıyan ve yalnız sınırlı ameliyatları
yapan bazı kuruluşlar uzman yetiştiriyor. Asistanlığa girişte sıkı bir sınav oluyor,
asistanlık bitişinde ise gene kendi hocasının taktiri ile uzman oluyor. Bunun kusurları ve hakça olmadığı anlaşılmaktadır. Eski yıllarda asistanın uzmanlık sınavındaki
başarısızlığını hocasının başarısızlığı olarak algılıyorduk fakat bugün görüyoruz ki
yanılmışız. Amerika ve Ingiltere'de ki gibi zor sistemler değil, Fransa'daki yabancıla
ra ayrı verilen uzmanlık belgesi gibi anlamsız değil fakat hiç olmazsa klasik bir teorik ve uygulama sınavının karma jürilerle yapılma zamanı geldi gibi.
Işte gene dertlerimizle, sevinçlerimizle, umutlarımızla biraradayız. Bu Kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere, özellikle Yönetim Kurulumuz ve Kongre
Kurulumuz üyeleri olmak üzere Kongre Başkanı Sayın Prof. Dr. Eyüp KARAKAŞ,
Genel Sekreter Sayın Doç.Dr. Ali BAKTIR ve Kongre Sekreteryasına teşekkürü bir
borç bilirim. Ayrıca bize destek olan ve onur veren Nevşehir Valimize ve Belediye
Başkanına şükranlarımızı sunarı m.

Kongremizin başarılı, huzurlu ve yararlı
16 Mayıs 1993,

Nevşehir

olmasını

diler, saygılarımı

sunarım.

Prof. Dr.
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BÖLÜM ·1
PANEL/1/1

DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGI
PANELI GiRiŞ SUNUŞU
DKÇ'de tanı,

sağlıkçı

ve toplum sorunu neden programa al md ı?
Prof. Dr.

Rıdvan

Doğuştan Kalça Çıkığı gerçekten ülkemizin büyük sorunuydu, ve giderek
azalmakla birlikte sorun olmakta devam ediyor.

EGE

dirilmiştir. Fakat 1960'1ı yılların başında
geriye dönük olarak hastaneye vaşvu
ran 1425 kalça çıkığından ancak %6
sının bir yaşından küçük,% 28 inin 2 ve
3 yaşlarında, geri kalan %64 nün ise
daha büyük yaşlarda olduğu görülüyordu. O günlerdeki meslektaşlarımızın ve
Derneğimizin yazılı ve sözlü basındaki
çabaları, broşür, konferans ve özellikle
Tıp Fakülteleri Çocuk ve Kadın-Doğum
uzmanları Eğitim Programlarındaki ve
annelerin bebekleri kontrola getirme
davranışlarındaki değişiklikleriyle bu
sorun giderek azalmıştır. Fakat sorun
geç yaşta yürürneğe başladığı, veya topalladığı için çocuğun çok kez oyun veya okul çağında ortopedi uzmanına getirilmesi veya ileri yaşlarda ağrılı artrez
nedenile ortopedi uzmanına gelmeleri
tedaviyi zorlaştırmakta veya imkansız
bırakmakta fakat komplikasyonları tedavi ederken yeni komplikasyonlara
neden olmaktaydı.

"Doğuştan Kalça çıkığı Tanı yöntemleri, Toplum ve Sağlıkçıların Eğitimi"
olarak çok yönlü amaçla ve yetkililerin
deneyimlerini de dile getirerek sizlere
PANEL OLARAK sunmayı planlamıştık.

Panel Moderatörü Sayın Prof. Dr.
Talat Göğü ş konu önemini Panel açılı
şında birkaç cümleyle özetleyip, konuş
macıların panel süresini aşmaları nedenile konuşmacılardan sonra konuyu
tartışmaya açamadığı ve görüş bildiremediği için ve kendisinden bu konuda
bir yazı alamadığımızdan konuyu seçiş
nedenlerimizi özetlerneyi uygun buldum.
Ülkemizde 1960 lı yıllardaki bazı
Kalça Çıkığı
nın yüzde bir ile üç arasında olduğu bilaraştırmalarda Doğuştan
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Doğuştan

Kalça

Çtktğt

RtdvanEGE

lere önem verirken diğer yandan kundak zararları, erken muayene ve belirtilerin bilinmeye başlaması yanında 1980
de Graf'ın başlattığı ultrasonografik inceleme bebekliğin ilk üç ayında bile
%95 oranında doğru tanı konulabileceğini göstererek bu yöntemin giderek
yaygınlaştığı görülmektedir. Diğer yandan çağdaş tıpta tedaviden önce hastalığı önleme yöntemi yani koruyucu tıb
ba verilen önem artmıştır. Bu nedenle
Japonlar ve Yugoslavlar yeni doğan
bebeklerde kundak yerine bebek bacaklarını abduksiyonda tutan bebek kilotları ile doğuştan kalça çıkığını yüzde
1.5 - 3.5 lardan yüzde birin çok altına
(0.2) düşürdüklerini ortaya koymuştur.

koymaktadır.

Benim gibi Douştan Kalça Çıkığının
Von-Rosen yöntemiyle radyolojik tanı
döneminden önce yalnız klinik muayeneyle erken tanıya çalışan bir kuşaktan
gelip, ülkemizde ancak büyük çocuk
veya hastaların başvurması ızdırabını
yaşıyan biri olarak kundak yasağı, erken klinik, radyolojik, ultrasonografik ve
hatta M RG yöntemlerile tanı, erken muayene ve tedavi alışkanlığını görmek
mutluluktur.
Amacımız erken tanı, zararsız erken
tedavi yöntemleri uygulamak, ancak
başarısız veya geç gelen olgularda son
30 yılda giderek gelişen cerrahi redüksiyon, pelvik ve temaral osteotomiler ve
artroplasti yöntemleriyle bu sakatlayıcı
durumu en az sıkıntıyla tedavi yollarına

Işte bu panelin amacı Doğuştan Kalça Çıkığını önleme, erken tanı ve tedavideki görüşleri, bu konuda hekim, sağ
lıkçı ve topluma düşen görevleri ortaya

zamanında başvurmaktır.
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BÖLÜM -1
PANEL -1/2

DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGlNlN (DKÇ)
ÖNLENMESi
Doç. Dr. Ayten Egemen
Hacettepe Üniv Tıp Fak Halk Sağlığı A.B. D.
Doğuştan

Kalça Çıkığı (DKÇ), erken
ve uygun tedavi ile önlenebilen ve
tama yakın bir iyilik sağlanabilen bir
anamolidir.Buna karşın, özellikle; akraba evliliğinin yaygın olduğu ve çocukların kundağa sarılmasının geleneksel
olarak sürdürüldüğü ve bu konuda gerekli uygun ve başarılı sağlık hizmet
programlarının yapılmadığı gruplarda,
hastalığın gecikmiş cerrahi tedavisi bireysel ve toplumsal ekonomik yük getirir, bazen de özür nedeniyle potansiyel
üretim kaybına neden olur (1-5)

DKÇ'nin yaklaşık %70'i tek taraflı ve sol
kalça tutulumlu olduğu ve ilk doğumlar
daki çocuklarda diğerlerine oranla daha
sık görüldüğü bulunmuştur (2,3,8)

tanı

Ülkemizde son yirmi yılda yöresel
Ancak bu çalış
malar tasarımlarındaki ve yöntemlerindeki farklılık nedeniyle, bilimsel verilerinin topluca değerlendirilmesi
ve
Türkiye'ye genellenebilmesi mümkün
değildir. Ankara doğumevinde doğan
bebeklerde, konjenital malformasyonların görülme sıklığının araştırıldığı bir çalışmada 70'1i yıllarda DKÇ% 14, Etimesgut Bölgesinde % 00.5 -5.1 olarak
saptanırken, Trabzon il merkezi serbest
hekim muayenehanesine getirilen çocuklar arasında görülme sıklığı % 003,6
baş batın grafilerinin değerlendirildiği
blir çalışmada% 04 olarak bulunmuştur
(7,9-11)
çalışmalar yapılmıştır.

DÇK'nin görülme sıklığı iklim koşul
ve çocuk yetiştirmedeki uygulamaların farklılığı nedeniyle ülkelere göre
farklılıklar göstermektedir. Akdeniz ülkelerinde görülme sıklığının %3.6- 7 olduğu bulunmuştur (5-7). Günümüzde,
çocuk sağlığına gereken önemi veren
ve yüksek nitelikli sağlık hizmeti sunan
gelişmiş ülkelerde DKÇ sorun olmaktan
çıkmıştır. Çalışmalarsa, kızlarda erkeklere oranla 2.5 - 4 kez daha fazla olan
ları

Sağlık

hizmetlerindeki gelişmeler,
düzeyinin yükselmesi, sağlık eği
timinin daha yaygın olarak yapılması
eğitim
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nedeniyle DKÇ'nin önlenerek sakatlık
ülke düzeyinde azaldığı yargısı ancak gözlemlere dayanmaktadır. Bu nedenle, güncelliği alan ve sorunun
gerçek boyutlarını ve nedenlerini ülke
düzeyinde belirleyebilecek interdisipliner çalışmalara gereksinimi vardır.

biçimi, doğal olarak, çocuk bakımından
da etkili olmuş, taşıma kolaylığı sağla
yan kundaklama davranışının yaygınlı
ğına neden olmuştur. Milattan önce
3500 - 3000 yıllarında başlayıp yerleşik
düzene geçene kadar geçen sürede ve
daha sonraki modern yaşamda çocukların kundağa sarılması geleneksel olarak sürdürülmüştür. Diğer ırklardan da
Kuzey Amerika, Kızılderililer, Kuzey
ıtalyanlar, Batı Almanlar,Kuzey lskandinav göçmenleri ve Çinliler de, uygulamada bazı farklılıklar olmakla beraber,

ların

DKÇ SlKLlGlNI ETKiLEYEN
FAKTÖRLER
Akraba Evliliği: DKÇ olgu özellikle
anne babaları birinci derecede akraba
olanlar arasında daha sık görülmektedir. Bunun nedeni genetik olan eklem
laksitesinin doğuştan kalça çıkığına neden oluşudur (12-13). Türkiye'deki evliliklerin Batı Anadolu'da% 12.8'i, Güney
A nadolu'da ise % 19.6'sı, Orta Anadolu'da % 26.8i, Kuzey Anadolu'da
23.7'si, Doğu Anadolu'da ise % 30.8'i
akraba evliliğidir. Bir başka deyişle,
Türkiye'de beş evli çiftten biri (% 21.06)
akraba evliliği yapmıştır. Akraba evliliği
sıklığı kadını eğitim durumuna göre de
farklılık göstermektedir. Üniversite eğiti
mi alan kadırların% 1.8'i akraba evliliği
yapmış iken, eğitimi olmayan kadınların
% 28.2'si akraba evliliği yapmıştır
(14, 15). Eğitimi olmayan aileler ve hizmeti sunanlar ve alanlardan gelen diğer olumsuz faktörler nedeniyle koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin aileler
daha az ulaştığı ve geleneksel çocuk
yetiştirmenin yaygın olduğu bölgelerde,
akraba evliliği sıklığının da daha yaygın
olması DKÇ sorununun çözümünü
olumsuz etkilemektedir. Bu konudaki
hizmet programlarında, bu risk grupları
na farklı bir yaklaşımın sağlanması gereklidir.
Çocukların

Kundağa

çocuklarını

kundağa

sarmışlardır

(13, 16). Ancak, gözlemler ve araştırma
lar, yüzyıllardır alışılagelen kundak uygulamasının çocuk sağlığına olumsuz
etkileri olduğunu göstermiştir. Günümüzde artık, kundaklanan bebeklarde,
kundaklanmayanlara oranla, pnömoni,
otitis media, raşitizm, diaper rash,
konstipasyon ve gaz problemlerinin daha fazla olduğu bilinmektedir (17-19)
Çocuklarda kundak uygulamasının
çocuk sağlığına sakıncalı etkilerinin en
önemlisi, doğrudan birinci derecede bir
ilişki olduğu gösterilen DKÇ'dır. Intrauterin dönemin aksine, doğumdan sonra , çocukların kalçalarının kundağa sarılarak akstansiyon ve adduksiyonda
tutulduğu Kuzey ıtalyanlar, Kuzey Amerika Kızılderilileri, Batı Almanlar, Kuzey
lskandinav göçmenleri gibi toplumlarda, DKÇ insidansı yüksektir. Yenidoğan çocukların kalçalarını fleksiyon ve
abduksiyonda tutulduğu Orta ve Güney
Afrika zencileri, Hong-Kong,Kuzey Kanada eskimoları gibi toplumlarda ise,
DKÇ insidansı belirgin olarak daha yüksektir (20). 1963 yılında, Dobert B. Salter, Kanada'da yaşayan Kuzey Amerikalı kızılderililerinde, kundaklanmayan
1347 bebekte 17 (%1.2), kundaklanan
2032 bebekte 250 (% 12.3)DKÇ saptamış olduğu araştırma, kundak-DKÇ iliş-

Sarııması:

Türkler, göçebe hayat biçimine dayanan eski Türk medeniyetinde, tüm yaşamsal davranışları nı bu hayatı n koşul
larına göre düzenlenmiştir. Bu yaşam
12
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kisini

çarpıcı

yerleşim

yerinde, annelerin kundakkonusundaki bilgi ve uygulamalarının araştırıldığı bir çalışmada,
anneleri n bilgileri toplam 100 puan üzerinden ortalama 40.3±4.21 puan olarak
saptanmıştır. üç gruptaki anneleri n bilgi
puanları anlamlı olarak farklı oh:ı~, ~ır.sal
bölgedeki annelerin bu konudakı bılgıle
ri gecekondu ve kentsel bölgedeki annelerden daha yetersiz bulunmuştur
(Tablo 2) . Aynı çalışmada, kırsal bölg~
deki annelerin %29.4, gecekondudakı
lerin %27.7si, kentsel bögedekilerin
%67.8' "bol ara bezi kullanmanın çocuğa sizce en önemli etkisi nedir" ~orus~
na "DKÇ önlenir" yanıtını vermışlerdır.
(Tablo 3).Yine kırsal bölgedekL annelerin %59.0'u çocuklar kundaklanma.malı
derken annelerin %57.4'ü, "siz kundaklar 'mısınız?" sorusuna "kundaklarım" yanıtını vermişlerdir. Bu anneler
arasında son çocuğunu kundaklayanlar
ise %71.8'dir. Tablo 4'de de görüldüğü
gibi, aynı sorular, kentsel nitelikte yaşam biçimi sürdüren annelere sorulduğunda, annelerin % 84.3'ü "çocuklar
kundaklanmamalı" yanıtını vermiş, %
8.0'i "ben kundaklarım" demiştir. Annelerin % 7.5'i son çocuğunu kundaklamıştır. Bu iki grup anne arasında doğru
bilgiye sahip olma ve doğru uygulama
açısından önemli farklılık bulunmuştur.

olarak göztermektedir (13)

sağlık ilişkisi

Yenidoğan bebeğin

kalça ekiemi geolarak intrauterin fleksiyon pozisyonunda ani ve tam bir değişiklikle
düz pozisyonunda tutulan çocuklarda
genetik geçişli olan eklem laksitesini~
varlığı durumunda DKÇ kaçınılmaz bır
sonuçtur. Oysa, hiperlaksitesi olan çocuklarda kundak uygulanmaz, bol ara
bezi konarak normal anotomik pozisyonu sağlanırsa, DKÇ'nın gelişmeyeceği
ni ya da kendi kendine tedavi olacağı
bilinmektedir.
lişimsel

TÜRKiYE'DE DKÇ'NIN ÖNLENMESi iLE iLGiLi UYGULAMALAR
Türkiye'de DKÇ potansıyel bir sorun
önlenmesi konusunda
yapılacak eğitim ve diğer hizmet programiarına temel oluşturmak amacıyla
doğrudan konuya yönelik yaygın ve yeterli programlar yapılmamıştır. Ancak,
kundaklanan ve kundaklanmayan çocuklarda akut solunum yolu enfeksiyonları ve pnömoni araştırılmıştır (Tablo 1
ve şekil 1) Bu çalışmalarda, an nelere
kundak konusunda eğitim yapılmıştır
(17, 19)
olmasına karşın,

DKÇ dahil, çocuk sağlığına olumsuz
etkisi nedeniyle, Ankara'da kırsal, gecekondu ve kentsel özelliklere sahip üç

Tablo 1. Kundaklanan ve Kundaklanmayan Bebeklerde
Solunum Yolu enfeksiyonu (17)
Bebeğin Nitelikleri

Ku n daklan m ayan
(n=94)

Yarım Kundaklanan

(n=29)

Tam Kundaklanan
(n=63)

7.9±2.3

8.1±3.3

7.4±2.1

1.08

1.07

1.11

84

88

89

Pnömoni

3.2

24.1

11.6

ÜSYE

3.2

13.8

14.5

Yaş

(Ay)

Cinsiyet oranı (E/K)
Eğitimli

Anne Yüzdesi
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Tablo 2. Annelerin Kundak Konusundaki Bilgi Puan
Ortalamalarının Yerleşim Yerlerine Dağılımı

n

X

s

Gecekondu (2)
Kentsel (3)

178
173
159

25.2
32.6
52.3

2.64
4.04
5.13

Toplam

510

40.3

4.21

Yerleşim

Yeri

Kırsal(1)

Bu

çalışmanın sonuçlarına

Önemlilik
1-2 p<0.05
1-3 p<0.05
2-3 p<0.05

Bu araştırmada, kırsal bölgedeki annelerin kendileri % 98.9'u kundaklanmış
olmasına karşın, bu annelerin ilk çocuklarının %87.8'i, son çocuklarının %71.8'i
kundağa sorılmıştır. Gecekondu yerleşim yeri için bu sayılar %97.1,%80.5 ve
%68.6'dır .
Kentsel yerleşim yerlerin-

göre, çocukkundaklayan anneler büyük aile
içinde yaşayan, evde küçük kardeşin
bulunduğu, eğitim düzeyinin düşük olduğu ailelerdir. Ailelerinde DKÇ olduğunda, annelerin çocuklarına kundak
larını

uygulamalarının azaldığı saptanmıştır.

Tablo 3. Bol Ara Bezi Kullanmanın Çocuğa Sizce En
Önemli Etkisi Nedir? SorusunaAnnelerin Yanıtlarının
Yerleşim Yerlerine Göre Yüzde Dağılımı
YERLEŞIM YERI

Anne Yanıtları

Kırsal

Gecekondu

Kentsel

DKÇ önlenir

29.4

27.7

67.8

Sacaklar düzgün olur

10.2

9.8

6.2

Sacaklar eğri olur

35.6

47.4

4.0

Kalçası geniş

6.2

1.2

-

Bilmiyorum

18.6

13.9

22.0

Toplam

100.0

100.0

100.0

178

173

159

%
Sayı

olur
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Tablo 4. Annelerin kundak Konusundaki Bazı Sorulara
Verdikleri Yanıtların Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımları
YERLEŞIM YERI
Yanıtları

Kırsal

Gecekondu

Kentsel

Ku ndakianmamalı
diyen%

59.0

64.2

84.3*

69.2

Ku ndakiarım
diyen%

57.4

65.9

8.0*

43.8

Son çocuğunu
kundaklayan %

741.8

68.8

7.5*

49.4

178

173

159

510

n

Toplam

*önemli
Tablo 5.

Yerleşim

Yerlerine Göre

Çocukların

Kundaklanma Durumu

YERLEŞIM YERI

Kundaklanma Durumu

Kırsal

Gecekondu

Annelerin kundaklanma
yüzdesi

98.9

97.1

83.2

yüzdesi

87.8

80.5

18.9

Son çocukların kundaklanma
yüzdesi

71.8

68.6

7.5

Ortalama kundak süresi (gün)

96

76

28

Kentsel

lık çocukların kundaklanma

nusundaki sorulara verdileri yanıtiara
toplam 35 puan üzerinden ortalam bilgi
puanlarının 14.3±. 8.1 olduğu saptanmıştır. (Tablo 6). "Çocuklar kundaklanmalı mı?" sorusuna % 39.0 anne evet
yanıtını vermiştir. Hayır diyenierin ise,
kundak-DKÇ ilişkisini sadece annelerin

deki annelerin % 83.2'sinin, ilk çocuklarının % 18.9'unun ve son çocuklarının
%7.5'inin kundaklanmış olduğu saptanmıştır. (Tablo 5)
Ankara'nın Çubuk yerleşim yerinde
1993 yılanda yapılan bir başka çalışma
da da anneler kundak-sağlık ilişkisi ko-
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Kundaklanan ve kundaklanmayl:m bebeklerde Pnömoni ve üSYE
görülme %'si. Gülveren, Ankara, 1990

ı

m

Pnömoni
Kundaklanmayan

8

Yarı Kundaklanan ~ Tam Kundaklanan

Tablo 6. Annelerin Ku ndakiama Konusundaki Bilgileri (21)

BILGI PUANI*
Annelerin Özellikleri

n

X

s.s.

YAŞ

15-19
20-30
31+

21
120
24

9.5
14.9
11.3

7.6
9.1
8.0

ÖGRENIM
likokul altı
likokul
Ortaokul - lise

12
130
22

9.3
13.4
16.2

7.1
9.2
10.0

Genel Ortalama

165

14.3

8.1

* Toplam Bilgi Puam:35
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Tablo 7. "Çocuklar Kundaklanmalı
Annelerin Verdikleri Yanıtların%

mı?"

Sorusuna

Dağılımı

(21)

YANlTLARlN% DAGILIMI

SORULARlYANlTLAR

ÇOCUKLAR KUNDAKLANMALI Ml?

Hayır

39.0
61.0

Büyükler istiyor
Rahat uyuması
Üşümemesi
Sacakları düzgün olması
Bilmiyorum

27.7
43.0
15.0
11.0
3.3

Dr/ebe önermedi
DKÇ olur
Sakat olur
Rahat büyütülür
Bilmiyorum

33.3
28.5
14.3
14.3
9.6

Evet

EVET ISE NEDEN?

HAYlR ISE NEDEN?

BOL ARA BEZI KONULURSA NE OLUR?
DKÇ önlenir
Sacakları eğri olur
Sacakları düzgün olur
Bilmiyorum

%28.5'i bulabilmiş, annelerin % 20.0'si
DKÇ'ının bol ara bezi ile önlenebileceğini bilebilmiştir.0-2 yaş grubu çocukları
olan annelerin % 63.0'ü çocuklarını
kundaklamıştır (Tablo 7)

20.0
35.0
28.0
17.0

nin yetersizliği nedeniyle, önemli bir
ilerlemenin olmadığı söylenebilir. Bu
durum, DKÇ'nın önlenmesi ve erken tanı ve tedavisi için yeterliliği, etkinliği ve
sürekliliği olan eğitim programlarının
yapılması gerektiğini göstermektedir.
Yine 948 lise öğretmeninin katıldığı bir·
hizmet içi sağlık programında, "çocuklar kundağa sarılmalı mıdır? Neden?"
sorusuna öğretmenierin %50.1 'i doğru
cevap vermiştir (22).

Ankara'nın

birbirine yakın iki yerleyerinde, 6 yıl aralıklı yapılan bu çalışmada, DKÇ'na zemin hazırlayan,
kundak konusunda, sağlık hizmetleri
içinde ve medyadaki eğitim hizmetlerişim

17
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Tablo 8. Etimesgut Bölgesi'nde 0.6 Yaş Grubunda Ebelerin
Erken Tanıda Görev Aldığı Hastalıkların Son 3 Yıldaki Morbidite Hızları
1997
Hastalıklar

Sayı

1979

1978

Binde

Sayı

Bi nde

Sayı

Binde

Malnutrisyon

114

9.3

101

7.1

214

14.1

An emi

416

34.0

580

40.5

1173

77.2

78

6.4

132

9.2

215

14.2

119

9.7

104

7.3

220

14.5

Raşitizm

DKÇ

+Diğer

K

(Konjenital kalp ve yan k dama k ve yank d udak hariç)

grubu için sık görülen, ebe düzeyinde
eğitimi olan bir sağlıkçının yapabileceği
muayenelerle tanı kanabilen ve erken
tanıntığı zaman tedavisi mümkün olan
hastalıklar konusunda eğitilmişlerdir.
Ebe eğitiminin erken tanı hastalık yakalama hizmetine ne ölçüde etkili olduğu
nu araştırmak amacıyla, eğitim öncesindeki iki yıl ve eğitimin yapıldığı yıl
sonunda, bölgenin sağlık istatistikleri
incelenmiştir. Tablo 8'de de görüldüğü
gibi, her dört hastalıkda da, 1977-1978
yılları arasında morbidite hızlarında fark
olmadığı halde, 1978-1979 yılları arasında istatistiksel olarak önemli bir artış
bulunmuştur. Bu çalışmada, hastalıkla
rın morbidite hızlarında önceki yıllarda
olmayan bu artış açıklayacak bir nedenin gösterilemeyişi, ebelerin erken tanı
da etkin bir rol oynadığının kanıtı olarak
kabul edilebilir (23).

SAGLIK PERSONELiNiN DKÇ'NIN
ÖNLENMESi VE ERKEN TANlSlNDAKiROLÜ
Enfeksiyon hastalıklarından korunmada, kaynak, bulaşma yolları ve sağ
lam kişiden oluşan zincirin kırılmasını
sağlayan etkin bir önlem genellikle başarıya götürür. Ancak, DKÇ'nın önlenmesi, erken tanı ve tedavisinin başarıl
ması, yeterli nitelik ve nicelikte sağlık
hizmeti sunumu ile, bu konuda eğitilmiş
ve hizmeti kullanan toplum ilişkisine
bağlıdır. Erken tanı koyabilmek için,
hastalığın erken belirtileri saptanabilmelidir. Ideal olan, tüm çocukların bir
ortopedi ya da pediatri uzmanı tarafın
dan ilk ayda görülmesi ise de, ülkemiz
koşullarında bu mümkün değildir. Bu
nedenle, özellikle kundak uygulamaları
nın da en yaygın olduğu kırsal alanda
çocuğa ve aileye en yakın sağlık personeli olan ebelerin bu konuda eğitilmele
ri sorunun çözümünde önemlidir. Yapıl
mış yerel uygulama ve çalışmalar bu
konudaki katkıyı göstermiştir. Hacettepe Üniversitei Tıp Fakültesi Etimesgut
Eğitim ve Araştırma Bölgesi'nde 1979
yılında ebe öğretim programı düzenlenmiş ve bir .yıl boyunca ebeler her yaş

Sonuç olarak;
* Türkiye'de her ne kadar gözlemler
ve yerel sınırlı araştırmalar, DKÇ'nın
azalmakta olduğunu göstermekte ise
de, önlenmesi kolay, gecikmiş tedavisinin zor olduğu bu anamalinin epidemiyolojik, güncel bir değerlendirilmesinin
yapılması, başarılı hizmet programları
18
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için gereklidir.

Hip. J Bone Joint Surg.45-B,268, 1963

* Doğrudan, DKÇ'nın önlenmesi, erken tanı ve tedavisi konusunda örgün
ve yaygın eğitim içinde sürekliliği olan
etkin eğitim programları yapılmalıdır.

9.Kanbak M: KJrsal Bölgede Kas-iskelet
Sistemini ilgilendiren Sakatlik Preva/ans1
Araştirmasi, Hacettepe Üniv. T1p Fak. Ortapedi Uzmanlik Tezi, 1971
10. Gör. S: 0.2 Yaş Grubu Pediatri Polikilinik hastalarmda doğuştan Kalça Ç1klğJ
AraştJrmasJ, Artroplasti Artroskopik Cerrahi,
4:6, 23-25, 1993

* Annelere antenatal dönemindeki

izlemeleri sırasında, bu konuda
verilmelidir.

eğitim

11. Tams, Z: Boş Batm Filimlerinde Konjenital Vertebra Anomalileri Araştirmasi, Hacettepe Üniv. Tip Fak. Ortopedi Bölümü Uzmanlik Tezi, 1970.

*Ne nedenle getirilmiş olursa olsun,
tüm sağlık kuruluşlarında, rutin olarak,
tüm bebeklerin kalça muayeneleri yapılmalıdır. Pratisyen, pediatris ve ortopedist işbirliği sağlanmalıdır.

12. Wolf, CM, Cafeman SS: Congenital
Hip Disease in Utah, The lnfluence of Genetic and Nongenetic Faktors, The Am. J.
of Human Genetics, 20:430, 1968.
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DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGI ERKEN TANISINDA

KliNiK MUAYENE
Prof. Dr. Cellil BAKi
Karadeniz Tek. Üniv. Tp Fak. Ortop. Trav. ABD.
Hastalığın önlenmesi tam veya nisbi
olur. Tam önleme, hastalığın; dünyanın
birçok bölgesinde, epidemik infeksiyon
hastalıklarının aşılanma ve C ve D vitamini gibi beslenme eksikliklerinden kaçınılarak eliminasyona yakın bir şekilde
ortadan kaldırılmasıdır..

Sporda

olduğu

gibi

ları geliştirilmiştir.

Bu programların değerli olabilmesi
için, hastalığın belirti bir sağlık sorunu
olarak nüfusun bir bölümünü etkilemesi, ucuz ve kolay uygulanabilir teknikle
ortaya çıkarılabilmesi ve ortay çıkarıldı
ğında mevcut metolarla etkili bir biçimde tedavi edilmesi gerekir.

planlı,

motorlu
birçok durumlarda travma önlenebilir.
Hastalık erken ortaya çıkarsa, tedavi
daha çok etkili ve daha az karışık olur,
böylece nisbi önleme gerçekleşir. Buna
kanser bir örnektir. Genellikle, nisbi önleme çabalarının etkilediği hastalık projesinin etiyolojisi çok iyi anlaşılmamıştır.
Bu iskelet sistemini etkileyen deformitelerin çoğu için geçerlidir. Çok etkili nisbi
önleme çabaları olmadığı zaman, bir
çok kas iskelet deformitesi başlangıçta
belirtisizdir. Bu asemptomatik dönemde, hastalığın meydana çıkarılması şan
sa kalacağı için, planlı tarama programtaşıt kazalarında olduğu

gibi

plansız

Çocukta kas- iskelet sistemini tutan
deformitelerden; spina bifida sistika,
doğmalık kalça çıktığı ve sıkolyoz, risk
altındaki populasyonda, planlı taramalarla nisbi olarak önlenebilir durumlardandır.
Doğuştan

Kalça

Kalça

Çıkığı (Doğmalık

Çıkığı)

Doğumda, yenidoğanların hiç olmazsa % 2 sinde bir veya daha fazla
postural deformite vardır. Bunlar, doğuştan kalça çıkığı, yüz deformiteleri,
plagiosefali, mandibular asimetri, sternokleidomastoid kontraktürleri, postural
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Yenidoğanın

skolyoz, talipes ekuinovarus gibi deformitelerdir.

sırt üstü muayene
ve tam gevşemiş ve
rahat bir durumda olması sağlanır. Bu
biberon veya sakinleştirici (pacifier) ile
elde edilebilir. Muayene eden, bebeğin
ayaklarının tarafında ayakta durur. Bebeğin sol bacağı, hekimin sağ eliyle tutulur. Sağ bacağı ise muayene edilen
sol eline alınır. Dizler 90° veya daha
fazla fleksiyona getirilir ve kalçalar 90°
fleksiyonda tutulur. Ikinci ve/veya açüncü parmak trekanter major üzerine yerleştirilir,
başparmakla-ikinci
parmak
arasındaki Web (perde) sahası dizin ön
yüzü üzerine yerleştirilir ve baş parmak
uyluğun iç yüzüne trekanter minör'e
mümkün olduğunca yakın olarak konulur.

Bebek (infant)

Diğer

postural deformitelerin varlı
ğında, doğuştan kalça çıkığının da bulunma ihtimali vardır.

masasına yatırılır

Postural deformiteler arasında, doğuştan kalça çıkığı elle muayeneyle ortaya çıkarılabilen tek deformite ve tedavi edilmezse ileri derecede
sebep olacak bir anomaldir.

Muayenesi

sakatlığa

Diğer postural deformitelere ek olarak, kalça çıkığında riski artıran çeşitili
faktörler vardır. Bu kalça çıkığı gelişme
sini artırıcı faktörler arasında, ilk gebelik, bebeğin kız oluşu (female baby),
pozitif aile hikayesi, makadi geliş, annenin hipertansiyonu, fetal gelişmede
retardasyon, oligohidramnios dahil amniotik sıvı anormalikleri, mebranların
prematür yırtılması, Potter sendronu,
uzamış gebelik süresi ve artmış doğum

Bir defada bir kalça muayene edilir,
kalça pelvisi stabilize etmek için
kullanılır.
Nötral kalça abdüksiyonaddüksiyon pozisyonundan başlayarak,
muayene edilen kalçaya traksiyon uygulanırken aynı zamanda abdüksiyona
getirilir. Büyük Trekanter üzerindeki
ikinci ve/veya üçüncü parmak, uyluğu
kaldırmak ve proksimal femura içe doğ
ru bir başınç uygulamak için kullanılır.
Bu manevra çıkık kalçayı redükte eder
ve redüksiyon sırasında bir "clunk" (zayıf kısa ses) hissedilir. Ekseriye redüksiyon sırasında uylukta gözle görülür
bir uzama olur. Uyluk abdüksiyonda vücut orta hattı pozisyonuna geri getirilirken, ayni zamanda, uyluğun iç yüzündeki başparmakla femurun uzun ekseni
boyunca femura aşağı ve dışa iten bir
diğer

ağırlığı sayılabilir.

Hastalığın erken tanı ve kontrolüne
endemik alanlarda çok önem vermelidir.

1929 da ltalyan ortopedisti Puttu erken devrede kalça çıkığının tanı ve tedavisindeki zorluklara dikkat çekmiştir.
Putti anne-babanın süt çocuğu (infancy) deveresinde tınıyı koyduğunu ve
iyi sonucun erken abdüksiyon tedavisiyle elde edildiğini müşahade etmiştir.
1937 de ltalyan Pediatri uzmanı Ortolani, kendi adıyla anılan redüksiyon muayene tekniğini tanımlamıştır.
1962 de Barlow tarafından dislokasyon-provokasyon modifikasyonu tarif
edilineeye kadar esas olarak Ortolaninin bulgusuna dayanılmıştır. Bu çalış
malar yeni doğanlada kalça çıkığı tanı
sında günümüzde kullanılan muayene
yöntemlerini oluşturmuştur.

baskı uygulanır.
Manevranın ilk bölümünde redükte
olan kalça çıkığı, bu son manevra ile
disloke olacak ve manevranın ilk bölümünde ortaya çıkarılamayan, çıkabilir
kalça (dislocatable kalça) ortaya çıkarıl-
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le neonatal peryodda fizik muayenenin
bir pozisyonda çekilen bu grafiden daha güvenilir olduğu kabul edilmektedir.

ayırdedilebilirler.

Belirtmek gerekirki; yaptığımız kalanormal hareketinin varlığına
bağlı manuel ve dokunma hissine dayanan bir muayenedir. Muayene yapılır
ken bazen kalça ekieminin anormal hareketi olmaksızın işitilebilen veya palpe
edilebilen "elik" veya sürtünme sesi vardır. Muayene esnasında tatbik edilen
kuvvetler her zaman çok nazik olmalı

Muayene

çanın

Buguları

Bu Ortolani-Barlow muayenesinin
sonucuna göre, yeni doğanların kalçaları; NORMAL, GEVŞEK (lax) veya
SUBLUKSE OLABILIR, ÇlKABlLlR (
dislocatable) ve ÇIKIK (redükte edilebilen ve redükte edilemeyen) katagorilerine ayrılırlar.

dır.

Çocukların

1,5/1000 -1,7/1 000 sinde
kalça çıkığı olacağı gözlenmiştir. Tarama çalışmalarında 55 yaşın
üzererindeki yetişkinlerin % 3,4 ünde
kalça Olsteoartriti bulunmuş ve osteoartritlerin yaklaşık% 50 kadarının kalça
ekieminin displazisine sekonder olarak
geliştiği tespit edilmiştir.
doğuştan

Eğer muayene esnasında pelvis'in
stabilizasyonu başarılamamışsa, Stabilize edilecek bacak başparmakla kasık
tan ve kalça, sakrum, krista iliaka ise
parmaklarla kuşatılarak stabilizasyon
sağlanır. Diğer kalça ise dah önce anlatılan biçimde muayene edilir.

Neonatal devrede yapılan muayenelerde pozitif bulguların insidansı 1000
canlı doğumda 2.7 ile17 arasında deği
şim göstermiştir. Bu geniş dağılım; pozitif muayene bulgusunun tanımı ile deformitenin insidansındaki coğrafi ve
kültürel farlılıklara atfetmiştir.

Bazen, kalçası çıkık olan yeni doğan
bir çocukta bu manevranın ilk bölümü
veya Ortolani testi ile çıkık kalça redükte edilemez, Bu durumlarda uyluk normal(800-900) lik abdüksiyona gelmiyecektir. Bunlar ekseriya teratolojik
çıkıkiardır ve genellikle artrogriposisle
birliktc:lirler. Bununla beraber, böyle
durumlar diğer anormalliklerin yokluğunda gelişebilir ve (tight dislocation)
olarak anılır.

Yeni doğanın muayenesi sırasında
ortaya çıkarılan gevşek (Lax) veya sublukse o Iabilir (Subluxable) kalçaları n
görülme oranı yaklaşık olarak %0.6 olarak bildirilmiştir. Bu grubun tedavisinin
tavsiye edilmesine rağmen, genellikle
inanılan bu kalçaların tedavisinin gereksiz olduğu tarzındadır. Neonatal muayene esnasında Click bulgusuna sıklık
la
rastlanır.
Neonatal
devrede
bebeklerin yaklaşık olarak% 8-10 nunda Click oluşur. Genellikle önemli olarak kabul edilmez. Fakat , son zamanlarda çıkık veya çıkabilir kalçaların bu
grupta daha sık bulundukları bildirilmiş,
böylece bir diğer risk populasyonu teş
kil ettikleri ileri sürülmüştür.

Bu tip kalça çıkıkiarını n, Ortolani meile redükte olabilen kalça çıkık
larını göre fötal hayatın daha erken devirlerinde oluştuğu farzedilmektedir. Bu
kalçalarda anteropostorior pelvis grafisi
ekseriya diagnostiktir. Halbuki redükte
edilebilen çıkık kalçalarda, yeni doğan
döneminde anteroposterior grafi her
zaman yardımcı olmaz. Andren ve von
Rosen neonatal peryodda yardımcı olabilecek kalçalar 45° abdükasyonda
iken, çekilen antroposterior grafi pozisyonunu tarif etmişlerdir. Fakat genelliknevrası
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dislocatable ve Çıkık
görülme oranı düşük binde
1.3 ve en yüksek binde 13.3 olarak bildirilmiştir.Bir çok yayınlarda ise bu 10/
1000 sınırında gösterilmiştir. Bazı yazarlara göre (Marc A Asher) bu kalçaların %49- %79'u (dislocatable) çıkalbilir
dir.Bir çoğu muhtemelen kendiliğinden
düzelir ve tedaviye ihtiyaç duymaz. Bazı yazarların ayni fikirde olmamasına
rağmen, bebeğin devamlı gözlenmesi
uygundur ve geç dislokasyon ve subluksasyon ihtimali bu grupta artmıştır.
Böylece çıkık(disloke) kalçaların insidansı binde 2.5-6.5 tur. Bir yaşına kadarki populasyonda genellikle kabul
edilen binde 1.5 ile binde 1.7 lik insidansa göre bu rakamlar yüksektir ve
bu da bize bazı disloke kalçaların kendiliğinden
iyileştiğini
göstermektedir.
Fakat son zamanlarda, bütün disloke
kalçaların tedavi edilmesi tavsiye edilmektedir ve kendiliğinden iyileşebile
ceklerini ortaya atmanın anlamının olmadığı ve bugünkü tedavi metodlarının
nisbeten zararsız olduğu vurgulanmaktadır. Buna ek olarak kendiliğinden iyileşmeye bırakılacak kalçalarda iyileş
menin inkomplet olabileceği residual
dissplaziyle sonuçlanabileceği bilinmelidir.
Yeni

doğanda

bep vardır; birincisi, muayene her zaman, tam olarak hassas uygulanamaz.
Ikincisi; disloke kalçaların hepsi, yeni
doğan peryodunda çıkık değillerdir. Bu
grupta patoloji; kapsül gevşekliğinden
çok, primer asetabular displaziye bağlı
dır. Böylece, Ortolani-Barlow testi bu
grup için diagnostik değildir. Bu geç
başlangıç gösteren grub; hemen hemen eşit kız-erkek oranı, birth order ve
mevsim değişikliğiyle daha az ilişkili,
daha yüksek bilateral tutulma, daha az
bağ dokusu bozukluğu ve kuvvetli genetik eğilimle karaterizedir.

kalçaların

Ayrıca;

yüksek yalancı-pozitif muamuayenenin hassasiyetini
artırmaz. Tedavi geç olguların oluşumu
nu tam olarak ortadan kaldırmaz.

yene

Takip Muayenesi
Yukarda da belirtildiği üzere, tekrarlayan muayeneler gereklidir. Yenidoğan
peryodundan sonra OrtolaniBarlow muayenesi, sekonder değişiklik
lerin redüksiyon oluşumunu önlemesine bağlı olarak gittikçe hassasiyetini
kaybeder. Bu süt çocuklarının kalçaları
ve dizleri 90° fleksiyonda iken, kalça
abdükasyonları 60° veya daha aşağı
açılarda sınırlı olmasına rağmen, bu
bulgu da her zaman mevcut değildir.
Unilateral dislokasyonda, bu abdüksiyon kısıtlılığı, bilateral dislokasyondan
daha aşikardır. Bilateral dislokasyonda
simetrik görünüş yalancı-negatif kanaate yol açabilir.

Başlangıçta,

Ortolani-Barlow mayapılan neonatal
muayenenin kalça çıkığını % 100 ortaya çıkaracağı sanılmıştı. Bugün açıklıkla
anlaşılmıştırki, sonuçta doğuştan kalça
çıkığı olarak doğrulanmış olguların %
50 veya daha fazlası, neonatal muayene sırasında ortaya çıkarılamamıştır.
nevrası

oranı,

kullanılarak

Takip muayanelerine rağmen, inatçı
subluksasyonlu infantlar gözden kaçabilir. Bundan dolayı, riskli infantlarda 46 aylıkken bir antero-posterior grafi
alınmalıdır. Risk grubuna örnek; pozitif
aile hikayesi olanlar, makadi gelişle doğanlar verilebilir. Japonya'da infantın
kalça ve dizlerinin ekstansiyonda tutulmasına karşı yürütülen kampanya, kal-

Testin uygun olmayan tatbikatı şüp
hesiz, bir çok olgunun gözden kaçmasından sorumludur. Ama, en güvenilir
ellerde bile, yalancı-negatif muayene
bulgusu 1000 bebekte 0.13 ila 1 arasın
da bildirilmiştir. Bunun için en az iki se24
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UlTRASONOGRAFi VE ARTROGRAFiNiN YERi
Doç. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI
Gazi Üniv. Tap Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD.
Son on yılda gerçekleşen teknoloijik
devrim tıbbın bütün dallarında olduğu
gibi ortopedide de hem tanı hemde tedavide büyük kolaylıklar sağladı ve gelişmelere neden oldu. Daha yakın zamana kadar klasik x-ray ile sadece
koronal düzlemde kemik yapılara ait,
artrografi ilede yine aynı düzlemde sı
sıtlı miktarda yumuşak dokulara ait görüntüler elde edilirken, bugün ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi
(BT), ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile kemik yapının dışındaki
dokular rahatlıkla incelenebilmekte,
MRG ile aç düzlemde görüntüler elde
edilmektedir.
Doğuştan

mesinde

3-Artrografi
4-Bilgisayarlı

tomografi

S-Manyetik rezonans görüntüleme
Doğuştan kalça çıkıklı bir hastanın
görüntülenmesinde iki amaç vardır: 1Teşhis,2- Tedavi.

Bu iki durumda cevap aranan sorular görüntüleme tekniğinin seçimine
bağlı olarak değişir. Seçilecek teknik
çocuğun yaşına, tanı ve tedavideki aranılan bilgiye göre değişir.
UYTRASONOGRAFI
1920' ler ve 1930'1arda hekimler ultrasonografiyi yumuşak doku travmalarında tedavi amacıyla kullanmışlardır.
Bir tanı aracı olarak tıpta ilk defa K. T.
Dussig tarafından 1938'de intrakranial
değişikliklerin tespitinde denenmiştir.
1950'1erde hamilelikte fetus değerlendi
rilmesinde kullanılmaya başlandı, yeni

kalça çıkığının görünWienbaşlıca teknikler

kullanılan

şunlardır:

1-Uitrasonografi
2-Kiasik (Konvansiyel) Radyografi
25
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verebilmesi için bebeğin başlangıç muayenesinin yapılması ve klinik bulguları
nın veya DKÇ için artmış risk faktörlerinin ortaya konulması gerekir. Bunun
için bu muayene bu işin uzmanı olan
bir ortopedist tarafından yapılmalıdır.
Pediatristin ortopedi konsültasyonu istemeden ultrasonografi istemesi yanlış
tır. Normal olarak değerlerdirilen ultrasonografi
pediadristi
bu
konuda
rahatlamamalıdır.
rahatlatamaz ve
Mümkünse radyolog ultrasonografiyi
çocuğu muayene eden ortopedist ile
birlikte yapmalıdır. Ultrasonografide en
sağlıklı sonuç bu şekilde alınabilir.

jenerasyon ultrason cihaziarının geliş
mesini takiben kardiyolojide kullanılma
ya başlandı (1). Halen birçok tıp alanın
da yaygın ve vazgeçilmez bir tanı
aracıdır.

Ortopedide

başlıca

ultrasonografi

endikasyanları şunlardır

1-Transient sinovit erken tanısı,
2-Kistik lazyonların ayıncı tanısı,
3-Rotator cuff
4-0muzun

lazyonları tanısı,

diğer yumuşak

Selçuk BÖLÜKBAŞI

doku lez-

yonlarıtanısı,

5-Hematom takibi,
6-Perthes tanı ve takibi,
7-Psoas abseleri

DKÇ' de ultrasonografik olarak incelanebilen yapılar şunlardır (5): 1- llyak
kemik, 2-Asetabulumun çatısında ilium
en distal noktası, 3- Ascıbulum osssifiye
medial duvarı, 4-Triradi/at kıkırdakta ilyak kemiğin inferior ucu, 5-Triradiyat kı
kırdak, 6- Ossifiye iskium, 7- Kartilojinöz femur başı, 8- Femur başının
ossifik nükleusu, 9- Asetabulumun kı
kırdak çatısı, 1O- Labrum, 11- lntertrokanterik fossa, 12- Femur başının kartilojinöz büyüme plağı, 13- Femur
boynunun ossifiye metafizi.

tanısı,

9-DKÇ'nin abduksiyon
tedavisinin takibi.

cihaziarı

ile

Doğuştan kalça çıkığında ultrasonografinin tarihçesine şöyle bir bakacak olursark, ilk olarak Graf ve arkadaşlarlarının
1978'de
kalça
ultrasonografisine başladıklarını görüyoruz. Graf 1980'de yenidoğan tanı kriterlerini açıkladı. 1984'de ultrasonik
DKÇ
sınıflmasını yayınladı (1.2.3).
1983 'Novick ve arkadaşları. 1984' de
Harcke ve arkadaşları Graf'ın statik metodundan ayrı olarak DKÇ' de multiplanar ve dinamik ultrasonografiyi uygulamaya başladılar(1.4).

DKÇ'de ultrasonografinin iki temel
tekniği vardır:

1-Statik yöntem (Graf metodu), 2Dinamik yöntem (Harcke metodu). Graf
metodu morfolojiyi vurgular ve asetabulumun açısal değerlendirimesini yaparak kalçanın durumun klasifiye eder. Dinamik yöntem fizik muayeneyi yansıtan
multipozisyonel değerlendirmeyi içerir.
Daha çok pozisyon ve stabiliteyi gösterir.

Bir yaşındar küçük DKÇ' li çocuklarda teşhis ve tedavi de ultrasonografinin
önemli bir rolü vardır. Ultrasonografi direkt radyografide görülmeyen ve ayır
dedilemeyen femur başı ve asetabulumun
kıkırdak
komponentlerini
gösterebilmektedir.
Ultrasonografinin
kalça patolojilerini değerlendirebilme
yeteneği klinik ve radyografik olarak yapılamaz. Ultrasonografinin doğru sonuç

Ultrasonografi abduksiyon cihaziarı
ile tedavi edilen çocuklarda tedavi takibi içinde kullanılır. Stabiliteyi değerlen
dirme yeteneği olduğu için tedaviye de-
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vam veya bitirme
olur.

D.K.Ç. TANISINDA ULTRASONOGRAFI VE ARTROGRAFININ YERI
kararına

yardımcı

terir
Artrografinin dezavantjları şunlardır:
1- Infantlarda anestezi gerektirir, 2lnvazif bir yöntemdir, 3- Radyasyon riski vardır.

DKÇ' de ultrasonografi avantajları
şunlardır: 1-Erken tanı, 2- Hemen sonuç, 3- Radyasyon riski yoktur, 4- Anne
ve baba tarfından kabul kolaylığı vardır,
5- Kalçanın laksite testinde duyarlılık
yüksektir.

Artrografi gereken olgularda bugün
yeterli bilgi ultrasonografi veya bilgisayırlı tomografi ile elde edilebilmektedir

DKÇ' USG dezavantajları şunlardır:
1- Dokuz aylıktan büyük çocuklar için
dah az kullanışlıdır, 2- Cihaz pahalıdır,
3- Direkt radyografiden uzun zaman

KAYNAKLAR
1-Harcke, TH, Kumar, SJ :The role of
ultrasound in the diagosis and management
of congenital disfocation and dysplasia of
the hip. Current Concepts Review. J.Bone
Joint Surg 73-A:622-628, 1991

alır.

ARTROGRAFi

Artrografi kalçanın kıkırdak komponentlerini değerlendirmede kullanılan
bir metoddur. DKÇ' de artrografi hangi
koruda yardımcıdır? Artrogram, asetabulumun şekli ve istmusun darlığı hakkında bilgi verir. Konsantrik dedüksiyonu engelleyen inverte limbus veya
hipertrofiye ligamentum teres, trünsvers ligament ve pulviar gibi intrensek
bariyerleri gösterir. (6)

2- Graf, R: The diagnosis of congenitaf
hip-joint disfocation by the uftrasonic combound treatment. Are. Orthop, and Traumat. Surg. 97:117-133, 1980.
3-Graf, R:Cfassification of hip joint
dyspfasia by means of sonography. Are.
Orthop. and Traumat Surg. 102:248255,1984
4-Novick,G, Ghelman, B, Schneider, M:
Sonography of the neonatal and infant hip.
Am. J. Roentgenof. 141:639-645, 1983.

Artrografide kullanılan radyo-opak
madde kalçaya 4 yoldan verilebilir: 1Süperior, 2- Lateral, 3- Anterior, 4- lnferior ( adduktor)

5- Tachdjian MO: Pediatric Orthopedics.
WB Saunders Comp Phifadephia, Vol 1:
322-326, 1990

Artrografi bize femur başının ossifiye olmadığı dönem de kalçada konsantrik redüksiyon olup olmadığını gös-

6-Tacdjian MO: Pediatric ortopedics. WB
Sa unders Co. Phifadefphia, Vol 1:347352,1990.

27

BÖLÜM -1
PANEL -1/5

DKÇ RADYOLOJiSi
Prof. Dr. Metin ÜNSAL
Hacettepe Üniv.Tıp Fak Radyoloji A.B.D.
Doğuştan kalça çıkığı (DKÇ), yeterince erken tanı konularak, uygun tedavisi sağlanırsa, hemen tümüyle korunabilir ya da iyileştirilebilir bir hastalıktır.

11/1/4 oranı
*Makat gelişi, verteks prezantasyonundan 6 kez fazla
*Yaklaşık

Doğumsal

kalça displazisi deyimi,
konjenital kalça çıkığına göre fizyopatolojik değişiklikleri daha iyi açıklayan
bir kavramdır. (+)

*Aile öyküsü olanlarda ve ikizlerde
fazla
*Beyazlarda, zencilerden fazla

Günümüzde doğumsal (+) kalça
displazisi (Congenital Dysplasia of the
Hip=CDH) gelişimini açıklamak için geliştirilen teorilerden yaygın olarak kabul
göreni, asetebulum ve femur başında
primer anomali olmadığını öne.sürmektedir. Yüksek östrojen düzeyine bağlı
olarak, kalça ekieminde bağ dokusu
yapılarında gevşelik ortaya çıkmakta

*Kış

*Sol-sağ

doğanlarda

fazla

DKÇ da neonatal dönemde Ortoloni
ve Barlow manevraları güvenilir muayene bulgularıdır. Ancak doğumdan
sonraki 1-2 haftada çok değerlidir. Daha sonraki dönemlerde muayene bulgusu olarak araştırılmakla beraber, tanı
değerleri gittikçe azalır.

erkeklerden 5-8 kez fazla
bilateral tutulum

mesiminde
1.5/1)

(Kış/yaz oranı

dır.

*Kızlarda,

2/3 oranında ilk doğumda

Klinik olarak pozitif olgularda, tedavi
önce,

arasında

başlangıcından

*Türk Ortopedistleri Doğumsal yerine Doğuştan deyimini CDH yerine DKÇ deyimini yaygm
olarak benimsediğinde bundan sondaki k1s1mda "Doğuştan Kalça Ç1k1ğ!'' DKÇ Deyimleri kullan !lacaktir. R. Ege (Ed)
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DKÇ

nın

radyolojik olarak

değerleririlmesi , düz rayogramlada yeterli ölçütlerin bulunamaması nedeniyle
daha fazla kullanılmaktadır. Bir kural
belirlemek gerekirse; ilk üç ayda ultrasonografi yapılmalı, 4. ayda risk grubundaki hastalarda, konvansiyonel radyogram çekilerek sonuçlar doğrulan

doğrulan

ması gerekli değildir. Önemli ve uzun

süreli yapısal değişikliklerin önlenmesi
için erken tanı ve tedavi çok önemlidir.
DKÇ
bilir:

kısaca şu şekilde sınıflandırıla

Konuyla ilgili tarama program soortopedist, radyolog ve çocukcuların aralarında anlaş
maya varması gerekmektedir.

malıdır.

nuçları tartışmasında

DOGUŞTAN

EKLEMi

RADYOLOJIKTANI YÖNTEMLERI

SlNlFLAMA:

*AP pozisyonda düz grafi
gi ve açılar)

Tip 1: Sabit olmayan kalça eklemi:
*Femoral anteveriyonun artması

(çeşitli

çiz-

*Konvansiyonel tomografi

*Labrum'un tersine dönmesi

*Kontrast artrografi

*Asetabular kartilajlarda hafif düzensizlik

*Uitrasonografi
*Bilgisayarlı

Tomografi (BT)

*Manyetik Rezonans Görüntüleme
(MRG)

Tip ll: Subluksiyon:
*Femur başının sferik şeklinde kayıp

Doğumun hemen sonrasında 60 bebekten birinde kalça ekieminde instabilite vardır. Tedavisiz olarak birinci hafta
içerisinde% 68'i,üçüncü ayda %88 stabil hale geçerken, % 12 si instabil olarak kalır. Dislokasyon, yaklaşık olarak
1000 canlı doğumda 1,5 oranında görülür.

*Femoral anteversiyonda artma
*Erken Iabrum eversiyon ve hipertrofi
* Asetabulum'da sığlaşma
Tip lll: Belirgin çıkık:
*Femur başında belirgin yassılaşma

Konvansiyonel Radyogramlar:

*Labrum hipertrofi ve içe bükülmesi

Standart Röntgenogramlar, yeni dokalça ekiemi hakkında göreceli
olarak zayıf görüntüler vermekle beraber, gelişimsel kalça displazisi tanısın
da yaygın olarak kullanılmaktadır.

(Limbus formasyonu)

ğanın

Bugün için DKÇ tanısında, tedavi
sonuçlarının

KALÇA

DiSPLAZiSi

değerlendirilmesinde

özellik gösteren olgular dışında Bilgisayarlı Tomografi'nin (BT) yeri yoktur.
Gelecekte yeni teknik donanımla ve inceleme zamanın kısalmasıyla Manyetik Rezonans Görüntüleme nin (MRG)
daha çok kullanılacağı anlaşılmaktadır.
Ultrasonografi (US) ise çok hızlı bir şe
kilde bu konuda kullanım alanına girmekte, ameliyata verilecek hastaların

RUTiN RADYOGRAM BULGULARI
şa

*Femur boynunun proksimale ve
yer değiştirmesi
*Sığ yapılı,

iyi

gelişmemiş

dı

asetabu-

lum
*Femur
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gecik-
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AP pelvis grafisinin yanında, Andren- von Rosen pozisyonunda, dizler
tümüyle internal rotasyonda grafi çekilir. Bebeğin masa üzerinde simetrisini
ve immobilizasyonu sağlamak için
kompresyon bandı uygulanabilir. (Şekil:
2)

m esi
*Asetabular açı
malin üst sınırı 30°

genişlemesi

(Nor-

Shenton çizgisinde kırılma
*Femur başının,
Perkin's çizgilerinin
şan kadranların

Hilgenrainer ve
oluüst-dışında yer alması
kesişmesiyle

Doğumda

ternur proksimal epifizi
için tanı güçtür. Bazen
asetebulumun üzerindeki çentik doğumda bulunabilir. Böyle bir durumda
femur başı belirlemişken tanıya gidilebilir.
kemikleşmediği

Düz radyogramlarda, Y- kıkırdakla
geçen Higenrainer çizgisi ve
asetabulumun dış kenanndan indirilen
vertikal perkins çizgileri ile başta asetabular açı olmak üzere çeşitli ölçütler
rından

kullanılarak

değerlendirme

AYI.JrfY\- vo"'

yapılır.Bu

ltoSf.'V\

( \Zo.~'\o~te~\\c_ ~th\,\c_)

açılar, şekilde açıklanmaktadır.
Değişkenlik göstermekle birlikte nor-

çizgi ve

malde asetabular açı 28° iliak açı 81°
ortalama değer gösterir. Epifizin henüz
belirlemediği dönemde, kartilaj epifizin
pozisyonunu ortaya koymada, eklem
kapsülünün kenadı ve Iabrum boyuca
uzanan yağ dansitesi yardımcı olur. Tipik disloke kalçada en erken radyolojik
değişiklikler, 6. haftada güvenilir bir şe
kilde tanımlanır. (Şekil:1)

Andren-von Rosen pozisyonunda,
olmayan ternur uzunlamasına eksen çizgisi asetabulum'dan geçer. Çizgi
uzatılırsa, lumbosakral birleşimde vertebrayı kestiği görülür. Dislokasyon varsa, aynı çizgi asetabulumun dış kenanndan
geçecek ve
kolumna
vertebralisi daha yukarı bir düzeyde
çaprazlayacaktır. Kalça ekiemi normalse, femur başının asetabulum içine daha iyi yerleşeceği baş disloke ise bozuk
ilişkinin daha belirgin duruma geleceği
esasına dayanır. Ancak dislokasyon
varlığında, 45° lik abdüksiyonda, ternura internal rotasyon yaptırmanın güçlüğü yanında, söz konusu pozisyon, bazan spontan kalça redüksiyonuna yol
açarak, yalancı negatif bulgu verir.
çıkık

Femur başının asetabulum tarafın
dan örtülmesini değerlendirmede CE
(centrum- edge) açısıda kullanılır. (Şe
kil-3)
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-Sezeryan konjenital anamaliler
-Aşırı

büyük fötal

yapı

Artrografi:
H,~nr.ılt\\t.r

Artrografi, kontrast madde kullanımı
nedeniyle, kalça ekieminin kıkırdak yapılaları hakkında fikir veren ve stabilitenin değerlendirilmesine yardıncı olan
bir yöntemdir. Ancak sedasyon ya da
genel anestezi kullanılma zorunluluğu,
ve ternur başının aseptik nekrozuna yol
açabilmesi kullanımını sınırlandırır. Konservatif tedaviden sonra, redüksiyonun
stabil olmadığı ileri çocukluk döneminde değerlidir. Değerlendirmeye göre
konservatif tedavi veya açık redüksiyon
seçilmektedir.

qiı.~'\~ı

Fı~ :'f~MU.{ bali

~1!.1'\.. ,~~;

Alçı uygulanmasından
uygunluğunu

siyonun

•

sonra redük-

değerlendirme

açısından

KONVANSIYONEL TOMOGRAFI yapılabilir. Artrografik incelemeden kalma opak ilaç varlığında, daha
ayrıntılı bilgiler verilebilir. Yüksek radyasyon riski, sınırlı kullanımı ve kesit
sayısında olabildiğince az çekilmesi yanında, gonadların kurşun plakla radyogram çekimi sırasında korunması da son
derece önemlidir.

Antrografi, 2-3 haftalık traksiyon ile
doku kontraktörünün gevşetil
mesinden sonra, uygun redüksiyon değerlendirilerek
uygulanır.
Kapsülün,
Iabruma yapışması ile oluşan ve LlMSUS olarak isimlendirilen yapının femur
epifizi ile asetabulum arasına girmesi
patolojik lezyon olarak, grafilerde değerlendirilebilir. Limbus olarak isimlendirilen fibrokartilaginöz halka eklemin
içine doğru ters döner. Bu durum rotasyana engel oluşturabilir. Kapsülün yapışma yeri ve limbusun dış parçası arasındaki küçük açıklık normal artografide
" gül dikeni" görünümü olarak tanımla
nır.Limbus içeri doğru döndüğü zaman,
gül dikeni görünümü kaybolur ve limbusun yaptığı dolum defekti ortaya çıkar.
Eklem kapsülünde kum saati şekli gelişebilir. Ligamentum teres ( yuvarlak
bağ) kalıniaşarak redüksiyonu engeller
ve artrografide asetabulum kenan üzerinde " Ribbon like", ( kurdela görünümü) olarak adlandırılan radyolusen göaçar.
Asetabulum
rünümüne yol
tabanında yer işgal eden yapılar artabilir. Bu durum stabil redüksiyonun engellenmemsi sonucunu doğurur. Kapyumuşak

Röntgen filmi çekilmesini gerektiren
durumlar tabloda özetlenmiştir.
RÖNTGEN FiLMi
ENDiKASYON LARI

*GERÇEK ENDIKASYONLAR (Bunlardan biri varsa)
-Ailede

doğumsal

kalça

çıkığı

bulun-

ması

-Yeni

doğan

döneminde instabilite

-Alt ekstremitede kısalık
-Fieksiyonda iken, abduksiyonun

kı-

sıtlanması

*GÖRECELI ENDIKASYONLAR
(Herhangi iki tanesi varsa)
-Makat

gelişi

ile

doğum

-lık çocuk
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arasındaki ilişki

kaybolacak ve femur
üzerine geldiğinden,
Y kıkırdağı görülmeyecektir. Ultrasonografik inceleme, kalça ekieminin lateral ve ön yüzünden yapılır. Transduser
vücudun uzun eksenine paralel tutulur.
(Göreceli olarak Hilgenrainer çizgisi
vertikal, Perkin's çizgisi horizontal duruma gelir) Femur başının Perkin's çizgisine uzaklığı ölçülür. Normal, olası normal,
displazi,
subluksasyon
ve
dislokasyon grupları değerlendirilebilir.
(Şekil :5)

süller istmmus, interpoze limbus ve iliopsoas kası redüksiyonunu engelleyen
oluşumlar olarak karşımıza çıkar. (Şe
kil: 4)

başı

Y

kıkırdağının

Bilateral DKÇ de limbusun içe dönüve altta ligamentum teres'in opak
ilaçla dolu eklem boşluğuna basısı artrografide izlenmektedir.
şü

MRG nin kullanıma girmesiyle, artrografinin gerkliliği tartışılır duruma gelmiştir.

Ultrasonografi: (US)

Hafif

olgularda, asetabular

köşe

Pelvik alçılı çocukta,
dan US yapılabilir.

keskinliğini kaybetmiştir.

Asetabular labrum'u oluşturan üçgen normalden genişletir. Kemik asetabulu m normaldir. Bu gruba giren bebekler düzenli olarak aylık US
kontrolüne alınmalıdır. Bulgular 3 ay sonunda devam ediyorsa, gerçek minimal
displazi tanısı ile tedaviye geçilmelidir.

Kemikleşme merkezinin büyümesi
ile oluşan akustik gölge, ileri dönemde
asetabulum ve Y kıkırdağını kapatarak
incelemenin değerini sınırlar.

Gerçek zamanlı (Real - time) ultrasonografi, anatomik ilişkilerin görüntülenmesi yanında dinamik çalışma ile fizyepatoloji hakkında fikir verir. DINAMIK
inceleme, kalça ekiemi 15° fleksiyona
getirilerek yapılır.

Ultrasonografik koronal plan incelemede, ileum kranialde, büyük trekanter
kaudalde net bir şeklide izlenmelidir.
Hyalin kıkırdak, ses geçirgen özellikte
olup, US ile hipoekoik olarak görülür.
Inceleme, su yastıksız 5 ya da 7,5 mHz
lik lineer transduser kullanılarak yapıl

Ultrasonografide instabilite, subluksasyon ve dislokasyonu değerlendir
mek için aşağıdaki tabloda gösterilen
bazı temel çizgi ve açılar kullanılır. (Şe
kil 6)

malıdır.

DKÇ de femur

başı

alçı açıklığın

ile asetabulum
33
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ması

US nin kusurlu yönlerini

olaşturur.

Stabil olmayan DKÇ redüksiyonu
US kontrolünde yapılabilir.
Son zamanlarda, intrauterin geliş
mesinin çeşitli evrelerinde fetus kalça
ekieminin değerlendirilmesinde çeşitli
yayınlar görülmetedir.
Bilgisayarlı

Tomografi: (BT)

Alçı

içerisindeki çocuklarada redükdurumunu değerlendirmede
kullanılır. Femur boynunun pozisyonunu iyi bir şekilde ortaya koyar.DKÇ tanı
sında BT nin etkinliği zayıttır. Geç evre
çıkık kalçada anormal anatomik yapının
değerlendirilmesine olanak verir. Femur başının anterior ve posterior subluksasyonu kolayca tanınır.

siyonun
ULTRASONOGRAFiDE KULLANI·
LAN REFERANS ÇiZGiLER VE AÇI·
LAR
*BL:Zemin çizgisi; kemik asetabulum köşesini, eklem kapsülünün ileuma
yapıştığı yere bağlar.

Abduksiyon açısı, Hilgenrainer çizgisine dik çekilen çizgi ile femur eksen
çizgisi arasındaki açıdır. Alçı içerisinde,
abdüksiyon açısı ortalama 54° dir. Ayrı
ca "Aksiyal asetabular indeks" ölçümleri yapılabilmektedir. Söz konusu indeksin 120° den büyük olması patolojiktir.
Abdüksiyon açısının 70° den büyük olması durumunda, avasküler nekroz gelişme riski artmaktadır (Şekil 7).

*IL:Inklinüzyon çizgisi; kemik asetabulum'un köşesi ile asetabuler labrum'u
birleştirir.

*ARL:Asetabular çatı çizgisi; asetabatum köşesi ile Y kıkırdak arasındadır.
alfa açısının
kemik asetabulumu gösterir. Normalde 60 derece (43
dereceden küçük olması subluksasyonu düşündürür)
*BL ile ARL

arasındaki

daralması, sığlaşmış

*IL ile BL arasındaki beta açısının
ternur başının dışa yer değiştirmesini gösterir.(?? dereceden büyük olması patolojik anlam taşıyabilir)
genişlemesi,

Ultrasonografi'nin radyogramlara en
önemli üstünlüğü, radyasyon zararları
nın ortadan kaldırılmasıdır. Kemikleşmiş
yapıların, bu arada asetabular Iabrum'un görüntülenebilmesi ve dinamik
değerlendirmenin yapılabilmesi US nin
diğer önemli üstünlükleridir.
Transdüserin açılanmasının hataya
yol açabilmesi ve referans noktalarının
her zaman kolaylıkla ortaya konama34
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gunsuzluğunun

Anteversionun DKÇ de nedensellik
faktörü olduğu düşünülmüştür. Ancak
redüksiyonlardan sonra kendiliğinden
düzelmesi çıkık sonucu olarak geliştiği
ni ortaya koymaktadır. Düz radyogramlarda artmış anteversion, belki ternur
boynunun kısalmış görünümüyle kendisini akla getirebilecektir. Bilgisayarlı Tomografi ise, çıkıkta artan "Asetabular
anteversiyon açısı"nın direkt ölçümünü
sağlar. Normal bebeklerde anteversion
35° olup, erişkinlerde 15° ye kadar iner.
Doğuştan çıkıkta, ternur boynu 70-80°
anteversion gösterebilir.

gereğini

tayini,
gösterebilir.

açık

redüksiyon

* Asetabular labrum, ligamentum teres, pulvinar, transvers asetabular ligament, iliopsoas tendonu ve katiantılı
kapsül gibi redüksiyonu engelleyici nedenleri ortaya koyar.

Yürümeye başladıktan sonra yapı
lan MRG çalışması, kapsülün ileuma
yapışmasını, lumbus'un içe dönmesini
ve transvers ligamanın yer değiştirme
sini göstererek AÇIK REDÜKSIYON
endikasyonunu engelleyen inversiyonu
,göstermede kullanılabilir. Kalça ekieminin abtüsiyonda vücut alçısına alınma
sından sonra ve açık kalça redüksiyonunun izlenmesinde yine MRG nin
kullanım alanı vardır. (Şekli 8)

BT üç boyutlu görüntülema ile tedaedilmemiş asetabular morfolojinin
değerlendirilmesinde de yardımcı olur.

vi

Radyasyon riskini azaltmak için az
kesit alınmalıdır. Alınan radyasyon dozu, konvansiyonel tomografiden
daha azdır.
sayıda

Manyetik Rezonans Görüntülema
(MRG)
MRG incelemesi, hastalarda "chioral hydrate" ile oral sedasyon gerekmektedir. Test zamanı ortalama 45 dakikadır. T1 imajları yumuşak dokuları iyi
bir şekilde göstermekte, T2 ağırlıklı kesitler sıvı dolu yapıları belirlemektedir.
Koronal ve transvers olmak üzere iki
plan kesitleri elde edilmektedir. Hem
artrografi, hem de MRG deneyim gerektirmektdir. MRG'nin, preoperatif artrogram ve postoperatif BT görüntülerinin yerini alacağı anlaşılmaktadır.

Koronal T1 ağırlıklı MRG kesitinde,
femoral epifizde şekil bozukluğu ve
dışa luksasyon görülmektedir. Küçük
ok başı ile gösterilen asetabular labrulm, tersine dönmüştür. Solda Iabrum'un üçgen şekli ve normal pozisyonu izlenmektedir. PULVINAR diye
bilinen intrartiküler yağ dokusu hipertrfik olup, azalmış sinyal intarnsitesi ile
kendini göstermektedir ( içi boş ok).
Kapsül katiantılı ve hipertrofiktir (Büyük
ok başı). Çevre kas dokusu atrofiktir
sağ

Manyetik Rezonans Görüntülema
* Mineralize olmayan dokuların ve
kıkırdağın

görüntülenebilmesi, çok düzlemli kesitler alınabilmesi, iyonize radyasyon içermemesi ve iskemik nekrozun erken tanısındaki yüksek duyarlılığı
üstü nlükle ri ndendi r.
* Femoral ve asetabular kartilaj uy-

(Şekil9)
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Doğuştan kalça displazili hastalarda, femur başının iskemik nekrozu tedavi sonrasında ortaya çıkabilir. Bu
nedenle iatrojenik komplikasyonların,
erken yetişkin dönemde ağrılı disfonsiyonel kalça ekiemine yol açabileceği
dikkate alınmaldır. Her iki kalçanın immobilize edildiği durumlarda, karşı taraf
normal kalçada bu durumla % 73 gibi
~.üksek oranda karışlaşılabilmektedir.
On traksiyonun olmaması ve aşırı abtüksiyonda rijid immobilizasyon hazırla
yıcı nedenlerdir. Bu durumlarda, sintigrafik incelemede tanı yöntemleri

Tedavi Komplikasyonlar:

Hastalar, kapalı redüksiyondan sonra normal gelişebilmekte ya da ostetomi gerektireebilmektedir.

kapsamına alınır.

Osteotomi girişimlerinden başlıcaları
Salter, Pemberton ve Chiari ameliyatlarıdır. lnnominat osteotomi (Salter) old~kça fazla başvurulan geç cerrahi girişını yöntemidir.
Şekil yada hacim
değişiklikleri göstermeyen asetabuluma
sahip, hafif ya da orta derecede displazi ile giden devamlı subluksasyonda
endikedir.Orta derecede ve ciddi olgularda, asetabular hacmi ve artiküler eklem yüzeyini arttırmak amacı ile yapılan
tabular osteotomi, Pemberton ameliyatıdır. ( Salter ve Pemberton girişimleri
nin her ikisi de ternur başı üzerindeki
basıncı arttırarak, iskemik nekroz gibi
komplikasyonların gelişmesinde predis~ozan rol oynarlar). Median yer değiş
tırme pelvik osteotomisinde (Chiari), biyomekanik etkinin transferi ile femur
başı üzerindeki yükün kaldırılması ve
abduktor kasların etkinliğinin arttırılması
sağlanır. ($ekil:1 O)

Tedavi edilmiş DKÇ nın ender geç
koplikasyonu olarak, gelişimsel koksa
vara tanımlanmıştır. Bu durumdan, vasküler yetersizlik ve medial büyüme plağındaki aktivite yetersizliiği sorumlu olabilir.
AyıncıTanı

1.Tam olmayan asetabulum örtüimesi
2.Septik artrit
3.Nöromusküler hastalıklar
4.Travmatik epifiz

kayması

5.Konjenital koksa vara
6.Anormal eklem gevşekliği; Down
Sendromu, Ehlers Danlos, Larsen, Artogıiposis Multipleks Konjenita)
Özellikle nöromusküler hastalıklar
ve artrogripozis olduğunda" Teratojenik
Kalça" ifadesi kullanılır.

KAYNAKLAR
1.Arkun R;Yüzeye! Organlar ve Yumuşak Doku Ultrasonografisi, /zmir 1991 s.48-

54
2.Edeiken J and PJ:Roentgen Diagnosis af Diaseases of Bone, Baftimore, Willi-

36

D.K.Ç. RADYOLOJISI

Metin ÜNSAL

ams& Wifkins Co, 1973. p395-399
3. Ferris et af:Congenitaf Hip Disfocation
or Dyspfasia with Subfuxation :A Radiologic Study J Ped Orthop. 1991 ;11: 614-616.
4.Freiberger RH, Kaye JJ:Arthroraphy,
New York, Appfeton Century Crafts, 1979.
p; 219
5.Guidera et af : MR/ evafuation of
CDH. Cfin Orthop. 1990, 261; 96-1 O1
6.Hayden CK and Swisctıuk LE; Pediatric Uftrasonography, Baftimore, Wiffams&
wifkins, 1987, p.388-391
7.Higgins et af: Magnetic fmaging of the
Body, Second edition Nev York, Raven
Press, 1992, p. 1088-1089
8. lanakova OM, Demidow Vf, Gashimova SA : Use of uftrasound in the study of
the hip joints of fetuse during different periods of intrauferine development. Ortop
Travmatat Protez 1990: 10:41-18
9.Meschan J: Roentgen Signs in Clinical Practice, V:f, , London, W.B Saunders
Co. 1966,p, 162,225,413
1O.Mink SH and Deutch AL: MR/ of the
Muscufoskefetaf system- A Teaching tileNew York, Raven Press, 1990, p.206-208
11.Murray RO and Jacobson HG: The
Radiofogy of Skefetaf Disorders. London,
Churchi/1 Livingstone, 1972 p2-4
12. Ozanoff MB: Pediatric Orthopedic
Radiofogy ,Phifadelphia, WB Saunders
Co;1979,p.120-147

37

13-Pofanuer PA, Harcke HT, Bowen JR:
Effective use of uftrasaund in the management of congenital disfocation and/or dys
pfasia of the hip. C/in Orthop. 1990;252:176181
14.Putman and Ravin:Texbook of Diagnostic fmaging Phifadefphia, WB, Saunders
Co.1988,p.1451
15.Resnick D;Bone and Joint lmaging,
Philadelphia, WB Saunders Co; 1989.
p.1004-1014
16.Stanton RP and Capecci R: Computed Tomography for Early Eva/uation of Devefopmentaf Dysfasia of Hip J.Pediat Orthop; 1992.12:727-730
17.Sutton D: A Textbook of Radiofogy
and lmaging. Edinburgh, Churchiff Livingstone, 1987p. 4-7
18. Taveras JM and Ferruchi JT: Radiology (Diagnosis-lmaging-lntervention). Phiadefphia, J.B Lippicott Co; 1990(Frieberger
RH: Congenital disfocation of the hip. v:5
Chapter:11), p1-6
19. Tersojen et af: US in the diagnosis of
CDH and the Disfocations of the hip joints
in children o/der than two years, C/in Orthop. 1991; 2620 159-169
sa,

20. Tu nce/ E: Diagnostik Radyofoji, BurTaş
Kitapçil1k, 1989 s.35-37-373

BÖLÜM -1
PANEL -11/1
ÖNKOL DiSTAL UÇ VE ELBiLEGi
KlRlK VE TRAVMALARI
PANELi AÇIŞ KONUŞMASI

Şişli
Değerli

hocalarım,

Doç. Dr. Ünal KUZGUN
Ettal Hast.Ortop. Trav.

1847 yılında ise Smith tarafından radius
alt ucunda Colles kırığını oluşturan travmanın aksi yönündeki travmayla oluşan, radius alt ucunda distal frogmanın
voler"e deplasmanı ile karakterize bir
kırık daha tanımlamıştır. Colles kırığına
göre daha az görülen ancak redüksiyon ve tespit yöntemleri Colles kırığının
tam tersiolan Smith kırıkları ters Colles
kırıkları olarak da adlandırılmaktadır (6)

sevgili meslek-

daşlarım ...

Bugün sizlerle elbileğinde radius alt
uç kırıkları ile neviküler kemik kırıkları
ve elbileği ligaman yaralanmaları ve
bunun sonucu ortaya çıkan karpal instabiliteleri tartışmaya çalışacağız.
Benim

konuşmam

Şefi

ve takiben 4

meslekdaşımın yapacakları konuşmalar

radius alt uç kırıkiarına yönelik olacak
daha sonra ise naviküler kemik kırıkları
ile elbileği ligaman yaralanmaları anlatı

1838 yılında ise Barton, radiusun
eklem yüzeyinin elbileğinin subluksasyonu ile birlikte olan bir kırığını tanımla
dı. Fragmanın dorsalde veya volarde
bulunuşuna göre volar veya dorsal Barton diye isimlendirilen bu kırıklardan volar Barton kırığı Thomas sınıflamasına
göre Tip 2 Smith kırığına uyar.

lacaktır.
Değerli meslekdaşlarım,

kilinik çaradius alt uç kırıkları genellikle Colles kırıkları olarak isimlendirilmektedir. Dublin'den Abraham Colles
tarafından 1814 yılında ilk kez tanımla
nan bu kırık elbileği ekieminin 2.5 cm.
proksimalindeki radius alt uç kırığı olup,
distal fragmanın dorsale deplasmanı ile
karakterizedir. Colles'in bu konudaki
yazısı Edinburgh Medical and Surgucal
Journal'de yayınlanmıştır. (6)
lışmalarımızda

Klasik olarak belirtmeye çalıştığım
bu üç isimle anılan üç tip kırık genellikle
pratik hayatta en çok gördüğümüz kırık
ları oluştursalarda her radius alt uç kırı
ğının bu tanımlanan tiplerden biri !çine
sokulması da kesinlikle mümkün değil39
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şen insanın

dir. Bugün için kırıkların sınıflandırılma
sında yararlı bir sınıflandırmanın kınğın
tipini ve ağırlıkğını belirtmesi gerektiği,
keza tedavi yönteminin seçimi ile so-

kendisini korumak için refleks olarak elini öne doğru uzatması
sonucu çocuklarda veya erişkinlerde elbileği dışında dirsek çevresi kırık ve çı
kıkları, humerus üst uç kırıkları, klaviküla kırıkları da meydana gelebilmektedir.
Colles kırıklarında elbileğinin heperekstansiyonu, Smith kırıklarının oluşumun
da ise volar fleksiyonu söz konusudur.
Açık olan el üzerin düşme esnasında
thenar kasların bulunduğu bölge kuvvetin büyük bir kısmını absorbe eder. eğer
trianguler fibrokartilaj hala sağlamsa o
zaman radius alt uç kırığı meydana gelir. (6) Bu kuvvetin daha fazla devamı
ve dağılımı sonucu olaya inferior radioulnar eklem, radio-karpal eklem ve ulna
stilcidi değişik derecelerde katılmakta
dır. Bu belirtemeye çalıştığımız oluş
mekanizmasına göre bugün için de çoğu merkezde oldukça geniş kabul gören sınıflandırma Frykman, sınıflandır
masıdır. Frykman, Colles kırıklarını
kınğın intra ve ekstraartiküler oluşuna,
ulna styloidinin sağlam kalışı veya kırık
oluşu ile inferior radio-ulnar ve radiokarpal eklem tutulumuna göre 8 grupta
toplanmaktad ır. (i)

nuçların değerlendirilmesinde yardımcı

olması

gereyini kabul edilmektedir. Olaya bu açıdan baktığımızda orijinal olarak Colles ve Smith tarafından tanım
lanmış olan her iki kırık tipinin de
ekstraartiküler, Barton kırığının ise intraartiküler bir kırık tipinin de ekstraatiküler, Barton kırığının ise intraartiküler
bir kırık olduğunu görmekteyiz. Bugün
için ise gerek tanı gerekse tedavi ve
prognoz açısından en önemli sorun
olan kırıklar ise ekleme uzanan intraartiküler parçalı lnstabl kırıklardır. Bu nedenle önce klasik olan kırıkların patomekaniği
ve
sınıflandırmasına
değineceğim, bilahare ise son yıllarda
daha çok kabul gören radius altı üç kı
nklannın oluş mekanizması ve sınıflan
dırılmasını belirtmeye çalışacağım.
Hepimizin

bildiği

gibi radius alt uç
büyük bir kısmı
açık olan el üzerine düşme sonucu
meydana gelmektedir. Anide yere dü-

ve

elbileği travmalannın

Ulna alt uç
KlRlKLAR

VAR

Ekstrartiküler

kırığı

YOK

ı

ll

Radiokorpal ekiemi içeren intrartiküler

lll

IV

Distal radioulnar ekiemi içeren intraartiküler

V

VI

VII

VIII

Hem radiokarpal hemde distal radioulnar
ekiemi içeren intraartiküler

Frykman Stmflamast
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Özellikle AO grubu tarafıondan kulve geliştirilmiş olan sınıflama ise
oldukça karmaşık ve pratik kullanım
alanı zor bir sınıflamadır (4).

Split

lanılan

kırıklar olarak

belirtilmektedir. (3)

lntraartiküler radius alt uç kırıkları
bu tiplerinin tanımlanmasında radyolojik inceleme çok büyük önem taşı
maktadır. Hatta en iyi merkezlerde bile
kınğın ilk röntgenlerde bazen tanı namadığı, ancak redüksiyondan sonra kesin
olarak tanınabildiği belirtilmektedir. Tanımlamada gerekirse bilgisayarlı tomografilerden de istifade edilmelidir.
nın

Scheck, 1962'de Journal of Bone
and Joint Surgery'de yayınlanan yazı
sında dorsifleksiyon ve pronasyon durumundaki el üzerin düşme sırasında
radius alt ucunda kırığa neden olan
kuvvetlerin esas olarak kampresyon ve
bending kuvvetleri olduğunu belirtmektedir. Kompresif kuvvetlerin el ayasın
dan önola nakledilmesi sırasında !unatum önemli rol oynamakta, llunatumun
radius eklem yüzeyine çarpması sonucu radius alt uç medial bölümünde parçalanma olmaktadır. Lunatumun bu etkisi Scheck tarafından "die punch"
yumruk etkisi olarak isimlendirilmiş ve
burada olunan dersomedial fragmanda
keza "die punch" fragman olarak adlan-

Radyografilerin alınmasında elbileve önkolun pozisyonu çok önemlidir. Grafiler posteroanterior ve lateral
olarak 2 yönlü alınmalı, gerekirse oblik
grafilere de başvurulmalıdır. Keza kırı
ğın tanımlanması yanında inisiyal deplasman, repozisyonun ve tedavi sonuçğinin

larının

değerlendirilmesi

açısından

Gartland ve Werley tarafından da belirtildiği gibi radial tilt, dorsal tilt ve radius
uzunluğunda azalma önem taşımakta
dır. Bunlardan normal volar tilt 11 derece, radial açı 23 derece ve radial uzunluk 11 mm. olarak kabul edilmektedir.
Bu rakamlardaki patolojik değişiklikler
ise değerlendirmede O, 1,2 olarak belirlenmekte ve skorlanmaktadır. (2)

dırılmıştır(5)

Melone ise Orthopedic Clinics of
North America'nın 1984 yılında yayınla
nan "Eibileği" simpozyumu sayısında
distal radius eklem içi kırıklarını incelerken artiküler kırıkları tanımlamada kırık
komponentelerinin deplasman miktarı
nın saptanmasının önemine değinmek
tediL Lunatumun "die punch" etkisi ile
radius alt uç eklem yüzeyinin medial
bölümünde oluşan dersomedial fragmanla beraber volar medial fragman ve
bunları ulna stiloidine bağlayan kuvvetli
ligamanların tümü medial kompleks
olarak yazar tarafından adlandırılmakta
dır. Bu etki sonucu radius alt ucunda 4
fragman ortaya çıkmakta, bunlar radius
diafizi, radial stiloid, dorsal medial ve
palmar medial fragmanlar olarak adlandırılmaktadır. Keza Melone bu mekanizme ile ortaya çıkan 4 tip kırık olduğunu
vurgulamaktadır. Bunlar Tip 1 nondeplase (kaymamış) Tip 11 "die punch" kı
rıklar, Tip 111 Spike kırıklar ve Tip IV
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NAViKÜLER (SKAFOiD) KEMiK KlRlKLARI
Prof. Dr. isınail H. ÇALLI
Ege Üniv. Tıp. Fak. Ortop. ve Trav. ABD.
rarlanan grafilerde kırık çizgisi görülebilir. Normalde AP grafilerde, skafidin üstünde ince bir radyolüsent çizgi görülür.
Buna "naviküler fat stripe" adı verilir. Bu
çizginin düzgün görülmesi kırık olmadı
ğını gösterir. Şüphelenildiğinde karşı bilek grafileri çekilmelidir. Kırık yüzlerinde
yoğun skleroz varsa kınğın bir yıldan
fazla bir süredir var olduğunu düşündü
rür.

Gençlerde; elbileği dorsifleksiyon ve
radial deviasyanda el ayası üzerine
düşme veya el ayasına topun çerpması
ile meydana gelir. El bileği dorsipleksiyon derecesi kınğın önkol, distal radius
veya naviküler kemikten oluşmasını tayin eden faktördür. Dorsifleksiyon arttıkça daha distalden kırık meydana gelir. 90-1 00 derece dorsifleksiyonda
skafoidin distal kısmı korunmasızdır.
Klinik bulguların belirgin olmaması
naviküler kırığının önemli bir özelliğidir.
Bilekte, anatomik enfiyelikte, şişme ve
duyarlılık vardır. Bileğin dorsifleksiyon
ve radial deviasyonu ağrılıdır. Baş parmak proksimale doğru itildiğinde ağrı
artar.

Şüpheli

tigrafi
ması

olgularda BT, MRG ve sinSintigrafinin negatif olönemlidir.
yapılabilir.

Naviküler kemiğin 5 kemikle eklem
yüzü vardır. Bu nedenle hemen hemen
bütün yüzleri hiyalin kıkırdakla kaplıdır.
Kemiğin beslenmesi bu eklem yüzleri
arasında kalan orta kısım ve tüberkülden giren damarlarla sağlanır.

Akut olgularda; PA grafi, el yumruk
durumunda ve ulnar deviasyanda alın
malıdır. Yan grafi, karpal dizi ve karpal
instabilite tayini için yardımcıdır.

Tedavimizi yönlendirmek için naviküler kemik kırıkları için çeşitli sınıflan

lık radyografilerde kırık görülmüyor,
fakat anatomik enfiyelikte duyarlılık ve
şişlik belirgin ise; bilek 2-3 hafta için alçı tesbitinde tutulur. Bu sürede kırık yerinde rezorbsiyon gelişeceğinden tek-

dırmalaryapılmıştır:

A.
Göre

Kınğın

1. Tüberkül
43
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2. Orta

Kısım,

Bel,

Kırıkları

a. Horizontal Oblik
b. Transvers

iş başı yapması

mümkün

Kırıklar

kırıklar

c. Verikal Oblik

Kırıki

B. Fragmanların Yer
lerine Göre
1. Stabil

hafta içinde

olmaktadır. (Şeki11)

değiştirme-

Kırıklar

2. lnstabil Kırıklar

C.
göre

Kırıktan

sonra geçen süreye

B
B

1. Akut (3 haftadan az)
2. Kaynama Gecikmesi (4-6) Aylık

3.Kaynama (4-6) aydan fazla
Herberi amaleyit endikasyonu ve
pestop değerlendirme için daha geniş
bir sınıflandırma yapmıştım. (Tablo1 a
ve b).

TEDAVi
a. Akut "Stable

Kırıklar"

Tip A

Bilek radial deviasyounda hafif palmar fleksiyonda, başparmak oppozisyonda, başparmak ucuna kadar uzanan, diğer parmakların serbest olduğu
kısa kol alçısı ile tedavi edilirler. 6 haftalık aralarla alçılamaya, 6. aya kadar devam edilir.

b. Akut "instabil Kırıklar"Tip A
Alçılama önkol supinasyonda uzun
kol alçısı şeklindedir. 6-8 hafta sonra
tesbite kısakol alçısı ile devam edilir.

o
OJ

Son yıllarda akut lnstabile kırıklarda
uzun süren alçılı tesbitten kaçınmak
için, internal tesbit yöntemlerine başvu
rulmaktadır. Biz de uygun akut olgularda, herberi vidası kullanarak açık redüksiyon
ve
internal
tesbit
yapmaktayız. Bu şekilde hastanın 4

Şekil 1 - A Akut instabil Kmk
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c. Kaynama Gecikmesi: Tip C
Bu olgularda

alçılı

tesbitle beraber,

kollaps yok, küçük fragman ve artrit
yoksa noninvaziv elektrik stimülasyonu
kullanılır.

Biz bu olgularda da, grefli veya

o
o

greftsiz,
dası

.

açık

redüksiyon ve Herbert vi-

ile internal tesbit

yapmaktayız.

d. Kaynama, Psödoartroz, Tip D
-

Eğer

hatsız

uzun süredir hastayı fazla ra-

etmeksizin devam eden bir

varsa bu

olduğu

bağlı ağrı lı

-

Alçılı

mülasyonu

Şeki/tb: Açtk redüksiyon ve Herberi vidast ile tesbit

Resim tb

Resim 1a
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gibi

bırakılır.

kırık

Sinovite

durumlarda atelleme yapılır.
tesbit ve invazir elektrik stiönerilmiştir.
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yıldır

Fernandez tekniği, Herbert vidası
ile internal tesbit. yaparak kullanmaktayız. Elde ettiğimiz ilk sonuçlar tatminkar
görünmektedir (Şekil2)

- Açık redüksiyon-grefleme-internal tesbit (Tablo2)
AÇIK REDÜKSiYON + GREFLEME
YÖNTEMLERi

e. Avasküler Nekroz

Matti (1937) Dorsal
gref

giriş

Spongiöz

Russe (1960) Volar
gref

giriş

Spongiöz

Proksimal kubun veya nivikülerin
eksizyonu yapılır, kalan boş
luk, yumuşak doku, silastik, akrilik veya
vitalyum protezlerle doldurulur.

Green (1989) Volar
gref

giriş

bikortikal

ğu

Fisk (1970) Dorsal

giriş

tamamının

Biz eksiıyondan sonra kalan boşlu
palmaris longus tendonundan hazır
ladığımız "ançuez"le doldurmaktayız.

+ kama gref

f. Osteoartrit

+ Internal tespit
Fernandez (1984) Volar
ma gref + Internal tespit

- Radial stiloidektomi
giriş

+ ka-

- Radius alt uç
tomisi

kapalı

kama osteo-

- Proksimal dizi karpektomi
Biz

geçmişte

vidalarını

Russe tekniği ve AO
kullanmaya çalıştık. Son iki

- Artrodez

Resim2a

Resim - 2a - b : Fernandez tekniği ile
kame gref ve Herberi vidasi ile tesbit.
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BÖLÜM -1
PANEL -11/3

EL BiLEGi LiGAMENTÖZ YARALANMALARI
VE TRAVMATiK iNSTABiLiTESi
Doç. Dr. Ahmet EKiN
9 Eylül Univ. Ortop. Trav. ABD.
hareketin saplandığı 2 eylem mevcuttur. Radiokarpal ve midkarpal eklemler
1943'te Gilford ve Lambrunudi el bilek
ekieminin bir "link joint" olduğunu ve
kompresif güçler karşısında stabil olduğunu bildirmişlerdi. Skafoid burada stabiliteyi sağlıyan bir köprü görevi yüklenmiştir.
Fisk tarafından bu görüş

Radyografik inceleme yöntemleri
Röntgen tarafından bulunmadan önce
sadece önemli kemik pataloji gösteren
el bilek bölgesi lezyonlarının tanısı konabiliyor idi.
Ancak bugün gelişmiş radyolojik
görüntüleme yöntemleri ile MAJOR kı
rıklardan ligamentöz injurilere kadar geniş dağılım gösteren karpal bölge travmatik lezyonlarının tanılarının konması
mümkün olabilmektedir.

desteklenmiştir.

KOLUMNAR KARPUS TEORiSi:
1919'da Navarro tarafından ileri sürülen
bu teori daha sonra Taleisnik tarafın
dan tekrar ele alınmıştır.

1943'te Gilford ve Lambrunudi tarafından ilk kez "karpal instabilite" deimi
tıbbi terminolojiye girdi. Daha sonra
Fisk 1970'de Skafoid kırıkları ile olan il-

Bu teoriye göre karpal bölge 3 vertikal kolon tarafından oluşlturulur.

gilerinide açıklıyarak ilk yayınını yaptı.
1972'de Linscheid ve 1975'de Dobyns
ve Ark. yaptıkları yayınlarında konuya
açıklık getirdiler.

A. Santral Kolon (Fieksiyonekstansiyon Kolonu)
Lunatum, kapitatum, hamatum tarafından oluşturulur.

Karnikierin Anatomisi

B. Lateral (Mobil) Kolon: Skofoid,
Trapezium ve Trapezoideum tarafından

GELENEKSEL TEORI : 7 Karpal
kemik 2 sıra halinde dizilmişlerdir. Skafoid bu iki sarı arasında köprü görevi
yüklenmiştir. Buna bağlı karpal bölgede

oluşturulur.

C. Medial (Rotasyon) Kolonu:
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(V) oluşturacak şekilde yerleşirler. Bunlar arasındaki bölge potansiyeli bir zayıf
alandır ve Poirer alanı olarak isimlendirilir.

rikuetrum ve psiform tarafından oluştu
rulur.
Taleisnik bu teoride 2 modifikasyon yapmıştır.

d) Skafoidin proksimal bölgesinin
primer stabilizatörü Radioskafolunat ligamenttir. Bu ligament yırtılmadan skafoid rotatuvar instabilitesi oluşmaz.

1) Psiform karpal bir kemik olarak
kabul edilmez. Sesamoid bir kemiktir.

2) Trapezium ve Trapezoideum
santral kolonun bir parçası olarak kabul
edilir.

e) El bileğinin statik kollateral stabilizatörü olarak düşünülen kolieteral ligamentler gerçekte yoktur. Taleisnik ve
Lewis tarafından belirtildiği gibi bunlar
daha fazla eklem kapsülünün kalıniaş
ma bölgeleri olarak kabul edilirler.

Bu teoride Trikuetrum etrafında, rotasyon hareketinin gerçekleştiği kabul
edilir.

Oval Ring Teorisi: LICHTHAMAN
lunatum'u sentral kolonun bir parçası
olarak kabul etmez. Burada tanımlanan
oval ring; kırık veya ligamentöz injurilerde bozulur.

Kinematik Özellikler:
Lunatum üzerine trikuetrum, kapitatum ve skafoideumun uyguladığı güçler
ve anaomik yapı nedeniyle; lunatum el
bileği ulnar deviasyonda iken dorsifleksiyona, radial deviasyonda iken vola
fleksiyona gelir.

Longitidünal Kolon Görüşü: Weber karpal bölgeyi iki longitidünal kolonaayırmaktadır.

1) Ağırlık taşıyan kolon

Ayrıca

Flatt ve Youm tarafından bilgöre karpal kemiklerin belirli
bir yüksekliği vardır ve bu 3. metakarpm yüksekliği ile belirli bir oran oluşturur.
YARALANMA MEKANIZMASI:

dirildiğine

2) Kontrol kolonu.

LiGAMENTÖZ ANATOMi:
El bileğinin stabilitesini sağlıyan ligamentöz oluşumlar temelde iki grupta incelenirler.

Birçok karpal yaralanma aşırı hiperekstansiyon zorlaması sonucunda oluşur. En belirgin dislokasyon sıklıkla
midkarpal eklernde olur ve kapitatum
lunatumun dcrsaline displase olur. Os
skafoideumda ise benzersiz anatomik
yerleşimi nedeniyle ya skafolunat ligament yırtılır veya skafoidde kırık meydana gelir. Bu arada kapitatum dorsale
göç etmiştir. Eğer skafoidde kırık meydana gelmiş ise bu halde transskafoid
perilunar dislokasyon oluşur. Eğer sadece S-L bağdan yırtık meydana gelmiş ise sonuçta S-L disosiyasyon ve
perilunat çı kık oluşacaktır.

a) lntrensek ligamentler
b) Ekstrensek ligamentler.
Green ve Dobyns tarafından deği
şik sınıflamalar yapılmıştır.

Stabilitede görevli ligamentöz yaönemli özellikleri şunlardır:

pıların

a) El bileği majör ligamentleri intrakapsüle oluşumlardır.
b) Volar bölgedeki ligamentler dorsal alanlara göre stabilite üzerinde daha önemli etkiye sahiptirler.
c) Volar bölgedeki ligamentler çift
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Ahmet EKIN

EL BILEGl LIGAMENTÖZ YARALANMALARI VE TRAVMA TlK INSTABILITESI

Geniş bir spektrum gösteren ligamentöz karpal injurileri açıklamak için Mayfield ve ark progressiv perilunar instabilite deyimini ortaya atmışlardır (PLI).

PLI

şekle dönüşür.

Skafoid ile ilgili patolojiler değerlen
iken maksimum ulnar deviasyonda ve avuç içi kasete bakar iken grafilerin elde edilmesi gerekir.
diı'ilir

gelişimi şu şekilde oluşur.

Stage 1: Skafolunat instabilite.

instabilite Serisi (GILULA)

Stage 2: Kapitatum dislokasyonu
C-L eklemin sterior aralığına dislokasyonu.

1) PA= Radial deviasyon, Nötral ve
ulnar deviasyonda.
2) AP= Yumruk yapar pozisyonda
(Full supinasyonda)

Stage 3: Trikuetral dislokasyon: (radiotrikuetral lig. yırtılması sonucu olu-

3) Lateral= Nötral, maksimum dorsifleksiyonda maksimum palmar fleksiyonda

şur.)

Stage 4: Lunatum dislokasyonu.
Oorsal radiokarpal lig. yırtılması, lunatumun Karpal Tünel'e doğru serbestçe
dönerek migrasyonuna neden olur.

4) Oblik.

5) Pistrikuetral görüntüleme (30°
supinasyonda lateral grafiler)

KLiNiK: Ağrı-şişlik-hassasiyet, hareket kısıtlılığı belirgindir ve nörolojik
bulgu olabilir.

Bu

değerlendirmelere

açısal değerler

RADYOLOJiK BULGULAR:

göre

şu

incelenir:

Radius distal uç volar

eğitimi

Rutin projeksiyonlar:

(tilt): 11°

-

AP

-

Lateral

Radius distal uç PA grafide ulnar tarafa eğimi: 22°

-

Oblik.

Skafolunat açı 30-60° üzeri skafolunat disosiyayon.

PA grafi eğer S-L eklem patolojisini
incelemek için çekilecek ise avuç içi yukarıda, eğer skafoiddeki bir patolojiyi incelemek için çekiliyor ise avuç içi kasete bakacak şekilde çekilmelidir.

Kapitolunat

açı:

Radiolunat

oo

açı:

15° ye kadar

normal
Lunotrikuetral

Gilula tarafından belirtilen PA grafilerdeki 3 arkın devamlılığının incelenmesi gerekir.

Açı:

Diğer radyolojik
yöntemleri:

14°.

değerlendirme

Sineradyogram

Lunatumun normal şeklinin PA grafilerde incelenmesi gereklidir. Normalde
Lunatum trapezoidal şekildedi. Şeklinin
değişmesi, yüksekliğinin azalması anlamlıdır. Lunatum trapezoidal şekilde
dir. Şeklinin değişmesi, yüksekliğin
azalması anlamlıdır. Lunatum DISI veya vısı durumunda daha trianguler

Tomografi
Sintigrafi
3 boyutlu görüntüleme
Artrografi
Artroskopi
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bilitedir. 2. sıklıkla lunatum-trikuetrum
arasında instabilite, 3. sıklıkta ise Dinamik midkarpal instabiliteler görülürler.
Ulnartranslokasyon ise nadiren injuriye
bağlı olarak oluşur. Sıklıkla romatoid
artritte meydana gelir.

SlNlFLAMA:

Dobyns ve Ark'a
bilite vardır:

başlıca

4 tip insta-

Dorsitleksiyon instabilitesi
2

Palmar tleksiyon instabilitesi

3

UInar translokasyon

4

Oorsal subluksasyon

AhmetEKIN

Aflatomik olarak 3 tip instabilite
mevcuttur.

Dorsifleksiyon instabilitesi en sık
rastlanan tipidir. Lateral radyogramlarda Lunatam dorsiteksiyona rotasyondadır. Bu durumda kapitatum radius uzun
ekseninin darsalinde yer alır. Radiolunokapital eksen zigzag çizer ve bu durum DISI detormitesi olarak isimlendirilir. Burada intercaleted (Ara) segment;
lateral radyogramlarda gösterilen lunatumdur.

arasında

Lateral-

S-L

Medial-

Lunatum- trikuetrum

- Trikuetrum-Hamatum
(midkarpal instabilite)
Proksimal instabilite- Radius distal uç injuri sonrası, buna sekonder gelişim anormal karpal yerleşim.
Genellikle S-L veya Lunatrikuetrum disosiasyon DISI-VISI nedenidir ve bunlar dissosiatif karpal instabilitelerdir.

Tersi durum ise (VISI) yani volar
ara segment instabilitesidir ve bu halde
lunatum volare rotasyon göstermektedir.

Non-dissosiyatit karpal instabilitede ise proksimal karpal sıranın instabilitesi söz konusudur.

3. +ip karpal instabilite Ulnar Transiokasyondur. Karpal bölgede ulnara
doğru kayma (şift) vardır.
4. tip ise Oorsal subluksasyondur
ve sıklıkla radius distal uç malunionlu
kırıklar ile beraber olur. Bu halde radius
distal ucundaki 11 o lik volar tilt ters yönde gelilşmiştir.

a)

RadiokarpaL

b)

Midkarpal

c)

Kombine tipte olur.

OORSAL
PERiLUNATE/VOLAR
LUNATUM DiSLOKASYONU:

Bu durumlarda kapalı redüksiyon
için kas gevşemesi gerekmektedir. Brakial bolk, genel anestezi veya intravenöz reğional anestezi yapılabilir.

Bu tip instabiliteler statik tip intabilitedirler ve çekilen rutin radyogramlar ile
tanıya kolayca konur.
Dinamik tip karpal instabiliteler ise
rutin radyogramlarda normal limitler
içindedirler. Bu tür instabilite sıklıkla
skatoid ve lunatum arasındadır. Ayrıca
lunatum-trikuetrum veya midkarpal eklemdeki karpal sıralar arasında oluşabi
lir.

Redüksiyondan önce 5-1 O dakika
weinberg aletine
asılır. Dirsek 90° tleksionda ön kol supinasyonda ve parmaklar ekstansiyonda
yukarı alınmışken dirsek üstünden askı
ya aşağıya ve parmaklar ekstansiyonda yukarı alınmışken dirsek üstünden
askıya aşağıya ve parmaklar ekstansiyonda yukarı alınmışken dirsek üstünhastanın parmakları

En sık görülen karpal instabiliteler
skatoid-lunatum arasında oluşan insta50
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çı

den askıya aşağıya ve parmaklar yukarı çekilir. 5-1 O dakika sürekli traksiyondan sonra weinberg aleti çekilir ve cerrah tarafından longitudinal traksiyon
yapılır. Bir elle hasta eli dorsifleksiona
getirilir bu sırada diğer elin baş parmakları ile lunatum el bileği volar tarafta
stabilize edilir. Daha sonra palma fleksion yapılarak lunatum konkavitesine
kaputatum oturtulur.

ile immobilizasyondan daha tercih
edilir.

Bu yöntem kapalı redüksiyonla anatomik ilişkinin oluştuğu durumlarda kullanılır. Redüksiyondan sonra film çekilir
ve iyi yerleştirilmiş baş parmağı içine kı
sa kol ateli uygulanır. 7-10 gün sonrada
kısa kol skafoid alçısına geçilir. 8. hafta
sonra alçı ve K-Teli geri çekilir. 4 hafta
daha tale devam edilir.

Redüksiyondan sonra baş parmağı
içine alan dcrsal atel; bilek nötral pozisyonda ya da hafif palmar fleksiyonda

Açık

redüksiyon:

Genel olarak kabul edilen bu tür kı
redüksiyon kalıcı stabilitenin sağlanamayacağı yönündedir.
Açık redüksiyon ve intermal fiksasyon
tercih edilen yöntemdir. Hatta ligamentlerinde onarımı aynı zamanda yapılabi
lir.
rıklarda kapalı

uygulanır.

Redüksiyon sonrası radyog rafileri n çekilmeli ve şunlara dikkat edilmelidir.
1. Kapitatum ile lunatum arasındaki
ilişki,

Bu tip yaralanmalarda erken tedavi,
kemiklerin daha rahat redüksiyonuna
imkan verir.

2. Skafoidin pozisyonu; kalmış bir
rotasyonel skafoidin sublüksasyonu varı (Scapholunate dissosiasyon)

Bir çok cerrah dcrsalden girmeyi
tercih etmektedirler. Oorsal girişimin iki

Bu skofolunat dissosiasyonu iyice
belirlemek için radyogramlar tam lateral
ve AP (El dorsifleksionda) alınmalıdır.

avantajı bulunmaktadır:

1. Kapitatum ile lunatum arasındaki boşlugu iyice ortaya çıkarmak gerekmektedir. Bu volar girişim ile sağla
namaz.

Skafolunat açı ölçülmelidir. Bu açı
soo üzerinde ise redüksiyon tekrarlanır
yine olmazsa açık redüksiyon denenir.
immobolizasyon süresi:

2. Skarfioid subluksasyonu varsa
dcrselden düzeltilmesi daha kolyydır.

Eğer kaı: alı redüksiyon yeterli ise ilk
önce atele fakat hasta ilk 3 haftalık radyografik kontrole çağrılır. 3. hafta sonra
atelsiz film çekilir. Eğer redüksiyon devam ediyorsa kısa kol skafoidal açısına
alınır ve toplam 12 haftayı tamamlayacak şekilde alçı tutulur.

Volar kesinin eğer lunate çok fazla
yer değiştirmiş veya median sinirin dekomprese edilmesi gerekiyorsa yapıl
ması görüşü hakimdir.
Doboyns ise dcrsal volar girişimin
birlikte yapılmasının böylelikle cerraha
ligamentlerin ve kemik yapılarının her
iki taraftan onarımına imkan sağlanma
sını önermektedir.

KAPALl REDÜKSiYON VE PER·
KUTANÖZ K-TELi iLE FiKS~.SYON:
Skafoid stabilizasyonun çabuk bozulmaya aday olduğu perilunate/lunate
dislokasyonlarına internal fiksasyon; al-

Postoperalif tedavi:
10,.14 gün atel
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alan) yapılır. Daha sonra kısa kol skarphoid alçısına alınır. Bu değiştirme anın
da K-tellerinin durumunu görmek için
radyografi alınır.

yorsa bilek volar fleksiondan nötrale
getirilerek kısa kol skafoid alçısı yapılır.
Eğer skartoid kırığında kaynamama ve
geç dorsifleksion instabilitilesi varsa
açık redüksiyon ve skartoid kemik grefti
konulması endikedir.

K-telleri en az 8 hafta kalmalıdır. 6
haftada çıkarılan K-telleri sonra skafoid
subluksasyonu daha fazla meydana
gelmektedir. K-telleri çıkarıldıktan sonra
atelle 4 hafta daha immobilizasyon sürdürül. Total süre 12 haftadır.

Yaralanmadan aylar sonra kemik
grefti konulması gerek hastalarda, midkarpal ekiemi değerlendirmek önemlidir. Böyle durumlarda dorsipleksion instabilitesi belirgindir. Bu skartoidin volar
korteksinin kısalması ve kollapsına bağ
lıdır. Fernandez yöntemi ile skafoide
volad wedge grefti konularak tedavi ya-

Bu hastalar uzun süre imbmobilasyondan sonra el bileği hareketlerinin ve
yakalama miktarının artırılması için rehabilitasyona alınmalıdır. Ağır el işlemi
ne 6 aydan sonra başlanabilir.

TRANSSKAFOiD
DiSLOKASYON

AhmetEKIN

pılabilir.
Açık

PERiLUNAT

redüksiyon:

Skafoid kırığının anatomik redüksiyonun tam sağlanmadığı hastalarda
açık denenmelidir.

iyi bir anesteziden sonra dorsal perilunate dislokasyonda olduğu gibi weinberg aletine el asılır ve 90° fleksiyondaki dirsektende kontr-traksiyon yapılır.
Bu traksiyon 5-1 O dakika uygulanır. Bu
sırada AP ve lateral grafiler alınır, weinberg aleti çıkartılır. Logitudinal traksiyon
yapılırken hastanın eli dorsifleksiona
getirilir. Bu sırada cerrahın diğer elinin
baş parmağı bileği volartarafında lunatumu stabilize eder. Palmar fleksion ile
kapitatumun lunatumun konkavitesine
yerleşmesini sağlar. 30° Palmar fleksionda dcrsalden baş parmağı içine alan
atel yapılır. Radyografiler alınır. Bu alçı
pozisyonunda skafoid kırığını tanımak
güç olabilir. Fakat bir çok açılardan film
çekilerek skafoid kırığının redüksiyonunun sağlanıp sağlanmadığının ve seğ
ment instabilitesinin olmadığının görülmesi gerekmektedir.

Ameliyat

sorunları:

1.

Cerrahi tedavinin

2.

Cerrahi

3.

Fiksasyon tipi.

4.

zamanı

girişim

Kemik grefti gerekli mi, değil

mi?
5. Proksimal fragmanın avasküler
nekrozu
Erken stabilizasyon hem yeterli redüksiyonu ve iyileşmeyi hemde proksimal kutbun revakülasyonunu sağlar.
Stabil olmayan skafoid kırıkları birlikte akut transskafoid perilunate dislokasyon Herbert vidası için ideal endikasyondur. Ancak uygulanması iyi bir
deneyim gerektirmektedir.

Hasta nörolojik ve vasküler yönden izlenmelidir. 3 Hafta sonra atel alı
nır. Bu üç hafta içinde haftalık röntgen
tetkikleri yapılmalıdır. 3 hafta sonra tel
alındığı anda radyografik inceleme yapılır. Eğer hala redüksiyon devam edi-

Kemik grefti

kullanılması:

Eğer yaralanmadan sonra 2-3 hafta
içinde ameliyat yapılırsa kemik grefti
koymak gerekmez. Bu dönemde iyi bir
internal fiksasyon kemik grefti konma-
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larında sıklıkla rastlıyoruz. Bu halde
skafolunat bağ mutlaka yırtılmıştır. Skafolunat aralık genişler, skafoid AP yüksekliğinde azalma ortaya çıkar. (Olaya
DISI sıklıkla katılabilir.)

sağlanabilir.

Worland ve Dick Kemik grefti koy6 hafta ertelerler.

mayı

Eğer vasküler nekroz belirtileri ve
erken kaynamaya belirtileri varsa kemik
grefti erken dönemde konulur.

Tanı:

Klinik: Tanı genellikle geç dönemde
konur. Sıkiıla açık tel üzerine olan düş
melerde ortaya çıkar. Ancak skafolunat
dissosiyosyonda genellikle belirgin bir
travma öyküsü alınmaz. Daha nadir
olarakta nedeni kahtımsal ligamentöz
laksitedir. Bu özellikle predispozan bir
faktör olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle tanıda diğer el bileğininde radyolojik değerlendirilmesinin yapılması gerekir.

SKAFOLUNAT DiSSOSiYASYON:
Anatomi: Os skafoideum karpal
kemikler arasında en hareketli olanıdır
ve 3 eksende hareketi vardır. Bu kemiğin stabilitesi proksimalde os lunatum
ile arasındaki interosseöz lioamente,
distalde ise skafotrapezoidal ve radial
kolleretalligamentlere ve bunlarla beraber volar radiokarpal ligament el bileği
ni katedan fleksör karpi radialis tendonuna bağlıdır.

Fizik muayenede en belirgin özellik
ise maksimum hassasiyelin kesin lokizasyonu olur. Ağrı genellikle el bileğinin
dorsalininde ve skofolunat eklemin tam
üzerindedir. Bu hastalardada anatomik
enfiyelik snuffbox da da hassasiyet
olur. El bilek hareketleri ağrı nedeniyle
kısıtlanmıştır. Bazı olgularda ağrı ileri
zorlamalı hareketler haricinde çok azdır. Statik tip lezyonda (skafoid rotatur
instabilitesi) klinik ile tanı kolay konur.

Skafolunat dissosiasyon karpal instabiteler arasında en sık görülen tipidir
(Taleisnik) Son yıllarda tüm karpal instabilitelerde olduğu gibi bu instabilite ile
ilgili çalışmalara sıklıkla literatürde rastlanmaktadır.

Skafolunat dissosiyasyon perilunat
dissosiyasyonun geç rezidual formudur. Veya izole bir antite olarak ortaya
çıkabilir. Skafolunat dissosiyasyon DISI'de olduğu gibi mid karpal değişiklik
ler ile berebar olabilir veya olmayabilir.
Eğer

Watson tarafından skafolunat dissosiyasyon (özellikle dinamik skafoid
rotutur instabilitesinin) tanısına yönelik
bir test tariflenmiştir.

midkarpal eklemde bir nedene

bağlı lnstabilite gelişir ise karpal kemik-

lerin içesirinde skafoid fleksiona gelir.
Eğer mevcut patolojilere ek olarak skafolunat disosiasyonda gelişir ise skafoid daha horizontal pozisyon gelir ve radius uzun eksenine dik durumda
bulunur. Bu tür deformite skafoid rotatuar instabilitesi olarak isimlendirilir. Bu
durum genellikle travmatik bir pataloji
sonucu ortaya çıkar. Oluşmuş ligamentöz yırtılmanın redüksiyonu başarılı şe
kilde yapılsa bile iyileşmesi çok zordur.
Buna perilunar çı kık veya lunatum çıkık-

Radyolojik

değerlendirme:

Skafoid lunatum arasındaki geAP radyogramda artması. Bu
görüntüler el bileği tam supinasyonda
iken çkelin grafilerde daha belirgindir.
Dobyns ve Ark. Yumruk yapar pozisyonda iken çekilen AP grafilerde skofolunat açıklığın daha belirgin hale geleceğini
belirtiyorlar.
(Longitudinal
eksende kompresyon uygulanarak grafi
çekilir ve skafolunat aralık artışı yine
1.

nişliğin
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tespit edilebilir). Ancak eğer hastanın
ağrısı çok fazla ise yumruk yapması zor
olabilir.

folunat disosiyason görüntüsü daha belirgin hale gelmektedir.
Artrografik değerlendirmede radiokarpal eklernden midkarpal ekleme
skafolunat aralıktan boya kaçması skafolunat disosiyasyon için çok önemli
bulgu dur.

Bu ağrılı durumlarda Alternatif bir
yöntem MONEIM tarafından önerilmiş
tir. Bu yönteme göre elin ulnar tarafı
20° yükseltilerek grafi çektirebilir. Bu
yöntem ile çekilen grafide skafoid ve lunatum arasındaki komşu yüzeyler en
net olarak gösterilebilir.

Tedavi Yöntemleri:

Tedavisi oldukça zordur ve bu konuda kesin sınırlar koymak oldukça
güçtür.

Çekilen grafilerde elde edilen
3mm'den büyük Skafolunat aralık artışı
Skafolunat disosiyason bulgusu olarak
kabul edilebilir. (Buna Terry Thomas
bulgusu adıda verilir.)
2. Skafoid
de azalması.
3.

yüksekliğinin

Linscheid ve Dobyn's bu sorunun
tedavisinin nadiren tam tatmin edici bir
sonuca ulaştığını belirtiyorlar.
Akut skafolunat dissosiyasyon
tedavisi:

AP grafi-

Skafolunat dissosiyasonların tanısı
erken dönemde kanabilmesi oldukça
nadirdir. Burada akut sözcüğünün hangi süreyi süreyi içine aldığı konusu
önem kazanıyor.

Kortikal ring görüntüsü.

nı

4.

Lateral grafide skafoid palmar
Radius uzun ekseni ile
aralarındaki 45-60°lık radioskafoid açı
artmıştır. Skafolunat açıda artar. Yüksek derecedeki artışlar sıklıkla DISI deformitesi ile beraberdir.

fleksiondadır.

Galeisnik 3 haftalık lezyonu, Linscheid ise 3 aya kadar bağ lezyonu akut
olarak kabul ediyorlar. Ancak skafolunat bağ yaralanmasını bir ligamentöz
injuıi olarak kabul edersek primer tedavinin 2-3 haftalık bir dönemde başlama
sı (yumuşak doku iyileşmesi tamamlanmadan) üzerinde durulması gerekli
önemli bir konudur.

5. Taleisnik (V) işareti (Radius ile
skafoidin alt yüzü (C) şeklindedir. (R-S
açı artınca bu V şekline döner.)
6.
zeyleri
tur.

Skafoid ve lunatum
parelellik

arasındaki

komşu

AhmetEKIN

yü-

bozulmuş

Ancak bu bulgunun sineradyogram
ile desteklenmesi gerekmektedir.

Kapalı redüksiyon ve
bilizasyon:

Green'e göre elde edilen seri grafilerde skafolunat komşu eklem yüzü parelelliğinin bozulması haricinde normal
olarak değerlendirilen kişilerde Dinamik
skafolunat dissosiyasyon vardır.

Skafolunat dissosiyasyonların alçılı
tespit ile immabiiize ve tedavi edilebileceğini bildiren yayınların tersine birçok
otör yeterli bir redüksiyonun alçılı tespit
ile sağlanamıyacağını düşünmektedir
ler.

Bu parelelliğin bozulması halinde
hastalara kesinlikle skafoid serisinin çekilmesi gereklidir. Sineradyogramda el
bileği radial ve ulnar deviasyanda ska-

alçılı

immo-

King tarafından orta derecede dorsifleksiyon ve tam supinasyon, ulnar
deviasyon pozisyonunda yapılan sine54
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Cerrahi girişimlerde O'Brien dorsal 3-4
ekstensör aralıktan girer, onarım için
yeterli yumuşak doku skafolunat bölgede var ise bu kullanılarak onarım yapı
lır. Skafolunat bağ bazen osteokondral
bir parça ile ayrılmış olabilir. Ancak genellikle bağ oldukça parçalanmış ve hasarlı olarak bulunur ve bu nedenle onarımda bu kullanılmaz. Bu nedenle
dorsal kapsül onarımda kullanılır. Onarımda volar yaklaşım oldukça güçtür.
(Fisk tarafından kullanılmıştır)

radyografik çalışmalarda alçılı tespitin
kemiği redükte pozisyonda korumak
için yeterli olmadığı gösterilmiştir.
Kapalı

redüksyon ve perkütan çi-

vileme:
Bu yöntemin başarısı konusunda
çok çeşitli yayınlar mevcuttur. Teknik
uygulamada skopi mutlaka kullanılmalı
dır. O'Brien skafoidden kapitatum ve lunatuma iki adet K-teli ile tespiti önerir.
Lincsheid ve Dobyns ise styloidden lunatuma birinci tel; radial styloidden
2.tel; skafoidden lunatuma 3.tel ile tespiti uygun görüyorlar. Bu telierin uygulanması esnasında redüksyonun bozulmaması
için çok dikkatli olmak
gerekmektedir.

Skafolunat

yeniden

şekil

Burada Linscheid tarafından uygulanan teknik sık kullanılır. Burada skafoidde açılan delikler dikiş atılmasında kullanılır. eğer yapılan işlem ile yeterli
stabilite sağlanamaz ise bu halde
FCR'den hazırlanan bir şerit (strip) skafoidde açılan 3-4 mm'lik delikten geçirilir ve dorsalde radius lister tüberkülüne

Crowford ve Taleisnik skafoidin
dorsifleksiyonda tespit edilmesinin ve
sineradyografik görüntü altında özellikle lunatumun diğer karpal kemiklere KTelleri ile tesbit edilmesini öneriyorlar.
Sonra el bileği palmar fleksiyonda immobilize edilir ve böylece stabilizasyon
fonksiyonu olan volar ligamentleri kopuk uçları birbirine yakın pozisyonda
tespit edilmiş olur (özellikle dadioskafolunat bağ kopuk uçları yakın olarak tutulur).

bağlan ır.

Kronik Skafolunat dissosiyasyon:
Teorik olarak yalnız başına konkomitan midkarpal bir instabilite olmadan
mevcut olabilir. Ancak birçok olguda
DISI'de bulunabilir. Kronik durumda
karpal bölgedeki instabilitelerin birbirlerinden kesin sınırlarla ayrılması güç olabilir.

K-telleri 8-1 O hafta alınır ve 4 hafta
daha immobilizasyona devam edilir.
Açık

bağın

ıendirilmesi:

redüksiyon ve internal fik-

Geç post-Travmatik karpal in stabilite:

sasyon:
Akut dönemd skafolunat dissosiyasyonun açık redüksiyon ve internal
fiksasyon ile tedavisi konusunda bazı
çelişkiler vardır. Ancak buna rağmen
bu onarımda da diğer ekiemierin ligamentöz onarım yöntemlerindeki tüm
avantajlar vardır. Açık redüksiyonda
lezyon görülür, onarılır, osteokondral
bir sorun ver ise gerekli onarım gerçek-

Bu konuda Dobyns ve Lincsheid'in
çok fazladır. Ayrıca Watson ve
Taleisnikte çeşitli tetkikler tarifiemişler
diL
katkıları

TEDAVi YÖNTEMLERi
Direkt Ligament Rekonstrüksyonu:
Lincsheid FCR strip ve bağ onarımı
ile skafolunat yaklaştırma yapıyor.

leştirilir.
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yasyonu olan hastalar kesinlikle belirtisizdir.

Goldner ise subkondral kemikten geçen sütürler kullanılıyor. Ayrıca ligament onarımının yanında darsal kapsülüde kullanılır. Ilaveten skofolunat çivili
olarak tespit edilir.

3)
Bu cerrahi: Yöntemler teknik
olarak çok iyi bir anatemi bilgisi gerektirirler. Teknikler konusunda da titiz olmak gerekir.

oorsal kapsülodez:
Blatt kronik rotatuar skafoid instabilitesi için darsal kapsüloligamentozis

Dobyns ve Lincsheid tekniği:
ECRB'den hazırlanan tendon strip'i
skafoidden-lunatuma geçirilip kamsül
dikilir.

kullanıyor.

Tendon greftleri kullanılarak yaligament rekonstrüksiyonları:

pılan

Teknikte dikkat edilecek Nokta-

Dobyns ve Lincscheid bugünkü cerrahi teknik olanaklar ile karpal ligamentlerin kesin ve tam anatomik tamirinin mümkün olmadığını vurguluyorlar.

lar:
1) Kemikt e açılacak tüneller
iken çok dikkatli olunacak.
2)
cak

Skafolunat interossöz ve skafolunat
bağlar sert ve gergin oluşumdadır ve
tam bir arıotomik uygunluk içerisindedirler. Yapılacak tendinöz onarım ve ligament rekonstrüksiyonları (Primer sütürler) zamanla etkinliklerini kaybeder
ve gevşer. Kemikte açılacak delikler zamanla bazı sorunları ortaya çıkarırlar.
Bu sorunlar;

açılır

kullanıla

Tendon grefti dikkatli

3) Radioluna kapitat, radiolunat ve
skafoid ligamentler K-Telleri ile tespit
edilir.
4) Ameliyattan sonra uzun süreli
tesbit

Taleisnik tekniği:
1) Radio-skafo-lunat

a)
Delikler zayıf bölgeler oluştururlar ve bu bölgeler daha sonra potansiyel birer kırık alanı haline dönüşürler.

2) FCR

onaımı

kullanılır.

3) Oorsal ve volar girişim

b) Kemiğin kanlanma-beslenmesinde sorun yaratabilirler.

kullanılır.

Inerkarpal artrodez:

c) Postop. skar dokusu bazen bilek ekiemi fonksiyonlarını engeller ve
sertlik nedeni olabilir.

1)
rodez.
2)

Skafo-Lunat artrodez.

Bu konuda tanımlanan teknikler daha çok interosseöz skafolunat ve radioskafolunat bağların onarımına yönelik
olarak tanımlanmıştır. Cerrahi müdahaleden önce şu noktaların üzerinde titizlikle durulmalıdır.

3)

Skafolunat kapitat artrodez.

Geç Olgularda:

1)
Post travmatik artroz gelişen
olgularda bu teknikler kontrendikedirler.
2)

Bazı

skafolunat

bağ

Skafo-Trapezium-Trazoid art-

dissosi56

1)

Stiloidektomi

2)

Proksimal Dizi Karpektomisi

3)

Skafoid Silastik Protezleri

4)

Total El

5)

El

Bileği

Bileği

Artroplastisi

Artrodezi?
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ÖNKOL DiSTAL UÇ KlRlKLARlNDA
KONSERVATiF TEDAVi
Prof. Dr. Tansel ÜNSALDI
Cumh. Üniv. Tıp Fak. Ortop. Trav. A.B.D.
A-

Eklem

dışı kırıklar

1- Colles

kırığı

Parçalı dişlenmiş ve fazla bir aygöstermeyen kırıklar daha fazla
ileri yaşlarda görülürler. Fazla bozukluk
yapmadıklarından redüksiyona gerek
yoktur. Bunlara da kısa kol sirküler alçı
sı veya kısa kol ateli uygulanır.

b-

2- Smith (ters colles)

B-

edilir.
rılma

kırığı

Eklem içi Kırıklar
1- Volar Barton kırığı
2- Oorsal Barton kırığı
3-

Şöfor kırığı

(Radius stiloid

colles kırıklarında tedavi:
distal parça el bileği
nin dorsaline ve radial tarafına doğru
yer değiştirmiştir. Bu yüzden fonksiyonel ve proble.msiz bir el bileği için düzgün bir redüksiyon yapılmalıdır. Akut
olgularda diazem+analjezik enjeksiyonundan sonra redüksiyon yapılır. Birkaç
günlük veya daha eski olgularda ise regional anestezi, Riva tipi blok anestezi
ve genel anestezi altında redüksiyon
öneren yayınlar vardır.
c-

çı

kıntıkırığı)

KONSERVATiF TEDAVi
1- Colles Kırığı: Radius distalinde
dorsal açılanma ile birlikte olan kırıktır.
Distal parça el bileğinin dorsal ve radial
tarafına doğru yer değiştirmiştir. KonseNatif tedavi için,
veya çok az kaymış
el hafif ulnar deviasyon pozisyonuna getirilerek kısa kol sirküler
alçı veya kısa kol ateli ile tesbit edilir.
Redüksiyona gerek yoktur. El bileğinde
sertlik oluşmaması için el bileği 15-20°
dorsal fleksiyon pozisyonununda tesbit
a-

Kaymış

Kaymış kırıklarda

Kaymamış

kırıklarda,

Redüksiyon Yöntemleri
Colles, Watson-Jones, Böhler,
Charnely, Compare, Cave, Ralston,
Connolly, DePalma, Dobyns ve Lins-
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cheid, Ege, Sarmiento ve arkadaşları
değişik yöntemlerle ayrılmış Colles kırı
ğının redüksiyonunu tanımladılar. Bunlardan Fahey ve Sarmiento dirsek fleksiyonda önkol supinasyonda ve elbileği
hafifce ulnar deviasyon ve fleksiyon pozisyonunda redüksiyon ve tesbiti savunmaktadırlar. Kliniğimizde Mc Rae ve
Eğe yöntemleri ile redüksiyon yapıl

Tansel ÜNSALDI

ra eli tutan hekim ele hafif dersaifieksiyon ve ulnar deviasyon pozisyonu vererek traksiyonason verilir ve tesbit için
kınğın durumuna göre kısa veya uzun
kol sirküler alçı ile tesbit yapılır.
Colles kırıklarının konsevatif yolla
tedavilerinde tanımlanmış başlıca redüksiyon ve tesbit yöntemlerini aşağı
daki gibi özetleyebiliriz.

maktadır.

McRae Yöntemi: Dirsek 90° fleksiyonda iken bir kişi dirsek üstünden, redüksiyonu yapacak hekim de bir eli
başparmağı, diğer eli ile 11-111 ve IV.cü
parmaklara traksiyon uygular. Ortalama 1O dakikalık istikrarlı ve aynı şiddet
te uygulanan traksiyondan sonra kırık
uçları
arasındaki dişlenme çözülür.
Böylece distal parça redükte edilebilecek konuma gelir. Ikinci aşamada el
hafif fleksiyon ve ulnar deviasyona getirilirken, radial stiloid çıkıntı üzerinden
distal parça radial tarafa doğru sıvazla
nır, ve traksiyona son verilerek dirsel
hafifçe ekstansiyona getirilir. Redüksiyonu gerçekleştiren hekim bu pozisyonu bozmadan tutarken yardımcısı kısa
kol sirküler alçı uygulamasını tamamlar.
Alçı sertleşmeden önce radial stiloid,
işaret parmak metakarpı ve avuç içi sı
vazlanarak hiçbir boşluğun bırakılma
masına özen gösterilir (Şekil 1a,b,c,d).
Kliniğimizde ayrılmış instabil kırıklarda,
uzun kolsirküler alçısı yapılır.

Colles Kırıklarında
Redüksiyon Yöntemleri

Tanımlanmış

1- Colles: Ekstansiyonda traksiyon
ve redüksiyon.

2- Watson-Jones Yöntemi: Radial
tam olarak düzeltilmesini, 15
0
den az darsal açılanma bulunan olgularda redüksiyonu önermez.

çarpıklığın

3- Böhler Yöntemi: Radial çarpıklı
tam olarak düzeltilmesini, 15 dereceden az darsal açılanma bulunan olgularda redüksiyonu önermez.
ğın

4- Compare Yöntemi: Traksiyon,
pronasyon, hafif flek. ve ulnar deviasyon.
5- Charnley Yöntemi: Trak. hiperek,hareketi pro-volar fle. ulnar deviasyon her ikiside dirsekten tam pronasyonu savunmazlar.
6- Cave-Ralston-Connoly: Kendi redüksiyon yön. kola ve ele ağırlık asarak
redüksiyon önermişler.

Ege Yöntemi: Iki kişi tarafından
(dirsek 90° fleksiyon pozisyonunda
iken) traksiyon uygulanırken, redüksiyonu yapacak hekim sağ radius redüksiyonu için sol dizini, sol için sağ dizini
kullanarak el pronasyon pozisyonunda
iken bilek boşlukta kalacak şekilde önkolun volar yüzü dizin üzerine yerleştiri
lir (Şekil 2 a.b.) Distal parça elin tenar
bölgesi kullanılarak volar tarafa doğru
itilerek redüksiyon sağlanır. Daha son-

7- Mc. Rae. Trak. Pronas-ulnar deviasyon ve hafif fleksiyon.
8- Dobyns ve Linscheih Yöntemi:
Çin parmağı kıskacı ile traksiyon önkol
10-20 derece
9- Ege Yöntemi: Tra. pronas. hafif
ulnar deviasyon önkol doktor dizine konulur ve distal parça aşağıya bastırıla
rak redüskiyon yapılır.
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COLLES KlRlKLARlNDA TANIMLANMIŞ TESBiT YÖNTEMLERi

Pozisyon
1. Watson-Jones Ve Benjamin

2. Charnley

3. Böhler

4. Miller, Connolly

Tesbit

Pronasyon

Başpar

Ulnar devilasyon

Geniş alçı

hafif flek.

at eli

Pronasyon, ulnar

Kısa

deviasyon

Radial taraf ateli

Pronasyon, nötral

kısa

hafif fle. ve ulnar
deviasyon

kol alçı sı

Nötral, hafif fleks
ulnar, devias.

Şekerci maşası

5. Sarmiento ve Fahey Önkol süpı ., hafif flek. ve

deviasyonı

Önkol supi hafif

delikli

kol

alçı sı

veya

veya uzun

şeklinde (U-şeklinde)
alçı

6. Dobyns ve lintcheid

Şekli

ateli 5-

uzun kol

alçısı

Uzun kol sandviç ateli

ve u Inar deviasyon
7. Compare

8. Rae
9. Ege

Pro. Ulnar devias.

Kısa

hafif flek.

Sandviç ateli

Pro. ulnar devias.

Kısa

kol alçı sı

hafif flek

Kısa

kol

alçısı

(4-6

Ulnar deviasyon,

Kısa

kol

alçısı

(4-6

dorsal fleks., pron

COLLES KlRlKLARlNDA TANIMLANMIŞ TESBiT YÖNTEMLERi

kol sandiviç

Hafta)

nolly, Mc Rae, Charnley, DobynsLinscheid değişik önerilerde bulunmuş
lardır. Sonuçta, traksiyonun supinasyon
pozisyonunda yapılmasını, kırık uçları
arasındaki dişlenme çözülmeden, el bileğinin ekstansiyona getirilmemesi (distal parça volar tarafa doğru zorlanacağından), dişlenme çözüldükten sonra
distal parçanın dorsale doğru itilerek re-

2- SMiTH KIRIGI: Ters Colles kırığı
veya radius distalinde volar açılanma
ile birlikte olan kırıktır. El sırtı üzerine
düşmekle ortaya çıkar. Colles kınğın
dan 1/1 O daha az görülür. Redüksiyonu
için, Watson-Jones, DePalma, Con-
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dükte edilmesini ve önkol supinasyonda, el bileği dorsal fleksiyon ve hafif ulnar deviasyonda uzun kol alçısına alın
ması yeterli olmaktadır.

Tansel ÜNSALDI

Konsrvatif Tedavi: Ayrılmamış kırıklarda
hafif ulnar deviasyanda tesbit
edilir ayrılmamış kırıklarda el bileğinin
ulnar tarafa doğru gerilmesi ve manipulasyonla redüksiyon sağlanır. Eklem
yüzünü ilgilendirdiği için anatomik redüksiyon şarttır. Redüksiyondan sonra
el bileği ulnar deviasyonda 6 hafta tesbit edilir. Redüksiyon sağlanamazsa
cerrahi tedavi uygulanır.
elbileği

3· VOLAR VE OORSAL BARTON
KIR lGI:
Radius distal eklem yüzünün dorsal
kenar kırığı ile birlikte el bileğinin dorsal
fraymanla birlikte dorsale doğru çıkığı
OORSAL Barton kırığı olarak tanımlan
maktadır. Radius distal eklem yüzünün
volar kenar kırığı ile birlikte el bileğinin
volar tarafa doğru olan kırıkil çıkığına
da volar Barton kırığı adı verilir.

RADiUS DiSTAL UÇ KlRlKLARI·
NIN KONSERVATiF TEDAViSiNDE
UYULMASI GEREKEN PRENSiPLER
1- ön kol kırıklarının kapalı redüksiyonunda dirsek ekiemi fleksiyon pozisyonuna getirilerek traksiyon yapılmalı
dır. Böylece elbileğini etkileyen fleksör
ve ekstansör kasların gevşemeleri sağ

Konservatif Tedavi:
a- Volar Barton Kırığı: WatsonJones, Smith kırığı gibi redüksiyon yapılmasını önermiştir. Dirsek fleksiyon
pozisyonunda traksiyon uygulanarak
önkol supinasyona getirilir. Volar taraftaki fragman, başparmaklarımızla distal
ve dorsale doğru itilerek redükte edilir.
El bileği 15-20 o fleksiyon ve hafif ulnar
deviasyanda uzun kol alçısı yapılır.

lanır.

redüksiyon sırasında kırık
yüzünden redüksiyon olamıyorsa, distal kısım ekstansiyona veya fleksiyona getirilerek kenetlenen fragmanlar arasındaki dişlenme
çözülür.
2-

Kapalı

uçlarının dişlenmesi

b- Oorsal Barton Kırığı-Redüksiyon
Colles Kırığında olduğu gibidir. Traksiyon ve dorsale doğru kayan fraymanın
itilerek redükt edilmesi gerekir. Daha
sonra önkol pronasyonda , dirsek fleksiyonda el bileği 15-20° dorsal fleksiyon pozisyonunda uzun kol alçısı yapı

3- Kaymamış veya iyi dişfenmiş stabil colles kırıklarında, elbileği hafif ekstansiyon ve ulnar deviasyanda alçıya
alınmalıdır. Bu yolla erken ve kusursuz
fonksiyon sağlanmış olacaktır.
4- Elbileği aşırı fleksiyon pozisyonunda tesbit yapılmamalıdır (CottonLoder pozisyonu).

lır.

Barton kırıklarında, redüksiyondan
sonra yüksek oranda kayma görülebileceği düşünülerek sık sık kontrol edilmeleri ve kayma olursa cerrahi yolla redüksiyon ve internal tesbit yapılması

5- Elbileğinin ayrılmamış, dişfenmiş
ve stabil kırıklarında kısa kol alçısı yeterli olmaktadır. Ancak eklem içi kırıklar,
parçalı kırıklar ve instabil kırıklarda dirsek ekiemini de tesbit eden uzun kol al-

gerekeceği akıldan çıkarılmamalıdır.

çısı yapılmalıdır.

4- RADiUS STiLOiD ÇIKINTI KIRIGI:

6- Tüm kırıkların tesbitlerinden sonra yapıldığı gibi, kırık bölgesinin 24-28
saat kalp seviyesinin üstünde tutulması
hastaya ve ailesine anlatılmalıdır.

Şöfor ve Hutckinson kırığı olarak da
bilinir. El bileği eklem yüzünü ilgilendi-

ren bir kırıktır.
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7- Dolaşım kontrolu ıçın mümkünse
hasta 5-6 saat süre ile gözlem altında
tutulmalıdır. Mümkün değilse gerekli
tavsiyelerde bulunup ertesi gün dolaşım kontroluna çağrılmalıdır.

başlanmalıdır.

1O- Ortalama kırık kaynama süresi
6 haftadır. Kırık kaynamadan alçı tesbitine son verilmesi, şiddetli ağrı ve eklem sertliklerine yol açacağından, yeterli radyolojik iyileşme görmeden
tesbite son verilmemelidir.

8- Tesbitten bir hafta, üç hafta sonrafilim kontrolu yapılmalıdır.
9- Alçı tesbiti metakarpofalangeal
ekiemierin fleksiyon hareketine izin verecek şekilde avuç ortasına kadar yapıl
malı ve erken parmak hareketlerine

11- Son olarak; iyi bir redüksiyon,
yeterli tesbit ve erken hareket prensibi
ile iyi sonuç alınacağı unutulmamalıdır.
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EL BiLEGi KlRlKLARlNDA YENi BiR
EKSTERNAL FiKSATÖR ARAYlŞI
Op. Dr. Orhan GiRGiN
Ankara Numune Hast.
Ortop. ve Travm. Kli. Şefi
El bileği kırığı tanımı, çoğunlukla radius distal uç kırıkları tanımı için kullanı
lır. Genel olarak Colles kırığı olarak da
isimlendirilen bu bölge kırıkları çok değişik durumlar ve özellikler gösterir.
Çok görülmesine karşın sorunları tam
olarak çözülmemiş ve belli bir tedavi
yöntemi bulunamamıştır. Basit ve tek
hat kırıklarının dışında tedavi çapraşık

EKSTERNAL FiKSATÖR UYGULAMA ENDiKASYONLARI:

parçalı kırık

1. Eklem içine uzanan
larda,

2. lnstabil kırıklarda,
3.

tır.

Açık kırıklarda,

4. Konservatif tedavi uygulanıp, baolunan durumlarda

şarısız

Genel görüş, (benim kişisel görüde bu doğrultudadır) bu bölge kı
rıklarının KONSERVATIF tedavi edilmesinden yanadır. Fakat öyle olgular
vardır ki cerrahi girilşim yapmak zorunludur. Bazı olgularda ise yeni ve deği
şik tedavi yöntemleri düşünmek ve uygulamak gerekmektedir. Bu bölge
kırıklarının özel ve gerekli durumlarında
eksternal fiksatör kullanma görüş ve
gereksinimi işte bu tür zorluklar sonucu
şüm

5. Kapalı redüksiyon
durumlarda

yapılamayan

6. Iki taraflı durumlarda,

7. Kötü kaynamış kırıkların osteotomi ile düzeltilme hallerinde,

8.

Tanıma

girmeyen özel durumlar-

da,
Eksternal fiksatör uygulanarak tedavi yapılma olanağı aranır.

doğmuştur.
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lıklar göstermektedir. Tek taraflı, çerçeve yapılı, hareketli, distraksiyon yapabilen ve stabilizason yapabilen aksternal
fiksatörlerle ilgili yayınlar yapılmış ve tedavi önerileri sunulmuştur.

ÖN BiLGiLER

Abraham Colles 1814 yılında bu
bölge kırıklarının en çok görülen şeklini
tanımlamasından bu yana en doğru ve
en iyi tedavi yöntemi hakkında tartışma
lar hala sürmektedir.

Eksternal fiksatör seçimi kınğın şek
li, yeri ve yapısı ile çok yakından ilgilidir.
Bazı olgular tam stabilizasyon, bazı olgular yön ve şekil değişikliği isteyen,
bazıları distraksiyon, bazıları da kornpresyon gerektiren aksternal fiksatörlerle
tedavi edilirler. Bu nedenle, tedaviye
başlarken yukarıda sayılan nitelikleri
olan tüm aksternal fiksatörlerin ameliyathane de bulunması gerekmektedir.

Tartışmanın ana teması, anatomik
durum, radyolojik durum ve işlev durumunun (Fonksiyonel durum) iyileşme
anlayışındaki ilişkileridir.

Anatomik durumun başarısı, geneldurumunun başarısı ile orantılı
olduğu görüşü ön plandadır. Anatomik
yapının düzgünlüğü, radyolojik olarak
kanıtlanmakta, fakat işlev daha sonra

de

işlev

BiZiM OLGULARlMlZ VE

başarıyı doğrulamaktadır.

ÖZELLiKLERi

El bileği kırıklarının başarısındaki diğer bir öğe, hastanın yaşıdır. Genç hastalarda anatomik düzgünlük zamanla
oluşarak işlevi olumlu yönde etkilemektedir. Yaşlı hastalarda ise kötü pozisyonun anatomik güzgünlüğe dönüşmesi
çok zor olmaktadır.
Bu bölge

kırıklarının

tedavi

Orhan GlRGlN

Ankara Numune Hastanesi 1. Ortepedi ve Travmatoloji Kliniği'nde 19791992 yıllarında 1348 aksternal fikstaör
uygulaması yapılmıştır. 1983-1992 yılla
rında 32 el bileği (ön kol distal uç) kınğı
na aksternal fiksatör ile tedavi gerçekleştirilmiştir.

başarı

Bu iki rakamı karşılaştırmak gerektigözle görülen bir çelişki dikkati
çekmektedir. Bu kadar çok aksternal
fiksatör uygulanan bir klinikte neden bu
kadar az sayıda ön kol distal uç kırığı
aksternal fiksatör ile tedavi edilmiştir?

sındaki diğer

bir etken, kınğın oluşu ile
tedavinin (redüksiyonun) başlaması
arasındaki süredir. Erken tedavi başarı
yı da beraberinde getirmektedir. Geç
gelen olgularda düzgünlüğün sağlan
ması zorlaşmakta, işlev başarısı da buna paralel olarak azalmaktadır.

ğinde

Yanıtımız ise; klinik olarak istediği
miz nitelikte ve istenen tedaviyi uygulayabileceğimiz bir aksternal fiksatör bu-

Işte, yukarıda sayılan başarısız durumlarda, aksternal fiksatör ile tedavi
denenmesi önerilir ve çoğunlukla da
başarılı sonuçlar alınır.

lamamış olmamızdır.

1983 yılından beri önce çerçeve
(Girgin tipi) sora mini orofiks, daha sonra llizarov ve son olarak da tek taraflı
hareketli, kolonlu aksternal fiksatör ile
bu bölge kırıklarının tedavisine çalışılmı
şır. Açık yüreklilikle söylemek gerekirse
istediğimiz aksternal fiksatörü (uygulama kolaylığı, redüksiyon avantajı ve
distraksiyon-kompresyon şanslarını kul-

TEDAVi SEÇiMi

El bileği kırıklarında, aksternal fiksatör ile tedavi seçiminde seçim koşulları
(endikasyonlar) olduğu gibi, aksternal
fiksatör seeimi de önemlidir. Çünkü çok
değişik şekilde aksternal fiksatörler
olup bunların yapaları ve işlevleri farklı66
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12 orta ve başarısız olgumuzun
talamasa 52'dir.

lanma bakımından) henüz bulamadık.
32 OLGUNUN AYRlNTlLI
iNCELENMESi

yaş

or-

Erken tedavi edilen 12 olgunun
9'unda başarılı sonuç alınmıştır. Diğer
lerinde ise (20 olgu) 11 olguda başarılı
sonuç alınmıştır.

Olgularımızın yaş ortalaması 42'dir.
yaş ortalaması 40-50 ara-

Literatürde
sındadır.

EKSTERNAL FiKSATÖR ARA V IŞI

32 olgunun 1Ounda ilk tedavi tarafı
mızdan yapılmıştır. 14'ü ise geç gelen
olgular ve tedavi şansları az olan olgular idi. 6 olgumuz başarısız tedavi sonucu kötü pozisyonlu olgulardır. Iki olgumuza ise özel durumları nedeniyle
eksternal fiksatör uygulanmıştır.

Halen kliniğimizde iki eklernden hareketli, tek taraflı kolonlu eksternal fiksatör kullanılmaktadır. Önce geekli traksiyon ile redüksiyon sağlanmaktadır. 2
veya 3 adet 3 mm'lik schanz çivisi ile 2.
ve 3. metakarplardan gene 2 veya 3 çivi radiusun kırık seviyesinin proksimalinden geçirilmekte, iki seviyeli hareketli
bölümler alien anaharıyla tespit edilerek redüksiyon hali kalıcı hale getirilmektedir. (Resim 1-2)

Bizim olgularımızın 22'sinde anaomik
sonuç iyi idi. Sonuçta işlev başarısı da
anatomik sonuç ile paralellik gösterdi.
32 olgunun 20'sinde sonuç başarılı,
1O'unda orta ve 2'sinde başarısız idi.

RESIM 1: Iki eklernden hareketli tek tarafli kolon/u ve çok delikli eksternl - Fiksatör
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Resim 2: A Numune Hastanesi /. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde son 2 y1lda
kullamlan iki ekiem/i tek taraf/1 eksternal fiksatörün olgular üzerinde uygulanmiŞ resimleri

Cooney 1983 yılında dört değişik eksternal fiksatör ile tedavi ettiği ve izlediği
100 olgunun sonuçlarını karşılaşırmalı
olarak yayınlamıştır. Bu aksternal fiksatörler arasında belirli bir farkıılık bulamamakla beraber, endikasyon ayrımı

başarının anahtarı şeklindedir.

(3)

Biz de kliniğimizde Cooney gibi 4
aksternal fiksatör ile tedaviler
yaptık. (lizarov yöntemi 4. türdür) (6).
Başarılı sonuçlar 4 türde da alındı. Fadeğişik
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kat endikasyonların tümünü içerebilecek bir eksternal fiksatörün henüz bulunmamış olduğu deneyimlerimiz sonucunda anlaşılmaktadır.

lated Research Num: 180, Noj. 1983 44-49
4. DIEGOL L., FERNANDEZ, Radial
Osteotomy and Bowers Arthroplasty for Ma/united Fractures of the Distal End of the
Radius. J. Bone and joint surg. 70-A 13381450, Dec 1988.

Bence bu tür panellerde bu tür tedavilerin tartışılması ve belli bir sonuca
varılması gerekir. 1OOO'in üzerinde eksternal fiksatör olmadığı kanısı vardır. Bu
konuu tartışmak ve bir eksternal fiksatör henüz bulunmamış olduğu deneyimlerimiz sonucunda anlaşılmaktadır.

5. GEORGE S., EDWARDS J.R., lntraarticular Fractures of the Distal Part of the
Radius Treated ith the Smail AO External
Fixation. J.Bone and Joint Surg. 73-A No:8,
1241-1249 Sep. 1991.
6. GlRGlN 0., l!izarov Yöntemi, XII
Türk Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongre
Kitabi. THK Matb., Ankara 1991 Sayfa 161167.

Bence bu tür panellerde bu tür tedavilerin tartışılması ve belli bir sonuca
varılması gerekir. 1OOO'in üzerinde eksternal fiksatörü olmadığı kanısı vardır.
Bu konuyu tartışmak ve bir eksternal
fiksatörde birleşrnek umuduyla saygılar
sunarı m.

7. JAKIM /., DEIETERSE H.S., SWEET
M.B.E. External Fixation for lntra-articular
Fractures of the Distal Radius. J.Bone and
Joint Surg. 73-B No:2, 302-306 Mar. 1991.
8. KAPICIOGLU G., KUZGUN Ü., DILAVEROGLU B., Radiusun Distal Uç parça/i
Ek/em içi Kmklannm Tedavisinde Eksternal
Fiksasyon Yöntemi ile Elde ettiğimiz Sonuçlar. ll. El Ger ve Rekonstr. Kongre Kitabi.
Ankara THK Matb., 1991 sayfa 124-128.
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RADiUS DiSTAL KlRlKLARlNDA
EKSTERNAL FiKSATÖR KULLANILMASI
Doç. Dr. Ahmet SEBiK
izmir Buca SSK, Hast.
Ortop. Trav. Şefi
Colles kırığı adı ile de anılan radius
distal uç kırıkları, bu kırıkların koruyucu
tedavisinde görülen komplikasyonlar
nedeni ile, gerek tedavi eden, gerekse
sonradan görüp izleyen hekimlerin dikkatini çekmiştir. Bu nedenle bu konunun tartışılması yurdumuz hekimleri için
çok yararlı olacaktır.

sinirde nörolojik bulgu varsa median si-.
nir kontüzyonu veya akut karpal tünel
sendromu birbirinden ayrılmalıdır (31)
Bu durumda ayıncı tanıda kampratman
basıncını ölçecek bir Wick kateteri yardımcı olabilir (23).

Radius distali

kırıklarının sınıf

landırılması:

Tanımlama

Halen !kullanılmakta olan, Colles,
Smith, Barton kırığı gibi isimler radius
distal ucu kırıklarını tanımlamakta da geçerlidir. Bununla birlikte, kırığı daha ayrıntılı tanımlamak ve tedavi planı yapmada yardımcı olmak üzere çeşitli
sınıflandırmalar yapılmıştır. Gartland ve
Werley; 1951 (22), Lidström; 1959 (29)
Olderve ark.; 1965 (34), Frykman; 1967
(21 ), Fernandez; 1982 (20), Melone;
1984 (32), Müller ve ark. (A-0); 1987
(33), McMurtry ve Jupiter; 1991 (31).

Radius distal ucunda, son 2.5 cm.
içindeki, akstansiyon tipi kırıkiara Colles
kırığı denilir, distal parça dersale ve
proksimale doğru yer değiştirmiştir. Benzer olarak, radius distal ucunda ayni sı
nırlar içinde fakat fleksiyon tipi kırıkiara
Smith kırığı denir, distal parça bu defa
palmara ve proksimale doğru yer değiş
tirmitir. Radius distalinde yine ayni sınır
larda, frontal düzlemde, eklem içine uzanan,
fleksiyon
veya
akstansiyon
tipindeki kırıkiara Barton Kırığı denir.

Radius distal uç

Tanı;

klink muayene ve Radyografi
ile konur. Klasik bulgu el bileğindeki çatal sırtı deformitesidir. Smith kırıklarında
durum tersinedir. Muayenede median

kırıklarınm

teda-

vis i
Kırık tipine ek olarak kemiği n kalitesi, çok parçalılık, yer değiştirme derece-
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si ve kırılma şiddeti derecesine göre tedavi planı çizilmelidir. Yukarıdaki bilgilere ek olarak, hastanın yaşam tarzı, bedensel ve ruhsal sağlığı ve tedaviye
yatkıniğı gözönüne alınmalıdır.

hareketlerinen engellenmemesi için
ll. metakarpa sokulan çivinin dersale
doğru bükülmesini ve alçı ile bu şekilde
birleştirilmesini önermiştir (25).
3. Açık redüksiyon ve internal
tespit: Iki milimetreden daha çok yer
değiştirme olan eklem içi kırıklarında
açık redüksiyon ve internal tespit denenmiştir. Böyle kırıklarda daha çok lunatum çukuru yer değiştirir ve yerine
kapalı olarak yerleştirilmesi zordur.

Stabil kırıklarda traksiyon, kapalı redüksiyon ve alçılı tespit yeterlidir. Alçı
tespitinde el bileğinin orta derecede
fleksiyonu ve ulnar deviyasyonu, önkolun pronasyonu klasik olarak önerilmiş
tir (6,10,11,12,15,18,25,34) Kimi yazarlar, el bileğindeki aşırı fleksiyonun
parmak fleksiyonunu engelleyerek parmak sertliklerine neden olduğunu ve
median sinirde sıkışma yaptığını ileri
sürerek el bileğinin dorsal fleksiyonda
tutulmasını önermişlerdir (6, 18). Sarmiento, "önkolun supinasyonda tutulması
distal radioulnar eklemin redüksiyonunun korunmasında önemlidir ve distal
parçanın kilitlenmesi ile daa iyi stabilizasyon sağlanır"demiştir (37). Clyburn,
"die-punch" kırık parçasının varlığında
ameliyat sonrassında dört hafta el bileğinin u Inar deviasyonundan sakınılması
gerektiğini bildirmiştir. (8).

4. Eksternaı fiksatör ile tedavi: lık
defa Roger Anderson ve Gordon O'Neil
tarafından kullanılmıştır (3). eksternal
fiksatörlerin 4 tipi vardır: 1. Kuadrilateral çerçeve (Roger Anderson, AceColles, Şişli Etfal), 2. Radial yarım çerçeve· (Richards-Ciyburn, Buca SSK).
Tüm bu eksternal fiksatörlerde kullanı
lan yivli çivilerin çapı 2.3-3 mm. arasın
dadır
(1 ,38, 11, 12, 13,14,-24,31 ,33,39,
41 ).
Eksternal fiksatör endikasyon ları:
yer değiştirmiş eklem içi
(Frykman Tip 7. ve Tip 8.) Older
Tip 4., Mayo Kliniği Tip 3. ve Tip 4. veya Radiiusta 1Omm. den çok kısalık ve
dorsale açılanmanın 25°den fazla olma1.

Radius distal uç kırıklarında cerrahi
yöntemler kullanılır:

girişimde şu

1. Distal

Parçalı,

kırıklar

parçanın

perkütan çiviredüksiyondan sonra
bir veya iki adet Kirschner teli ile parçalar perkütan tespit edilir. Daha sonra alçılı tespit yapılır.

sı)

ıenmesi: kapalı

2. Kapalı redüksiyon ve
tin başarısız olması,
3. Bilateral Colles

2. Alçı ile birleştirilmiş Steinman
telleri; Weinberg veya Çin parmak tuzağı ile traksiyon yapılırken bir adet
2.5-3 mm. çapındaki yivsiz Steinman
teli ll ve lll. metakarpların basisinden,
ayni çapta bir diğer Steinman teli de
elerranondan 1o cm. aşağıda ulnaya,
dik olarak, iki kerteksi de geçecek şekli
de sokulur. Redüksiyon yapıldıktan
sonra Steinman telleri alçı ile birleştiri
lerek alçı tamamlanır. Green, ı. parma-

alçılı

tespi-

kırıkları,

4. Birlikte Skafoid
gular.

kırığı

da olan ol-

Eksternal fiksatör kontrendikasyonları:

1. Çok osteoporotik kemikleri olan
olgular,
2. Tedaviye uyum sağlayamayacak
ve çivi bakımı yapılamayacak kişiler,
3. lnfekte cildi olanlar.
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9. Radiokarpal artroz, 1O. Kaynamama.

fiksatörü uygulama tek-

niği:

Gereç ve yöntem

Genel veya blok anestezi ile ameliyathanede yapılır. Weinberg veya Çin
Parmak tuzağı ile dirsek 90°de 5-1 O
kg.lık ve 1O dakika kadar süren traksiyondan sonra redüksiyon yapılır. Kliniğimizde başlangıçta biz de Weinberg
cihazını kullanıyorduk daha sonra bu
şekilde kapalı redüksiyondan vazgeçtik
ve el ile traksiyon ve redüksiyon yapınağa başladık. Önkol supinasyonda, el
bileği ulnar deviyasyondadır. Yivli çiviler 2.5 mm. çaplı ve 11 O mm. uzunluktadır. Ikinci ve 3. metakarp cisimlerine
90°1ik açı ile 2, radius kemiği cismine
yine 90°lik açı ile kırık çizgisinin 6-8 cm.
yukarısından 2 veya 3 adet çivi sokulur.
Eksternal fiksatör cihazı yerleştirilip gerildikten sonra bil ek 5-1 O derece fleksiyon, 10-20 derece u Inar deviyasyanda
iken üniversal eklem sıkıştırılarak hareketsizleştirilir Üniversal eklem top-yuva
şeklindedir ve bize el bileği pozisyonunu düzenlernede özgürlük sağlamata
dır. Dizgede çivi gevşemesi olmaması
için motorlu matkap yerine el matkabı

SSK Buca Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniğinde, 1988 Temmuz
ayından bu günlere değin, 27si kadın
(%32.5), 56sı erkek (%67.5), toplam 83
hastanın 88 radius distal uç kırığında
87 eksternal fiksatör, uygulaması yapıl
mıştır. Ortalama yaş 40 (17-74) tır. 01gularımızın
büyük
çoğunluğunu
Frykman sınıflandırmasına göre Tip 7.
ve Tip 8. oluşturuyordu. Kullandığımız
eksternal fiksatör kiliniğimizde geliştiril
miş ve merkezi lzmir'de bulunan Hipokrat Firması tarafından imal edilmiştir.
Radial yarım çerçeveli ve top-yuva eklemi olan dinamik tip bir eksternal fiksatördür. Uçları yivli olan Steinman çivileri
2.5 mm. çapında ve 11 O mm. boyundadır.

Hastalara eksternal fiksatör en erken travmanın olduğu gün içinde, en
geç 13. günde uygulanmıştır. Üç hastada açık redüksiyon ve Kircsher teli ile
tespit tedaviye eklenmiştir. Diğer üç
hastada Colles kırığı ile birlikte Skafoid
kırığı da bulunuyordu. Hastanede yatma süresi ortalama 3 gündür. Eksternal
fiksatör gnellikle 8. hafta sonunda çıka
rılmıştır. Ameliyat sonrası değerlendir
me Gartland ve Werley'in kötü not toplanması yöntemi ile yapılmıştır (22).

kullanılmalıdır.

Radius distal uç

kırıkları

kompli-

kasyonları:

Erken komplikasyonlar şu şekilde
1. Median ve llnar sinir kontüzyonları, 2. Akut karpal tünel sendromu, 3. Kompartman sendromu, 4. Eksternal fiksatör hasarları (radial sinirin
dcrsal duyu dalının yaralanması), 5.
Tendon yaralanmaları.
sayılabilir;

Tartışma

Radius distal uç kırıkları acil servisbaşvuran ve tedavi edilen bütün kı
rıkların altıda biri olarak hesaplanmıştır.
Alffram ve Bauer (1962), 5 yıllık bir zaman dilimi içinde tedavi ettikleri 2000
radius distal uç kırığının, önkol kırıkları
nın % 74.5ini oluşturduğunu bildirmiş
lerdir (2). Bu kırıkların en sık olarak, 61O ve 60-69 yaşları arasındaki iki yaş
grubunda rastlandığı saptanmıştır. Kı
rıkların genel olarak düşük enerjili travlere

Geç komplikasyonlar ise; 1. Redüksiyon kaybı ve deformite, 2. Radial açı
lanma, 3. Distal radioulnar ayrılma ve
artroz, 4. lnterossöz membran kontraktürü (Pronosyan), 5. Parmak sertliği, 6.
El-omuz sendromu, 7. Ekstensor pellisis longus kopması, 8. Sudeck atrofisi,
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malarla oluşur ve 60-69 yaşları arasına
ki iki yaş grubunda rastlandığı saptanmıştır. Kırıklar genel olarak düşük
enerjili travmalarla oluşur ve 60-69 yaş
grubunda kadınlarda erkeklere göre biraz daha fazla rastlanır. Olgularımızda
ortalama yaş 40tır. Çoğunluğu yüksekten düşme gibi yüksek enerjili travmalarla oluşmuş iş kazalarına bağlı kırık

yapılabildiği

olgularda geçerli oldu(32,39,41)

ğunu göstermiştir

Alçı ile birleştirilmiş Steinman telleri
ile tedavi tekniği çok parçalı kırıklarda
kullanılabilir. Radiusun uzunluğu korunabilirken, radius eklem yüzündeki palmar eğim sıklıkla eski durumuna getirilemez. lık kez Böhler (1923) tarafından
tanımlanmıştır (6) Green (1975) Weber
ve Szabo (1986), Szabo ve Weber , bu
tekniğin kullanıldığını olgularda% 53 gibi çok yüksek oranda komplikasyon
saptamıştır (41). Alçıdave kemikte çivi
gevşemesi, çivi yolu infeksiyonu, iatrojenik kırıklar, osteomyelit gibi komplikasyonlara yüksek oranda rastlanılmış
tır.
(6,9,25,39,41 ).
Deri
sorunları
olanlarda ve pansurnan zor yapılabildi

lardı.

Koruyucu tedavide kullanılan uzun
veya kısa kol alçısının anatomik sonucu
dikkate değer bir şekilde etkilemediği
ileri sürülmüştür (6,9,18,21).
Kontrol radyografileri ilk hafta sonunda ve 15. günde mutlaka yapılmalı
dır. Alçı veya atel içinde redüksiyon
kaybı çok sık olarak görülür. lik 7-10
gün içinde remanipülasyon yapılabilir.
Remanipülasyon yapan yazarlardan
McQueen, Mclaren ve Chalmers (30),
50 hastanın % 54ünde, Lidström (28)
20 hastanın% 55inde, Collert ve lsaesson (1 0), 45 hastanın %33ünde açıda
iyileşme saptamışlardı. Oorsal açılan
ması 1O derece yi geçmeyen olgularda
sonuçlar genellikle doyurucudur. Bacorn ve Kurtzke (1953),rezidüel deformite ile ortalama kalıcı sakatlık arasın
da
doğrudan
ilişki
olduğunu
belirtmişlerdir (5) Sarmiento (1975),
Green (1978), Cooney, Lindscheid ve
Dobyns (1979)de ayni kanıdadırlar
(11 ,25,37) lnstabil kırıklarda anatominin
düzeltilmesi, işlevsel iyi sonuç elde etme istemlerine yanıt verme bakımından
önemlidir.

ğinden açık kırıklarda kullanılamaz.

Radius distal uç kırıY:iarında eksternal fiksatör ilk olarak Ruger Anderson
ve Gordon O'Neil tarafından 1944te
kullanılmıştır (3). Eksternal fiksasyon ligamentotaksis ilkesine dayanır, yani
karplara distraksiyon kuvveti uygulandı
ğında kırık parçaları sağlam ligamentler
yolu ile düzgün duruma gelirler. DePalma, kadavralarda yaptığı araştırmada
laboratuvarlarda oluşturulan kırıklarda
ligament yaralanmasının çok nadir olarak görüldüğünü bildirmiştir (15).

Distal parçanın perkütan çivilenmesi ilk kez DePalma (1952) tarafından tanımlanmıştır (15). Stein (1975) ve,
Cianey (1984) büyük seriler yayılamış
lardır (7,38). Son araştırmalar perkütan
çivilemenin ancak iki intraartiküler parçanın olduğu ve anatomik repozisyo74

Axelrod ve ark. (1988), eksternal
fiksatör ve minimal açık redoksiyondan
sonra K-telleri ile internal tespit yaptık
ları bir seri yayınlamışlardır (4) Yazarlar
sonuçlarının iyi olduğunu bildirmişlerdir.
Saito ve Shibata (1983) ve Leung ve
ark. (1990) bu tedaviyi ayni zamanda
iliak kemik grefti de kullanarak uygulamışlardır. (28,36). Biz üç olgumuzda
minimal açık redüksiyon ile birlikte
Kirschner tellerini kullandık ve eksternal fiksatör uyguladık. Bu olgulardan biri kötü, diğer ikisi orta olarak değerlen-
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dirilmiştir.

Barton kırıkları da repozisyonu zor olduğundan açık redüksiyon, KTeli veya T şeklindeki ince plaklar ile
tedavi edilirler. (4,10,12,16,17,19,23,
27,31,39,41 ).

da düzeltilmesi gereken açı varsa yararlı olmaktadır. Radial kısalığı Cooney,
ortalama 2mm., Clyburn, 3mm. olarak
bildirmiştir (8, 11 ). Olgularımızda radial
kısalık ortalama 2mm bulunmuştur.

Clyburn'ün (1987), dinamik eksternal
fiksatör
uyguladığı
hastalar
Frykman snıflandırmasına göre Tip?.
ve Tip8 .. kırıkiardı (8). Cooney'in olgularının ancak %48'i aynı sınıflandırmada
Tip 7. ve Tip 8. ye giriyordu (11 ). Green, kalınlığı 2.3 mm. den az Steinman
çivilerinin kullanıldığı olgularda çivi esnekliğine bağlı olarak radial kısalığın
oluştuğunu bildirmiştir (25). Olguları
mızda kullandığımız çiviler 2.5 mm. çapındaydı ve esnekliğe bağlı radial kısa

Radius distal ucu çok parçalı kırıkla
eksternal fiksatör tespit süresinin
en az 8 hafta olması gerekmektedir.
Daha kısa süreli tespitlerde radial kısa
lığın görüldüğü bildirilmiştir. (8, 11, 12,
25). Olgularımızdan üçünde eksternal
fiksatör 6. haftanın sonunda çıkarılmış
tır. Yeterli kaynama görülen bu olgulardan ikisinde tespit çivilerinden birer
adedinde yüzeysel infeksiyon vardı.
Oorsal açılanma Cooney tarafından ortalama 3 derece olarak bildirilmiştir
(11 ). Olgularımızda volar açı nötrale yakındı ve Clyburn'ün serisindeki sonuçlara uyuyordu (8). Green, radyolojik olarak dorsal açılanma saptanan bir çok
olguda el bileği işlevlerinin mükemmel
olduğunu saptamıştır (25). Radius distal ucu ile birlikte olan skafoid kırığı
olan olgularda alçılı tespit bir sorun olrında

lıkoluşmadı.

Osteoporotik olgularda ekstenal fiksatörün kullanılması önerilmemektedir.
Olgularımızda ortalama yaş 40tır ve en
yaşlı
hastamız
74
yaşındadır.
Clyburn'ün serisinde ortalama yaş 40,
Cooney'in serisende ise 63tür. Yaşlı
hastalarımızın da eksternal fiksatöre iyi
yanıt verdiğini saptadık ve bunlarda
önemli bir çivi gevşemesine rastlama-

maktadır.

Radius distalideki parçalanma için
en iyi repozisyon durumu palmar fleksiyondur, oysa bu pozisyon skafoid kırığı
için uygun değildir ve skafoidin kötü
kaynamasına veya
kaynamamasına
neden olur. Proubasta ve Lluch (1991),
eksternal fiksatör kullanarak bu sorunun çözüldüğünü bildirmişlerdir (35).
Bu yazarlar, ı. metakarp'a ek bir Steinman çivisi koyarak Hoffman tipi eksternal fiksatörü uygulamışlardır. Skafoid
kırığının henüz kaynamadığını düşün
dükleri olgularda eksternal fiksatörün
çıkarılmasından sonra bir süre daha alçılı tespite devam edilmesini önermiş
lerdir (35). Olgularımız arasında radius
distal uç kırığı ile birlikte üç adet ipsilateral skafoid kırığı vardı. Biz 1. metakarpa ek bir Steinman teli koymadık ve

dık.

Eksternal fiksatör ile tedavi edilen
olgularda radial kısalığın az olduğu bildirilmiştir.

(1 ,8, 11 '12, 13,24,26,31 ,39,41 ).
Clyburn, dinamik eksternal fiksatör
ilk grup olguya ameliyat sonrası dönemde dorsal ve palmar fleksiyon hareketlerine izin vermiş ve bu olgularda volar açı kaybi görülmüştür.
Daha sonraki gruptaki hastalarına ilk ay
içinde yalnız palmar fleksiyona izin verdiğinde ve dorsal fleksiyon hareketini
2.ay içinde başlattığında ise volaraçıda
değişiklik olmamıştır (8). Eksternal fiksatörün eklem parçası, ameliyat sonrası radyografilerde kırık parçaları arasınuyguladığı
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eksternal fiksatörü skafoid kınğın iyileş
mesine kadar çıkarmadık. Skafoid kırı
ğın kaynaması 2.5 ay kadar sürdü. Bir
olguda Sadece atrofisi saptandı ve tedaviye yanıt vererek iyileşti.

Südeck artrafisi saptanmış ve tedaviye
iyi yanıt vermiştir. Eksternal fiksatörler
ile tedavide klinikte yatma süresi kısa
dır. Olgularımızda ortalama yatma süresi 3 gündür.

Bir olgumuzda geçici N. medianus
irritasyonu saptanmış, daha sonra bu
kendiliğinden düzelmiştir. Eksternal fiksatörler ile Clyburn, %70 çok iyi % 30
iyi, Cooney, %50 mükemmel, %40 iyi
sonuç bildirmiştir (8,11). Kapıcıoğlu ve
ark. (1991 ), kuadrilateral eksternal fiksatör ile tedavi ettikleri, radius distalinde çok parçalı eklem içi kırığı olan 23
olguda uzun süreli izlernede % 83 tatminkar, %17 yeterli olmayan sonuç elde ettiklerini bildirmişlerdir (26). Yazarların kullandıkları Steinman çivileri 3mm

Gartland ve Werley'in (22) değer
lendirmesine göre izlenen 41 olgunun
28inde çok iyi ve iyi (%68.2), 6sında
(% 14.6) orta, ?sinde kötü (17.2) sonuç
alınmıştır. Orta ve kötü sonuç alınan olgularımızdan üçü eksternal fiksatör ile
tespit ile birlikte açık redüksiyon ve Kteli kullanılan olgulardır.
El bileği çok parçalı kırıklarında eksternal fiksatör kullanılmasını; uygulamasının zor olmamsı, ucuz olması, hastanede yatma süresinin kısa olması, blok
anestezi kullanılarak hasta yatırılmadan
da uygulanabilmesi, komplikasyonlaranın az olması, açık kırıklarda, skafoid kı
rığı ile birlikte olan kırıklarda ve iki taraflı
olgularda seçkin yöntem olması bakım
larından meslektaşlarımıza öneriyoruz.

çapındaydı.

Sonuçlar
Olgularımızın çoğunluğu iş kazası

na

bağlı

yüksek enerjili travmalar ile
ve Frykman (21) sınıflandırma
göre Tip 7. ve Tip 8. içinde olan kı

oluşmuş
sına

rıklardı.

Toplam 83

KAYNAKLAR
hastanın

41 i izlenebilmiştir. Olguların %42sinde dorsal fleksiyonda, %21inde palmar fleksiyonda,
%10unda ulnar deviyasyonda, %18.2
sinde radial deviyasyonda, %5-7 sinde
pronasyon ve supinasyonda azalma
saptandı. Jamar dinamometresi ile yapılan ölçümlerde, karşı ele göre ortalama 16.9 kg.lık kuvvet azalması saptanmıştır.
Subjektif
değerlendirmede
hastaların %80i durumlarından memnundur. Yedi hastada ağır radiokarpal
artroz, ağrı ve işlev güçlerinde azalma
(% 17),8 hastada eksternal fiksatörün
eklemli birliştirme parçasında gevşeme
(%19.5),6 hastada yüzeyel çivi infeksiyonu olanlarda çivi gevşemesi görülmemiştir. Artrozlu hastalar işlerine dönememişlerdir. Bir haztamızda (%2.4)
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Hacettepe Üniv. Tıp. Fak. Ortopedi ve Trav. ABD,

mak aynı zamanda pozitif ulnar variansa engel olmaktır. 2mm üzerindeki ulnar varians kabul edilmez. Radiokarpal
ekiemi ilgilendiren eklem yüzü kırıkla
rında 2mm ve üzerindeki düzensizlikte
1o yıl içerisinde dejeneratif artrit geliş
mesi %100 oranında kabul edilmektedir
ve kaçınılmazdır. (4) (Şekil1 ,2)

lntraartiküler veya ekstraartiküler
tüm kırıkların tedavisinde iki temel prensip vardır, (1) anatomik redüksiyon (2)
iyileşme sırasında fragmanların deplasmanının önlenmesi. Radius distal uç kı
rıklarının tedavisi genellikle kapalı redüksiyon ve alçı tesbitiyle yapılır fakat
instabil kırıklarda sekonder deplasnıan
ve kısalma insidansı yüksektir. Ayrıca
radiokarpal ve distal radioulnar ekiemi
ilgilendiren kırıklarda posttravmatik artrit riski vardır. 1,2

Cerrahi tedavide
kasyonlar:

diğer

önemli endi-

1- Açık kırıklar
2- Yüksek enerjili el

Kapalı yöntemlerle metafizial ve artiküler redüksiyon sağlanmışsa kırık
stabilizasyonu semi-invaziv metodlarla
örneğin perkütan çivileme, çivi ve alçı
tesbiti, aksternal fiksasyonla temin edilir. Redüksiyon saglanamazsa cerrahi
kırık redüksiyonu ve gerekirse primer
kemik grefti uygulanır.

bileği

yaralan-

maları

FERNANDEZ SINIFLAMASINA
GÖRE TEDAVi: (Şeki13)

Tip 1: Stabil ve minimal deplase radius distal uç ekstra artiküler kırıklar
(Colles, Smith's)
Tedavi:Aiçı

Tedavide tüm amaç volar radius
açısının 11° (0°-20°), radial inklinasyon
açısının 23° (15°-30°) olmasını sağla-

Perküten çivi, çivi ve
fiksatör
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Eksternal fiksatör komplisakyonları)
Distal radius ve karpusda osteopeni 2)
Eklem sertliği 3) latrojenik psödoartroz.
ilk ikisi 8 haftadan fazla traksiyona bağ
lı, üçüncü ise aşırı traksiyonda görülür.
Eksternal fikstör 5 haftadan fazla tutulmamalıdır (1 ).

Tip 4: Avulsiyon

Radiokarpal dislokasyon
Masif transvers kapsüler yırtık vardır. Ideal tedavi primer kapsül tamiri, in-

ternal fiksasyonla birlikte skafo-lunate,
luno-triqetral ligament ve trianguler fibro-kartilajı gerekirse onarımı, ulnar stiyloid fiksasyonudur.

lntra- Artiküler Kırıklar
Açık

Redüksiyon

Kırıkları

Endikasyonları:

Tip 5: Kombine

1- Iyi kemik kaliteli, elini aktif kullanan hasta

Kırıklar

olmaması

Ateşli silah yaralanmaları, crush
yaralanmalar, trafik kazası ve yüksekten düşmeye bağlı açık kırıklar ve pilon
kırıklar (6)

3- Kapalı yöntemlerle yetersiz redüksiyon

Tedavi: Debridman+Eksternal fiksatör veya diğer teknikler

2- Daha önceden el bileği patolojisi

Radius Distal Uç kırıkiarına eşlik
eden ve Tedavisi Gereken Yaralamalar:

4- Eklem distraksiyonu
5- Başarısız perkütan çivileme (1)
Açık

Redüksiyon Kontrendikasyon-

-U Ina başı

ları

- Distal radio-ulnar instabilite

1- Yaşlı hasta

- Kompartman Sendromu

2- Inaktif hasta

-Sinir basılan

3- Masif osteoporoz

- Skafo-lunate dissosiasyon

Çünkü: Internal fiksasyon gevşe
mesi, iatrojenik psödoartroz, refleks
sempatik distrofi sık görülür. 1 ,3,4.

- Skafoid

Radius Distal Uç Kırıkları SonraGörülen Kemik Dışı Komplikasyonlar (7)
sı

Radial Stiloid (Chauffeur's kırığı)5
Volar Barton

1- Sinir yaralanması
%0,2-12, Ulnar% 0,25-4)

Oorsal Barton
Tedavi: Kapalı red.+perkütan çivi

37)

Tip 3: Eklem Yüzü Kompresyon Kı(Melone, Die Punch) 1,4

3- Tendon yaralanması (EPL, Fleksör tendonlar, adezyonlar)

rıkları

Kapalı

(Median,

2- Refleks sempatik distrofi (%2-

redüksiyon

Tedavi:

kırığı

- Açık yaralar ve enfeksion

Tip 2: "Shearing Fractures"

Açık

parçalı kırıkları

red.

4- Kompartman Sendromu ( 1%)

Eksternal fiksatör

5- Dequervain's Tenosinoviti

Limitli açık redüksiyon

6- Dupuytren's (nadir) (8)
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KAYNAKLAR

7- Omuz Sertliği(: 0.1-10)
8- Parmak eklemleri

1- Fernandez D.L. Fractures of the distal radius: Operative Treatment AAOS lntructional Course Lectures Chapter 5, page
73 1993

sertliği

Distal Radio-ulnar Eklem Problemlerinin Sınıflanması (9)
1- lncongruıty

2- Jupiter J. Current Concepts Review
Fractures of the Distal End of the Distal
End of the radius. J. Bone and Joint Surg.
Vol. 73 A, No 3 1991, 461-469

2- lnstabilite
3~ lmpingement

3- Me/one C. Unstable Fractures of the
Distal Radius. The Wrist and its Disorders
Ch 11, 1988, 160-177, SaunderComp.

4- Artiküler Disk Izole Yırtıkları

RADiUS Di ST AL UÇ MALUNiONLARININ TEDAViSi:

4- Femandez D. Malunion of the Distal
Radius: Current Approach to Management
AAOS lntructiona! Course Lectures Ch 7,
Page: 99-113, 1993.

Endikasyon lar:
-Ağrı

5- Helm R.H., Tonkin M.A. The Chaufferur's fracture: Simple or complex J.Hand
Surg. 1992, 17 B, 154-159

- Deformite
- Kuvvet kaybı

6- Porter M.L, Tillman R.M. Pilon fractures ofthe wrist J.Hand Surg. 1992 17B, 63,68

- Azalmış eklem hareketi
Cerrahi Tedavi:
-

Kapalı

7- Stern P.S. Nonosseous complications fol!owing fractures of the distal radius
ASSH Specia/ty Day Feb 21, 1993 San
Francisco.

üçgen osteotomi

- llizarov

8- Kelly S.A, Burke F.D. El!iot D. lnjury
To the distal radius asa trigger to the onset
of Dupuytren's disease J.Hand Surg. 1992,
17 B, 225-229.

- Açık üçgen osteotomi
Post - Travmatik Artrit
Konservatif: Splint

9- Nathan R. lnjuries to the distal radiou/nar joint. Treatment by u/nar head Resection ASSH Specia/ty Day Feb 21, 1993 San
Francisco.

NSAIDS
Radio - U Inar Eklem: (1 O)
- Darrach

10- TARAS J.S. lnjuries to the distal radioulnar joint. Treatment by u/nar head Resection ASSH Specialty Day Feb 21, 1993
San Francisco

- Bowers
- Artrodez
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DiZ PROTEZLERi
AÇIŞ KONUŞMASI

TOTAL DiZ PROTEZLERi TARiHÇESi
Prof. Dr. iLKER ÇETiN
Miller ve Friedman tarafından 1952'de
sonuçlar yeterince iyi değil
di ve bu tür artroplasti geniş kabul görmedi.

Diz ekiemi fonksiyonunun artiküler
yüzey replasmanı ile artırılması 19. yüzyıldan beri gündemdedir.

yayınlanan

1860'da Verneuil artiküler yüzey rekonstrüksiyonu için yumuşak doku interpozisyonu fikrini ortaya atmıştır. Bunun için domuz mesanesi, fasya lata,
selofan, prepatellar bursa, naylon kullanılmış, ancak sonuçlar oldukça başarı

1958'de Macintosh akrilik tibial plato kullanılan hemiartroplastiyi geliştirdi.
Bu protezin daha sonraki versiyonları
metalden yapıldı. McKeever'ın buna olduça benzeyen protezi daha başarılı oldu ve özellikle romatoidlerde kullanıldı.

sız kalmıştır.

Walldius 1951'de ilk menteşeli protezi geliştirdi. Shier ve Guepar da benzeri menteşeli protezler kullandı. Bu
metal menteşeler büyük deformiteleri
düzeltebiliyor ve 90° ağrısız hareket
sağlıyorlardı, ancak aşırı constraint ve
metal-metale olan sürtünmeleri, erken
gevşeme ve infeksiyon yüzdesinin artı
şına neden oluyordu.

Yine 1860'da, Ferguson rezeksiyon
artroplastisi ile dize hareket getirmeyi
denemiş, ancak stabil bir diz elde edememiştir. Stabilitenin sağlanabileceği
miktarda az rezeksiyon yapıldığında ise
spontan füzyonlar sık görülmüştür.
1940'da kalça cup artroplastisinde
cesaret alan Campbell metalik femoral
interpozisyon artroplastisini ortaya attı.
Speed ve Trout tarafından 1949'da ve

Gunston, Macintosh'un yöntemini
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daha da geliştirdi ve eklernde basit bir
metal diskin yerine femoral kondillere
gömülen ve tibial platodaki oluklarda
hareket eden metalik yüzeyler kullandı.
Protezin kemiğe sağlam bir şekilde tutturulması için de akrilik çimento ilk olarak kullanıldı. Bu protez ternur kondillerinin fleksiyon ile değişen hareket
yayına göre tasarlanmıştır. Kollateraller
ve çapraz bağlar eklem stabilitesi için
korunuyordu.

di, 7° valgus doğrultusuna getirecek şe
kilde tasarımlar yapıldı. Tibial komponente merkezi stern eklendi, gevşeme
yi azaltmak için metal kaplama
geliştirildL

Arka çapraz bağın korunmadığı tipin ilk örneği 1973'te sonuçları yayınla
nan
Freeman-Swanson
protezidir.
·1973'te tasarımı yapılan total ko ndiler
diz protezi en başarılı olmuş, bugün de
değiştirilmeden
kullanılan
protezdir.
Kubbe şekilli pateliası vardır. Fleksiyonunun ,90° olması nedeniyle bu değeri
artırmak için krusiat bağ benzeri interkendiler eminansin femoral komponent
ile fleksiyonda eklem yaptığı ve femoral
rollback'a izin veren tip geliştirildL

Daha sonraları protez tasarımı ve
arka çapraz bağın korunup korunmamasına göre 2 ayrı görüş ortaya çıktı.
Bağı koruyan, prototipi duakendiler protez olan tipler 1970'1erin başlarında geliştirildi. Patellofemoral eklemin değişti
rilmediği bu protezlerde yaklaşık % 20
oranında patellofemoral soruların gözlenmesi üzerine üçüncü kampartmanda
da yüzey replasmanı başlatıldı. Bu uygulama daha da geliştirilerek femoral
komponentte patellar oyuk derinleştiril-

Günümüzde de diz protezleri üzerinde fonksiyon, stabilite ve dayanıklılığı
daha mükemmel hale getirmek için
araştırmalar devam etmekte ve yeni tasarımlar ortaya çıkmaktadır.
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TOTAL DiZ ENDOPROTEZLERiNDE (TDEP)
PREOPERATiF HAZIRLIK VE
POSTOPERAliF DEGERLENDiRME
Prof. Dr. i.Remzi TÖZÜN
istanbul Üniv. Tıp. Fak. Ort. ve Trav. ABD.
ayak ve ayak bileğindeki deformiteler
düzeltildikten sonra TDEP'e girişilmeli
dir.(4)

Diz protezlerinin seçiminde ameliyat
öncesi hazırlık ve planlama çok büyük
önem taşımaktadır. Herşeyden önce
ameliyat edilecek (TDEP Yapılacak)
hasta ile iyi bir uyum, kocperasyon kurulabilmeli, arneliyatan beklentiler ve
kamplikasyon ihtimalleri açıklanmalı,
başarısızlığında ne gibi durumlarla karşılaşılacağı açıklanmalıdır. TDEP yapı
lacak olan kişinin çok ağır işlerde çalış
maması, bozuk zeminde yürürnemesi
(tarlada, bozuk yollarda vb.) önerilmelidir.

Ameliyat öncesi radyolojik incelemeler, ameliyattakullanılacak protezlerin yaklaşık büyüklüklerinin seçimi ve
kemik kesimlerinin yapılması için gereklidir. Her hastanın dizlerinin 100-11 O
cm'den AP ve lateral grafileri alınmalı
dır. Bu grafiler üzerinden hazır şablon
lar yardımı ile yaklaşık protez büyüklükleri önceden belirlenir. Ayrıca ayakta
dururken çekilecek olan tüm bacak
(kalça, diz ve ayak bileklerini içine
alan) ortoröntgenografilerde, ternur ve
tibianın anatomik aksları ve alt ekstremitenin mekanik aksları ölçülmelidir

Her endoprotez ameliyatında oldugibi TDEP'Ierin önce hastanın vücudunun herhangi bir yerinde enfeksiyon
olup olmadığı rutin kan, idrar ve klinik
muayeneleri ile araştırılmalı, eğer varsa
enfeksiyon tedavi edilmeden TDEP

ğu

(Şekil1.2)

Bu hem, angular deformitenin tam
ölçümünde, hem ameliyat sırasındaki
kesimlerde kullanılacak aletlerin seçiminde ve hem de normal anatomik
uyurnun sağlanmasında yardımcı olacaktır. (2,3)

ameliyatı yapılmamalıdır.

. Eğer multipl eklem tutulması varsa,
kalçalarda tutulmuşsa önce kalça endoprotez ameliyatı yapılmalı daha sonra TDEP yapılmalıdır. Yine aynı şekilde
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Şeki/1: Ayakta (yük altmda) çekilen ortoröntgenografilerde ka/çalar, dizler ve
ayak bilekleri femur ve tibia eksenleri
görülmektedir.

Değerlendirme

sistemleri

Olguların

hem ameliyat öncesi hadöneminde hem de ameliyat sonrası değerlendirmelerinde bazı kriterler
kullanılmakadır. TDEP'de sonuçların izlenmesi üzerinde tam anlaşmaya varıl
mış bir değerlendirme yöntemi maalesef yoktur. Çeşitli yazarlar kendi
belirledikleri kriteriere göre bazı yöntemler ortaya kuymuşlardır. Bunların
eksiklikleri çıktıkça düzeltmeler yapıl
mıştır. Puanlama sistemi ile değerlen
dirme ABD'de ve batı dünyasında çok
yaygın olarak kullanılan bir metoddur,
ve genelde 100 puan üzerinden· değer
lendirme yapılmaktadır.
zırlık

Şekil 2: Kalça, diz ve ayakbileği merkezlerinden geçen doğru mekanik ekseni oluşturur. Mekanik ekseni femur
diafiz ekseni ile 6° lik bir açt o/ulştur
maktadtr. V= Verlikal eksen, T=Transvers eksen, H= Femur başt merkezi, 5=
Femur cisimakst, K:Diz ek/em merkezi,
A= Ayak bileğimerkezi

Ağrı, fonksiyon (yürüme, merdiven inip
çıkma, yardımcıları ile yürüme, sandal-

yeden kalkma, vb. kabiliyeti) hareket
açıklığı, kas gücü, deformiteler, stabilite
hastanın kendi kanaatı gibi kriteriere
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çeşitli

puanlar verilerek

tarafından geliştirilen

metodun mevcutiçinde en sağlıklı olduğuna karar
verilerek, Ülkemizdeki diz cerrahiarının
TDEP uygulamalarında bu yöntemi kullanması önerilmiştir. (6,7)

değerlendirme

ların

yapılmaktadır.

Bu sistemlerden bazısında ağrısız
bir ekleme 30 puan verilirken, diğerinde
40 puan, bir başkasında 50 puan verilmektedir (3,4,5)

En çok kullanılan değerlendirme sistemlerine kısacı göz atalım:

6-7 Nisan 1990 tarihinde Antalya'da
Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen "uygulama diz
protezi kursu" na uygulamacı ve panel
konuşmacı olarak katılan Prof. Dr.
Mümtaz Alpaslan, Prof.Dr. llker Çetin,
Prof.Dr. Şahap Atik ve Doç Dr. I.Remzi
Tözün'den oluşan bir komisyon seçilmiş ve bu komisyondan değerlendirme
ve puanlama sisteminin seçimi isten-

3. Diz Değerlendirmesinde 100
puan sistemi (3,6)
Hungerford ve arkadaşlarınca kullabu değerlendirme metodunda da
ağrı, stabilite deformite, hareket açıklığı
ve Kuadrisepsin gücüne bakılarak puanlamalar yapılmaktadır. Puanlama sisteminde bazı değişiklikler yapılmıştır. ilk
defa ağrıya 40, stabilite ye 1O, deformiteye 15, hareket açıklığına 25, Kuadriseps gucune 10 puan verilirken,
1989'da yapılan değişikliğe ağrı 50, stabilite 10, deformite10, hareket açıklığı
20, Kuadriseps gücü 1O puan olarak
nılan

miştir

Yurdumuzda 1987 yılı sonlarında
uygulanmaya başlanan TDEP'Ierin baş
langıcından itibaren ortak bir değerlen
dirme ve puanlama sistemi ile takibi ve
her uygulamacının aynı dille konuşması
ülkemiz için önemlidir. Bu toplantıda
yeni bir değerlendirme sistemi geliştir
mek yerine, dünyada kullanılan başlıca
metodlar incelenmiş ve bunların içinden Diz Gerniyeti (The Knee Society)
1. The Hospital for special Surgery Diz Servisi Diz
kullanılmakta
Ağrı yokluğu

15 senedir

olan bu

Bu değerlendirme sistemi Tablo
1'de görülmektedir.

Değeıiendinne

sistemi (4,7)

değerlendirme

Fonksiyon

Hareketaçıklığı

Kuadriseps gücü
Fleksiyon deformitesi
Stabilite

belirlenmiştir.

yokluğu

sistemde verilen puanlar:
30 puan
(yürüyüşte 15 puan istirahatte 15 puan)
(limitsiz yürüyüş 30 dak.
22 puan
normal merdiven çıkma
normal transfer
18 puan (her 8° için 1 puan)
10 puan
10 puan

100 puan

Azaltan puanlar
Bir baston
Bir koltuk değneği
Iki koltuk değneği

1 puan
2 puan
3 puan

Ekstansiyon kısıllaması (15°)
5 puan Deformite

Sonuçlar
85-100
70-84
60-69
<60

Çokiyi
Iyi
Orta
Kötü
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2. ingiliz Ortopedi Cemiyetinin Araştırma Alt Komitesinin diz fonksiyonlarını Değerlendirme formu (4,7):
Burada değerlendirme 100 üzerinden değildir, ancak lüzumlu tamayakını mevcuttur Hastanın yaşı, cinsi, hastalığın teşhisi, süresi, tarafı yaygın veya tek eklem tutulumu, diğer dizin durumu, kalçaların durumu, ayak ve ayak bileklerinin durumu kaydedilir.
Hastanın

1.

takibinde
Memnuniyeti

B.

Hastanın

Hastanın şimdiki yetersizliği
dize mi bağlı

bu

(hastalıklı)

A. Tedaviden sonra hasta
(4) Mutlu
(3) Tatminkar
(2) Tarafsız (öncekinden farksız)
(1) Memnun değil

ll.

(4) Tamamen
(3) Başlıca
(2) Kısmen
(1) Çokaz

Ağrı

Jx. Valgus Açısı
(yük altında zorlanarak)
(4) 0-10°
(3) <20°
(2) < 30°
(1) > 30°

(4)Yok
(3) Hafif derecede ağrı, aktivite ve
uykudan etkilenmiyor
(2) Orta derecede ağrı, hem aktivite ile artıyor,
(1) Şiddetli ağrı

X. Varus Açısı
(yük altında zorlanarak)

lll. Yürüme Kabiliyeti
Mesafe veya zaman
(5) 1 km'den fazla (limitsiz) 60 dak. dan fazla
(4) 1 km'ye kadar 30-60 dak.
(3) 500 m kadar 10-30 dak.
(2) 50-1 00 m (ev dışında) 5-1 O dak.
(1) Sadece ev içinde
(O) Mümkün değil yürüyemiyor
IV.
(4)
(3)
(2)
(1)

Yürüme Yardımcıları
Kullanmıyor
Ev dışında baston
Devamlı baston
Iki baston koltuk değneği, yürüteç

(O) Yürümesi mümkün

V.

(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

0°
<10°
<20°
< 30°
> 30°

Xı. Sandayladan Kalkma Kabiliyeti
(4) Kolaylıkla
(3) Güçlükle
(2) Sadece kollarını kullanarak

(1) Mümkün değil

değil

Yürüyüş

(4) Normal serbestçe salınarak
(3) Salınımında hafif kısıtian ma
(2) Çok az hareket
(1) Sertdiz

VI. Fleksiyon Deformitesi
(5) 0°
(4) < 10°
(3) 11-20°
(2) 21 - 30°
(1) > 30°

VII. Maksimum Fleksiyon
(4) > 100°
(3) 81- 100°
(2) 21-30°
(1) > 30°
VJII. Ekstansiyon Kaybı
Eğer lleksiyon kontraktürü varsa ona ilave olarak
(4) oo
(2) < 20°
(3) <10° (1) > 20°

Xıı. Merdiven Çıkma Kabiliyeti
(4) Normal
(3) Basamakları teker teker
(2) Tırabzana tutunarak, bastonla
veya ikisi ile

(1) Mümkün değil veya garip şekilde

Diğer ekiemierin durumu da hafif
orta, ciddi tutuluma göre kaydedilir.

Sonuçlar:
90-100 Mükemmel
80-89lyi
70-79 Orta
<70 kötü sonuç olarak değerlendirilmektedir.
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yayınlanmıştır.

Burada dizi oluşturan
kemiklerin ilişkileri ve komponentlerin
uyumu rakamsal olarak tesbit edildiği
gibi protezin kemik yüzeyi ile ilişkisi,
protez-kemik, çimento-kemik arasında
ki radyolusen hatların genişliğinin mm
olarak ölçülüp toplanması ile TDEP daha kolay değerlendirebiliyor. Komputerde bu değerler depolanıp karşılaştırma
imkanı da elde edilmiş oluyor.

4. Diz Cemiyeti (The Knee Society)'in
Değerlendirme
(puanlama) sistemi
(5,6,7):
lnsall ve arkadaşları tarafından dipuanlama sistemlerinin eksikliklerini ortadan kaldırmak ve standardizasyonu sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.
Burada fonksiyon ayrı olarak değerlen
dirilmektedir. TDEP yapılan bir hastanın diğer eklemlerinde de tutulması varsa fonksiyonu da içine alarak toptan
değerlendirmek,
iyi
yapılmış
bir
TDEP'in puanını düşürebilmektedir.
Bundan dolayı fonksiyonun ayrı değer
lendirilmesi çok daha sağlıklı olarak
TDEP'in durumunu ortaya koyabilecektir. Bu sistemde ağrıya 50, stabiliteye
25, hareket açıklığına 25 puan verilmiş
tir. Ayrıca da fleksiyon kontrakürü, ekstansiyon kaybı ve varus-valgus durumu
varsa bunlar için de negatif puanlama

ğer

Röntgenografilerin çekiminin stanzor olmakla birlikte çok
önemlidir. Filimle röntgen tüpü arasın
daki mesafe 1m olmalıdır. AP grafide
hasta supine pozisyonunda iken patellalar tam olarak tavana bakmalıdır ve
röntgen ışını femur ve tib.'anın diafizine
dik olmalı ve tam diz ekiemine yönelmelidir. Lateral grafide ise ışın tam yandan dik olarak ve eklemin tam ortasına
gelmelidir, eklemin ortası palpe edilerek bulunmalıdır (2).
dartlaştırılması

yapılmaktadır.

Fonksiyonel değerlendirme de ise
yürüme mesafesi için 50, merdiven inip
çıkma için 50 puan verilmekte, yürümede kullanılan yardımcılara göre puan
düşürülmektedir. Ayrıca eklem tutulumuna göre hastalar A-B-C olmak üzere
üç sınıfta toplanmaktadır. Bu değerlen
dirme formu Tablo 2'de görülmektedir.

Tibial komponent hem AP, hemde
lateral grafide değerlendirilirken, femur
sadece lateral grafide değerlendirilir.
Patella ise tanjansiel veya Merchant
pozisyonda çekilecek grafiler ile değer
lendirilmeli ve yine tüp film arasındaki
mesafe 1OOcm olmalıdır.
AP görünümünde tibia 7 bölgeye
5,6,7. bölgeler tesbit sistemleri için ayrılmıştır, bunlar tek veya çok
sap şeklinde olabilir.

Röntgenografik değerlendirme
ve puanlama sistemi (2,3,4,6,7):

ayrılmıştır.

TDEP'Ierin takibinde klinik sonuçlar
kadar röntgenografik incelemelerde elde edilen sonuçların değerlendi
rilmesi de önem arzetmektedir. Pek
çok değerlendirme sisteminin ve cerrahi merkezinin radyografi inceleme metodları vardır. Ancak bunların aynı kriterleri ve dili kullanarak değerlendirme
yapması ihtiyacı ortadadır. Bunu gözönüne alan Diz Cemiyeti (The Knee Society) TDEP'de röntgenofrafik değerlen
dirme
sistemini
1989
yılında
olduğu

Lateral görünümünde femur da 7
bölgede incelenmektedir. Burada da
5,6, ve 7. bölgeler merkezi bölgeye isabet edecektir. Patella için ise. protezin
üzerinde bulunan peg durumuna göre
3 veya 5 bölgeye ayrılmıştır.
Değerlendirme

her komponent için
Her bölgede radyolüsen bölge genişliği mm olarak ölçülerek ilgili rakam karşısına yazıimalı ve
toplanmalıdır. Mesela 7 bölgeli bir tibial
ayrı ayrı yapılmalıdır.
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TABL0-1
GONARTROZUN KLiNiK DEGERLENDiRMESi {Hungerford)
H. Adı

Prot.No

Cerrah

Yaş

Tarih
Taraf

Protez Tipi

L

Preop.

R
Postop.

IAGRI

A.

Sık sık islirahat ağrısı. Yürümeyi önleyen, aktivite ile şiddetli ağrı. Aspirin daha kuwetli analijezikler gereki-

yor. Diz ağrısından dolayı rutin aktivitilerini yapamıyor

O

B.

Genel islirahat ağrısı. Hemen hemen her aktivite ile orta derecede ağrı. Yürümeye yardımcı cihaziara ağır bağımlılık. ağrıdan dolayı iş yapamıyor ve çalışamıyor. Pek çok ev işlerini hatta basit aktiviteleri yapamıyor.
1O

C.

Daha az sık islirahat ağrısı. Rutin aktiviteler orta derecede kısıtlı. hafif veya narkotik analjezik gerekebilir. 25

D.

Hafif veya tahammül edilir bir ağrı ile çoğu rutin aktivitelerini yapıyor. Arasıra hafif, nonnarkotik analjzikler veya antinflammatuar ilaçlar alıyor.

40

E.

Rutin aktivite ile rahatsızlık yok. Aşırı aktivite ile rahatsızlık ortaya çıkıyor. Nadiren analjezik ve antiinflammatu·
45
ar ilaçlar alıyor.

F.

Herhangi aktivite ile ağrı yok.

50

ll. STBiLITE {diz maksirnal ekstansiyonda iken anormal medlaf vey'llateral hareket ölçülmesi)

A.

0-5 derece

B.

5- 15 derece

5

C.

15 dereceden daha büyük

o

10

lll. DEFORMiTE {dizde 3-8 derecelik valgus dalarmitesine izin vererek normalden farklı olarak ölçülen maksimum deformite)

A. Varus valgus deformitesi

B. Fleksiyon kontraktür

1.

5-10 derece

+10

1.5-15derece

-5

2. 6-10 derece

+ 5

2. 15-30 derece

-10

3. 11-15 derece

+15

3. 30-45 derece

-15

4. 45 dereceden büyük

-20

4. 16-20 DERECE

o

5. 20 dereceden büyük

5

IV. MOBiLiTE {total pasif hareketin ölçülmesi)

A. 1-30 derece

O

B. 31-60 derece

5

C. 61-90 derece

10

D. 91-105 derece

15

E. 105 dereceden büyük

20

V. KUADRISEPS KUVVETi {Yaş ve cinsiyet içinnormalin yüzde ortalaması)

A. %75 den daha büyük

10

B.% 50-75

5

C.%50

o
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TABL0-2
DIZ ARTROPLASTISI DEGERLENDIRME FORMU
Prot.No
Protez Tipi

Hasta.Adı

Hasta Yaşı
Tarih
R:
Taraf
Cerrah

L
Tarih

Hastanınsınıflandırılması

A.

B.
C.

Tek taraflı veya iki taraflı (Diğer dize başarılı artroplasti yapılmıştır)
Tek taraflı, diğer diz semptomatik
Mu~ipi artritli veya tbben düşkün

AGRI
Yok
Hafif veya seyrek
Sadece merdivende
Yürürken ve merdivende
Orta derecede
Seyrek
Şiddetli

HAREKETLILIK
5 1 puan
STABILITE (Herhangi bir
pozisyonda maksimum
hareket)
Anteroposterior
<5mm
5-10 mm
10mm

=

Medio lateral
<50
6-90
10-14°
15°
Ara Toplam
AZALTAN PUANLAR
Fleksiyon kontraktürü
FONKSIVON PUANI
5-10°
10-15°
16-20°
>20°
Ekstansiyon kaybı
<10°
10-20°
>20°
Uyum
~1~

0-4 o her derece için
11-15° her derece için
Diğer

FONKSIYON
Yürüyüş

50
45
40

Serbest
> 1 km
500-1000 m
<500M
Eviçinde
Merdiven
Normal iniş-çıkış
Normal çıkış-tutarak iniş
Trabzana tutunarak
çıkış ve iniş

30
20

o
25

50
40

30
20
10
50
40

30

Tırabzanlaçıkış,
inemeyiş

10

5

Çıkıpinmeme

o

Ara toplama

15

o

AZALTAN PUANLAR
15
10
5

B"liSton 5
Iki baston
Koltuk değneği veya walker
Azaltanlar toplamı

o

2
5
10
15

5
10
15

o
3 p.
3 p.
20

Azaltanlar Toplam-TOPLAM DIZ PUANI
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Değerlendirenin Adı------------------:------------------------------------------------ Tarih ------------------------------------------

Hasta Adı-Numarası ------------------------------------------------------------------- Pre-op O Post-ep 0---------------------Cerrah Adı ------------------------------------------------------------------------------- Hastane Numara>ı-----------------------
Röntgen Tarihi ---------------------- Daha önceki protezler--------------------------------------------··-------------------------Eklem : sol diz

sağ

O

UYUM : Yatarken O

diz O

Ayakta O

Angi e

An\) le
A-P

in

LAT

Oegrees

Fe moral
Flexion ( a !.. ............. - - - - Tibial
Angle ( /3) .................. - - - - Total
Valgus Angle(n) .... _ _ _ __

in

Fe moral
Fleııion ( r

Deqrees

l:! - - - - -

Tibiol
Angle (o-).. ...... - - - - -

ıs" Film ...................... ----,---3' Film ................... ..

Protez 1 kemik yüzey

sahası

Protezin kapladığı tibial yüzeyin yüzde olarak oranı
Radyolusensi : Her zonda milimetre olarak derinliği gösterir

RLL

RLL ant.

,_._
2-3 __

4--

med.··· e

o_ _

q __

~--

V __
!.......
3

6 __

6-7 __

Total----

lot.

, RLL

2-3 __

7 __

Total

post.

Total

,

,.........

~
o
~

__
RLL

2--

;s _ _
4--

s __

Total _ _ __

PATELLER PROBLEM LISTESI
Protezin açısı ----------------------------------------------------------- Subluksasyon ---------------------------------------------Yerleşme Med-Lat ------------------------------------------------------ Dislokasyon --------------------------------·

Sup-lnf -------------------------------------------------------
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komponent için alınacak puanlar şu anlama gelebilir: 4mm veya daha az, anlamlı değil ve ilerleyici değil; 5-9 mm
ilerleyici gevşeme ihtimali olan; 1Omm
veya daha fazla olduğu zaman muhtemel ilerleyici gidişi gösterir (Tablo3).
Ameliyat sonrası bakım da çok
önemlidir. Çimantolu uygulanan protezlerde ameliyat sonrası bakım her cerraha göre değişmektedir. Bazı cerrahlar
hemen ameliyat masasında devamlı
pasif hareket makinasına hastayı bağ
larken, bazıları ilk 3-5 gün alçı atelde
tesbiti tercih etmekte, bazı diğerleri ise
sadece elastik bandaj yapmayı yeterli
görmektedir (1 ,3,4) Bizim uygulamamız
da ameliyat masasında elastik bandaj
tatbiki şeklindedir. Mutlaka aspiratif
dren kullanılmalı ve drenler 48 saatte
alınmalıdır. Kuadriseps izometik egzersizlerine 1. gün başlanmalıdır. Diz hareketine bazı cerrahlar 1. gün başlarken,
bazıları 5. gün başlamayı tercih etmektedir. Biz hastalarımııda 3. gün diz hareketlerine izin vermekteyiz. Hasta aktif
olarak fleksiyon-ekstansiyon yaptırmak
ta ve bunu her gün arttırmaktadır. Eğer
15. günde diz fleksiyonu 90° ye ulaş
mamışsa, genel anestezi altında manupulasyon yapılarak hareket sınırları artı
rılmaya
çalılşır.
Aspiratif drenler
alındıktan sonra 2 veya 3. gün ameliyatlı ekstremitenin üzerine yük verilerek

koltuk değnekleri ile yürümesine izin
verilebilir.
Hastalar 6. hafta, 3 ay, 6. aylarda
daha sonra yılda bir kez kontrola çağrıl
malıdır.
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UNiKOMPARTMANTAL ARTROPLASTi
Prof. Dr. O. Şahap ATiK
Gazi Üniv. Tıp Fak. Ort. ve Trav. ABD.

Iyi seçilmiş hastalarda, unikompartmantal artroplasti başarılı olabilen
bir tedavi yöntemidir. Ancak bilinmelidir
ki, gonartroz tedavisinde başka tedavi
yöntemleri de vardır. Unikompartmantal
artroplastinin alternatifleri arasında şun
lar sayılabilir;

2- Ülkemizdeki ortalama yaşama süresi
gözönüne alındığında hastanın yaşı
50'nin üzerinde olmalıdır. Daha genç
hastalarda osteotomi tercih edilmelidir.

- Yüksek tibial osteotomi veya distal
temoral osteotomi,

4- Aktivitesi fazla olan
roplasti yapılmamalıdır.

- Artrotomi ile debridman veya artroskopik debridman,

5- Kırsal kesimde yaşayan kişilerde
osteotomi tercih edilmelidir. (düzgün olmayan yollarda yürüme, alaturka tuvalet gibi nedenlerle.)

3şemesi

-Total diz protezi,
- Artrodez

Şişman

hastalarda, protez gevdaha erken sürede olmaktadır.
kişilerde

art-

6- önçapraz bağı kopuk olanlarda
total diz protezi tercih edilmelidir.

Unikompartmantal diz protezi implante edildiği zaman daha az kemik rezeksiyonu yapılmakta, çapraz bağlar

7- Patellanın durumu tartışmalıdır.
Biz artroplasti sırasında patellar komponent kullanmıyoruz; pateliayı traşlamak
la yetiniyoruz. Dolayısıyla endikasyonu
koyarken, uni-veya total artroplasti kararını verirken patellanın durumuna

korunmaktadır.

Endikasyon lar
1- Eklem içindeki harabiyet tek
ilgilendirmelidir (medial
veya lateral).
kompartmanı

bakmıyoruz.
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Cerrahi Teknik
Total diz protazinde olduğu gibi
nonconstraine (menteşesiz) tipde protezler tercih edilmektedir. Femoral
komponent paslanmaz çelik, vitalyum,
titanyum vb. maddelerden yapılmakta,
tibial komponent ise aynı maddelerden
yapılmış metal altlık ile üstündeki yüksek dansiteli polietilenden yapılmış kı
sımdan meydana gelmektedir.
Bu komponentlerin poroz veya hidroksiapatit kaplı olması mümkün ise de,
tercih edilen, her iki komponentin de çimentolu fiksasyonudur.
Kullanılan kesi orta hat kesisidir.
Deri altında pateller tendonun medialinden ekleme girilir. Kemiklerin kesilmesinde ve rezeksiyonunda kullanılan
enstrümanlar ekstra-ve intramedullar
olup, total diz artroplastisinde kullanı
lanların benzeridir.

Şekil - 2 Unikomportmantal diz protezi
(yan grafisi)

Sonuçlar
Unikompartmantal
artroplastinin
uzun vadeli sonuçları erken sonuçlara
göre daha kötü olmaktadır. Bunda yetersiz hasta seçiminin ve çimentosuz
tesbitin rolü büyüktür.

Hastalarda ameliyat sonrası birinci
gün aktif eklem hareketlerine başlanır;
bir çift koltuk değneği ile ve tam ağırlık
ile yürümelerine izin verilir.

Bir çalışmada, 20 hastanın bir dizine unikompartmantal diğer dizine total
diz protezi implante edilmiş ve sonuçlar
karşılaştırılmıştır. üç yıl sonunda unikompartmantal protezde %80, total diz
protezi konulan tarafta ise %90 başarı
sağlanmıştır. Bu sürede unikompartmantal protezlerin üçü revizyona alın
mıştır. Ancak total diz protezi olan tarafta
105°
hareket
· varken,
unikompartmantal
protezli
tarafta
120°'yeulaşılmıştır.

Bizim hastalarımızda aldığımız sonuçlar da bu çalışmadakine benzemektedir. Uni-veya total kararını artroskopi
ile veya protez ameliyatı sırasındaki
bulgularla kesinleştirmekteyiz.
Osteotomi ve debridman (artroskopik-lazer veya mekanik ve motorize

Şekil- 1 Unikompostmantal diz protezi
(ön- arka grafisi)

96

ŞahapATIK

UN/KOMPARTMANTAL ARTROPLASTI
5- Atik, O.Ş.: Unikompartmantal Diz Protezi
Uygulamalanmtz. Artroplasti Artroskopi
Derg. 2(1): 10,1990

enstrümanlar kullanarak) seçeneklerini
de gözardı etmiyoruz.

6- Cameron, HU, Jung YB: A comparison of unicompartmental knee replacement
with total knee replacement. Orthop. Rev.
17:983, 1988.

KAYNAKLAR
1- Atik,

O.Ş.:

Diz protezlerine genel

yaklaştm. MID. Ort. Trav. Reh. Derg. 3:

160,1988.

7- Lintstrand, A. Stenström, A., Eğund,
N.: the PCA unicompartmental knee. Acta

2- Atik, O.Ş., Doral MN: Kinematik
kondi/er diz protezi uyguladtğtr;rıtz hastalarda erken sonuçlar. MID Ort. Trav. Reh.
Derg. 3: 164,1988.

Orthop. Scand 6:695, 1988
8- lnsall, J.: Presidentat address to the
knee society. C/in. Orthop. 226:43, 1988

3- Atik, O.Ş. Doral, M.N., Us/u, M., Şe
ner, E. Total diz protezi. Artroplasti Artroskopi Derg. 1:8,1989

9- Good fellow, J. W., O'Ciinical results
of Oxford knee. C/in. Orthop 205: 21,1986
10- Stockelman, RE, Pohl, KP: The
long-term efficacy of unicompartmental arthroplasty of the knee. C/i. Orthop. Ret. Res.
271:88,1991.

4- Atik, O. Ş.: Diz artritinin artroskopik
debridman ve diz protezi ile tedavisi. Acta
Orthop. Trauma. Turc. 4: 187,1989.

97

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BÖLÜM -1
PANEL 111/4

AYNI SEANSTA YAPILAN
TOTAL DiZ PROTEZi UYGULAMALARI
Doç. Dr. Nejat GÜNEY
Fak. Ortop. Travm. ABD.

Cerrahpaşa Tıp.

üzerine yapmış olduğu olumsuz etkiler
de oldukça fazladır. Bu ve bunlara benzer olumsuzlukların ortaya çıkması
ameliyatın yüz güldürücü sonuçlarını
engellemektedir.

Eklem protezleri medikal tedavi olanakları son derece kısıtlı olan osteoartroz olguları için hakiki bir kurtarıcıdır.
Uzun yıllardan beri dünyada önde gelen gelişmiş ülkelerde yaygın olarak
kullanılan bu protezler ülkemizde de
yaygın olarak hastalara uygulanmaktadır. Ülkemizde modern Total diz protezi
uygulamalarının yaygınlaşması 5-6 yıl
öncesine dayanmaktadır. Total kendilar
veya non constrained tip dediğimiz bu
protezlerin erken ve geç sonuçları şa
şırtıcı ölçülerde başarılıdır. Bu başarının
getirmiş olduğu rahatlıkla total diz protezi uygulanan hasta sayısında ve uygulayan hekim sayısında son zamanlarda önemli artışlar meydana gelmişti.
Tabii bu başarılı sonuçların yanında bazı istenmeyen sonuçların da ortaya çık
tığı bilinmektedir. 60 yaş üstü hastalara
uygulanan bu girişimin lokal ve genel
olarak gruplayabileceğimiz kamplikasyanları vardır. Genel komplikasyonlar
içinde bizi en çok korkutan derin ven
trombozu ve onun getirdiği pulmoner
emboli riskidir. Bunun yanında ameliyatın hastanın genel ve psikolojik durumu

Primer Genartrez hemen hemen
bütün hastalarda bilateral olarak görülmektedir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. na 198992 yılı sonuna kadar baş vuran gonartrozlu hastaların %72 si bilateraldi. Olguların yaş ortalaması 67 dir. Bilateral
olgu oranının ve yaş ortalamasının yüksek olması bu hastalarda aynı seansta
bilateral uygulamayı düşündürmektedir.
Bu sayede genel komplikasyonlar açı
sından oldukça riskli görülen, gerekli 2
ameliyat sayısı bire indirilmiş olacaktır.
Bilateral uygulamanın tercih nedenlerinden biri de ameliyat sonrası rehabilitasyonun daha iyi yapılabilmesidir. Bilateral gonartrozun ileri derecede
olduğu olgulardaki tek taraflı uygulama
sonrası hastanın ayağa kaldırılması ve
yürütülmesi sürecinden ameliyatsız tarafın ağrılı ve deforme olması ciddi sorunlar çıkartmaktadır. Ameliyattan son99
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ra 2. gün ayağa kaldırılan hastanın
ameliyat sonrası ağrıları genelde 4. veya 5. günden sonra yürürken olmamaktadır. Ancak ameliyatsız tarafın şikayet
leri ön plana çıktığından zaman zaman
yürümekten kaçınmaktadırlar. Bunlarda
genelde mevcut olan Varus deformitesi
de her iki bacak arasında uzunluk farkı
na, dolayısıyla denge bozukluğuna neden olarak yürümeyi geçleştirmektedir.
Sanıldığının aksine bilateral uygulamalarda rehabilitasyonda herhangi bir gecikme söz konusu olmamaktadır. Zira
tek ve çift taraflı uygulamaların her ikisinde de ameliyat sonrası 2. gün hastalar ayağa rahatlıkla kaldırılabilmektedir.
Ancak bazı olgularda genel durumu izin
vermediği için yürütme işlemi 3. veya 4.
güne kalmaktadır.
Diz protezi uygulanan bir dizde
postoperatif kanama miktarı ortalama
750cc civarındadır (600-1 OOOcc arası)
Bilateral uygulamalarda bunun iki katı
olacağı şüphesizdir. Bu yaşlı hastalar
için oldukça yüksek miktardır. Mutlaka
ameliyatlarda en az 2 ünite kan kullanıl
malıdır.

Total protez uygulamalarında en
çok korkulan kamplikasyon infeksiyondur. Infeksiyenun ortaya çıkması ise bilindiği gibi ameliyathenedeki sterilizasyon koşullarına, ameliyat alanının
temizliğine, ameliyat süresinin uzunluğuna ve ameliyat süresince yapılacak
olan doku tahribine bağlıdır. Total diz
protezi uygulamasında ait ekstremitelerin kasıktan itibaren parmak uçlarına
kadar olan kısmı 5 dakika süre ile iodlu
solüsyonlarla temizlenmelidir. Daha
sonra steril Esmark bandı ile ayaktan
kasığa kadar bacak sarılarak kullanıla
rak ekstremitenin kanı boşaltıimalı ve
turnike tatbikinden sonra tekrar bütün
bacak boyanmalıdır. Bilateral uygulamada her iki ekstremite ameliyat önce-

si aynı şekilde temizlenir ve steıil dreyp
ile kapatılır. Ikinci olarak ameliyat edilecek olan bacak turnikesi şişirilmez, birinci bacağın protezi konulduktan sonra
tabakalar kapatılmaya başlandığında
protezi tatbik eden ekip steril Esmark
ile ikinci bacağın kanını boşaltarak turnikeyi şişirir. Böylece ameliyat süresi
kısaltıldığı gibi, turnike zamanı da aşıl
maımış olur. Bu uygulamanın yapılabil
mesi için en az 3, ideal olarak 4 kişiden
oluşan ameliyat ekibine gerek duyulmaktadır.

Her diz için ayrı bir ameliyat setinin
tercih edilir. Bilateral diz protezi
ameliyatının hemşiresinin mutlaka bu
girişim konusunda geniş deneyimi olması gereklidir. Ameliyatın bütün safhalarını operatör kadar iyi bilmelidir. Ancak bu şekilde masasına hakim olabilir
ve ameliyat süresi gereksiz uzamaz.
Bir diz protezi ameliyatının süresi yaklaşık 45 ile 75 dakika arasında sürmektedir. Yeni başlayanlarda bu süre 120 ve
150 dakika arasındadır. Bilateral uygulama yapmak isteyeceklerin iyice deneyim kazanıp ameliyat süresini ! saata
kadar indirmeleri gerekmektedir. Böylece çift taraflı uygulama süresi 2 saata
kadar çekilmiş olur.
olması

Cerrahı protez uygulamalarından
sonra korkutan en önemli komplikasyonlardan biride deıin ven trombozu ve
buna bağlı pulmoner embolidir. Şüphe
siz bilateral uygulamalarda risk iki katı
na çakmaktadır. Alınacak önlemler profilaktik fraksiyone heparin uygulanması,
postoperalif hemen ayak bileği hareketlerinin başlanması, mutlaka elastik
band veya antiembolik çorap kullanıl
ması ve erken ayağa kaldırmadır. Kliniğimizde yapılan bir tez çalışmasında
tek ve çift taraflı uygulamalar arasında
derin ven trombozu açısından anlamlı
bir fark bulunmamıştır.
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maddi açıdan da
fayda vardır. Bugün
Üniversite hastanelerinde yapılan Total
diz protezi uygulamalarında hastane faturası 8.000.000 ile 10.000.000 TL arasında değişmektedir. Ilaç giderleri ise
4.000.000 ile 5.000.000 TL arasındadır.
2 hatta ortalama hastanede yatacağı
varsayılan bir hasta ve retakatinin sınıf
Iand ıniamayan harcama giderleri de
5.000.000 civarındadır. Netice olarak
20.000.000. TL ortalama harcama yapılmaktadır. Bilateral uygulamada deği
şen sadece hastane faturası olup mikBilateral

uygulamayı

NejatGÜNEY

tar 3.000.000 civarındadır. Böylece her
bilateral uygulama kişilere veya devlete
17.000.000. TL ortalama kar sağlamak
tadır. Özel hastanelerde yapılan operasyonlarda ki gider oranının daha fazla

değerlendirmekte

olacağı şüphesizdir.

Sonuç olarak deneyimli cerrahi ekip
iyi uygulanmış bilateral diz protezi, bilateral gonartrozlu hastada yapılan tek taraflı uygulamaya
oranla çeşitli üstünlükler içermektedir.
tarafından yapılan

Not: Bildiri tarihinde 1 Amerikan
11.000 TL.dır. (Ed.)

Doları
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PROTEZLERi
Prof. Dr. Ethem GÜR
Gülhane As. Tıp. Fak. Ortopedi. Trav. ABD
Diz gibi kompleks ekiemierin replasman cerrahisinde hareketli taşıyıcı
elementleri olan protezlerin ortaya çıkı
şı 70'1i yılların ortasına rastlar. Fikse taşıyıcı protezler genellikle hareketlilik ve
taşıma özellikleri yönünden başanızlığa
uğrarlar.

Diz protezlerinin gelişmesinde bazı
eklem gereksinmeleri düşünülmeli, hareket ve stress gereksinmeleri gözden
kaçmamalıdır.

Cerrahi, mekanik ve klinik düşünce
ler insan dizine en yakın prototyp'i meydana getirmek için birlikte düşünülmeli
dir.
Bu öneriler diz ekiemi gibi endoprostetik replasmantların geliştirilme
si için esastır.
Hareketli

Taşıyıcı

Elementler

Diz protezi dizayn edenler; mekanik
ve fizyolojik gereksinmeler hakkında
bilgi sahibi iseler, bir tarafta hareketlilik
ve gereksinmeler, diğer tarafta kabul

edilebilir taşıyıcı elementlerin temas
streslerinin bir birinin zıddı olduğu ikilemi ile karşı karşıyadır. Deneysel ve klinik sonuçların birleşimi açıkca göstermiştir ki, taşıyıcı elementleri fikse olan
protezler fizyolojik hareketliliği sağlaya
mazlar ve gevşemeye neden olan gereksiz güçleri elimine edilemezler, fakat
protezin dayanma süresi temas strestlerin yeterince düşük olması nedeniyle
diğer protezlerle yarışacak düzeydedir.
Uyumsuz temas yüzleri kullanılarak
yeterli hareket ve düşük sıkışma gücü
sağlanmış düz tibial plato implantların
da protez ömrünün uzamasına açıkça
aykırı olarak yüzeyler arasındaki bu temasın stress meydana getirdiği bilinmektedir.
Buna karşın, geometrik tip diz protezleri uyumlu temas ve böylece düşük
temas strestleri sağlar. Maalesef bu
protezlerde aksial retasyon ve ön-arka
kayma kısıtlandığı için yüksek derecede
ayrılma ve eğilme strestleri meydana
103
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getirirler.
Meniskus veya rotasyonlu taşıyıcı
elementleri bulunan protezler ise düşük
sıkışma güçleri ve düşük temas strestleri meydana getirirler.
Hareketli taşıyıcı elementler ayrıca
cerrahi malalignment ile eklem aralığı
nın düzenlenmesini sağlar. Bununla birlikte hareketli taşıyıcı elementler protezin kompleksitesini arttırmazlar.
Metalik fiksasyonun faydalari ile birlikte aradaki hareketli plastik taşıyıcı
element major sıkıştırmayı ortadan kaldırarak düşük temas stresi sağlar.
Taşıyıcı

Meniskusların

Dislokas-

yona Direnci
Hareketli

taşıyıcı

elementleri, özellikle taşıyıcı meniskusları olan bu protezlerdeki gelişebilecek sorun bu elementlerin dislokasyonudur.
Bu muhtemel komplikasyon protezin dizaynında çok dikkat sarfedilerek
en az düzeye indirilmiştir.
Femoral komponentin geniş ve devamlı yarım körvünü düşünecek olursak bu yapısal oluşum menisksal elementlerin postericra kaymasına neden
olur. Bu da taşıyıcı meniskusların postericra dislokasyonuna yol açar. Aksial
rotasyon, aşırı taşıma hareketinden doğan sorunu azaltır.
New Jersey LCS protezleri 2 ayrı
özellikle bu sorunları ortadan kaldırmış
tır.

1. Kondiller replasman yüzlerinin
körvü postericra doğru azaltılmıştır. Bu
fleksiyonda meniskusların postericra
hareketini azaltır ve normal krusiat ligament fonksiyonuna izin verir.

bu da

taşıyıcıların

masını

engeller.

tibial platodan

ayrıl

Taşıyıcı meniskusların postericra
hareketi krusiat yapışma yerindeki kemiksel köprü ile sınırlandırılmıştır.

öne dislokasyon ise, retinakulum
ve patellar tendonun taşıyıcı meniskusların öne hareketin sınırladığı için ileri
derecede kısıtlanmıştır. öne dislokasyon sadece patellar tendon ve retinakulumun harap olduğu durumda görülür.
Posterior femoral kondiler körvün
ve tibial ray sistemi küçük
kabul edilebilir uyumsuzluğu gerektirir
(Tibio-femoral eklemin 60° fleksiyonda)
Bu dizin kendi yapısında da böyledir.
azaltılması

Işte bu nedenle de LCS protezleri
dizin gerçek yapısına benzer. Dizde hareketin tüm aşamalarında tibia ve femur kondilleri arasında tam uyum yoktur. Sık yapılan aktivitelerde nisbeten
tam temas, daha az yapılanlarda ise
daha az temas vardır.
Rotasyonıu Taşıyıcı

Elementler

Krusiat ligamentlerin yokluğunda
krusiat fonksiyon kaybında kullanılan
protezi gerektirir. Bununla birlikte bu tip
protezler ön-arka makasıama güçlerini
meydana getirirler. Tibial platformun
1oo lik posterior eğimi sağlanırsa bu
makasıama gücü
nisbeten küçüktür.
Böylece retasyon yapan ara taşıyıcı
element ortaya çıkmıştır. Bu element;
kısmi makasiama sıkışması ile birlikte
kısıntısız aksial retasyon sağlar. Böylece krusiat ligamentleri olmayan normal
dizlerdeki tahmini ön-arka stabilitesini
sağlanmış olur.
Kısa tibial stern ise makasiama
güçlerine karşı direnci arttırır.

Sistemin Genel

2. Meniskus taşıyıcıları çekmece
tarzında ray sisteminde hareket eder

Tanımlaması

Trikompartmental New Jersey LCS
104

NEW JERSEY LOW CONTACT STRESS TOTAL DIZ PROTEZLERi

EthemGÜR

diz protezler 4 büyüklükte sağ ve :>ol
temaral komponentleri, her iki knısiatı
koruyan tibial platformları posterior krusiatın korunduğu tibial platırm ve rotasyonlu taşıyıcı platformlar, 4 değişik bütaşıyıcı
yüklüktedir.
Hareketli
meniskuslar, rotasyonlu taşıyıcı elemenlerde 2 farklı büyüklükte ve çeşitli
kalınlıktadır. Patella fikse eden komponent 2 büyüklükte, rotasyonlu patellar
taşıyıcı ise 4 farklı büyüklüktedir.

Nötral dizlerde (düzgünlüğü tam
eşit kampartman gerilimi
sağlamak için spesifik gevşetmeye gerek yoktur. Çünkü aksikal pozisyon kıla
vuzu (guide), femoral rezeksiyon guide
fleksiyonda medial ve lateral kampartmanda eşit gerilim sağlar. Nötral dizlerde ekstansiyon tension guide'nin kullanılması
ile distal temaral kesim
sırasında ekstansiyonda her iki kornpartmanda tam temas sağlanmıştır.

Revizyon femoral komponentleri
ve sol olmak üzere 2 farklı büyüklükte, revizyon rotasyonlu tibial platform ise 2 farklı büyüklükte ve her biri
için 4 değişik kalınlıktadır.

Böylece hem akstansiyon ve hem
de fleksiyon hareketi sırasında temas
iyi bir şekilde sağlanmış olur.

sağ

Hareketli

Taşıyıcılarda

Cerrahi

Görüş

Meniskeal veya ratasyon yapan hareketli taşıyıcılar aksial rotasyanda güçlendirilmedikleri için hareketin her hangi bir fazında temas baskısı ortadan
kalkarsa sublukse veya disloke olabilirler.
Buna göre elementlerin yerleştiril
mesinde kollateral ve krusiat ligamentlerin fleksiyon ve ekstansiyon da dengesine
gereksinme
vardır.
Bu
ligamentöz yapıdaki gerilim taşıyıcı yüzeylerde temas tazyiki ve anların pozisyonunun devamlılığını sağlar. Eğer tibiatemoral kompartmanlardan biri çok
gevşekse, sıkı tibial kampartman üzerindeki femoral kampartman mil (eksen) görevini yaparak gevşek kampartmandaki elementin subluksasyon veya
dislokasyonuna neden olur.
Her iki kampartmanda gerekli gerginlik (tension) sağlanabilmesi için cerrahi sırasında, fleksiyon ve ekstansiyondaki tibia ve ternur arasındaki
boşluğu hesaplayabilmek için, spacer
bloklar kullanılmalıdır.

sağlanmış)

Fikse varus ve valguslu dizlerde kemiksel rezeksiyanda önce kesinlikle
subperiostal yumuşak doku gevşetmesi
yapılmalıdır.

CERRAHi TEKNiK
Bağımsız tibial rezeksiyon, tibial rezeksiyon guide ankle-strap positioner
birleştirilip, tibial fiksasyon pin ile yapılıp
kesilir. Ideal kesim ön-arka planda
transmalleoler eksene dik olmalıdır. Lateral planda ise eki em yüzüne 5-1 O dereceli k posterior eğimle kesilmelidir.

Femoral Rezeksiyon Guide'nın
Plan Düzenlenmesi

Sagıttal

Sagittal plan oriyantasyonu temaral
rezeksiyon guide'da alignment yoke kullanılması ile sağlanır. Alignment yoke
anterior ternur cismine santralize edilip,
temaral rezeksiyon guide'nın epikondiller arasında distal temurda santralize olması sağlanır. Guide ile 1/4 inç'lik dril ile
temaral oyuk açılır. Femoral guide rod
temaral rezeksiyon guide'na yerleştirile
rek, guide yoke çıkartı !ır.

Femoral Rezeksiyon
Aksikal Düzenlenmesi

Guide'nın

Femoral rezeksiyon guide'nın aksial
pozisyonu temaral guide positioner kul105
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lanılarak

boyutu sağlanmış olur. Fleksiyon ve
ekstansiyondaki boşluklar kesinlikle
eşit olmalıdır. Kesinlikle medial ve lateral ortaya çıkmamalıdır. Diğer bir deyimle, stabil bir fleksiyon ekstansiyon
boşluğu sağlamak için kemiksel rezeksiyon veya yumuşak doku gevşetmesi
gerekebilir.

belirlenir.

Bu enstruman temoral rezeksiyon
guide'nın medial ve lateral kampartman
boşluklarının eşit olmasını sağlar. Eğer

yeterli tleksiyon gep tensionu
mazsa spacer blok kullanılır.

sağlana

Gep ve aksial pozisyon tayin edildikten sonra, femoral rezeksiyon guide
pinleri çakıl ır ve anterior posterior te moral rezeksiyon yapılır.

Chamfer Kesimi
Recessing guide distal femura
santralize edilerek yerleştirilir, 11 oo
fleksiyonda ön ve arka kesimler yapılır.
Chamfer guide fiksasyon pinlerini içine
alan 2 oyuk açılarak guide buraya yerleştirilir ve chamfer kesimleri yapılır.

Distal Femoral Rezeksiyon
Femurun tibia üzerindeki normal
valgus pozisyonunu distal temoral rezeksiyonla sağlanır. Ekstansiyon tension guide'ı tikse varus ve valgus detormitelerinde tercih edilir.
Nötral olarak düzenlenecek dizlerde intramedullar alignment guide'na gereksinim vardır. Bu intramedullar guide
SIAS göra eksternal rodun pozisyonunu sağlamak için kullanılır. Eğer rod
santralize ise rod SIAS ile aynı hatta olduğunda açı O derecedir. Çünkü SIAS
pozisyonu ternur cismine paraleldir.
Intramedullar red'un ternur cisim
merkezinden sapması SIAS kullanıla
rak dışarıdan kontrol edilebilir.
Femur valgusu eksternal red'un SIAS'tan vücut orta çizgisine doğru getirilmesi ile belirlenir. (Genelde 5°'dir) Guide bu pozisyonda çivilenir. Sonra distal
femoral kesim guide'i bu pinlere yerleş
tirilir, böylece ekstansiyon tension guide işlemindeki gibi aynı açıklıkta kesim
yapılmış olur.

Fleksiyon Ve Ekstansiyon
Belirlenmesi

Boşlu

ğunun

Fleksiyn ve ekstansiyon boşluğunun
belirlenmesi için spacer blokları kullanı
lır. Ilave kalınlıklar spacer bloklarına
yerleştirilerek, implant boyutlarına uygun olan iki kemik arasındaki boşluğun

EthemGÜR

Tibial Fiksasyonun

Hazırlanması

Eğer her iki krusiat ligament korunabiliyorsa muhafaza ediliyorsa; krusiat
köprü korunur ve bir bu:r vasıtasıyla 3
tiksasyon kanalı hazırıanır. Sadece
PCL bırakılacaksa PCL çevreleyen kemik köprü dikkatle korunmalıdır. Tibial
punch ile proksimal tibiaya santral yuva
hazırlanır. Eğer her iki krusiat ligament
kesilmeşse, aynı punch proksimal tibianın tamamen kesilmesinden sonra kullanılır.

Meniskus Ve Rotasyonel

Taşıyıcı

ların Yerleştirilmesi

Her iki krusiat veya posterior krusiat
dizlerde test tibial komponent tam ekstansiyonda, aynı pozisyondadır. Bu pozisyon taşıyıcıların normal veya rotasyonel hareketlerde subluksasyonunu
önler. Her iki krusiatın olmadığı dizlerde, rotasyonlu platform aksial pozisyona bakılmaksızın en iyi kemiksel bölüme yerleştirilmelidir.
PATELLANIN HAZlRLANMASI
Patellanın eklem yüzü patellanın
Kuadriseps tendon seviyesinden kesilmesinden sonra, template kemiğin
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santral bölümünü kavrıyacak biçimde
ve oyuğunun uzun bacağı laterale gelecek şekilde yerleştirildikten sonra bir
burr aracılığı ile özel derinlik ve geniş
likle kanallar hazırlanarak patellar pens
(clamp) aracılığı ile patella yerleştirilir.

Komponentlerin

Değerlendirilme-

si
Tibia-femoral komponentlerin fleksiyon, ekstansiyon ve aksial rotasyonu,
mekanik steplayıcı olmaksızın sınırlan
dırılmamalı, bu sınırlandırılma sadece ligamentöz yapı ile olmalıdır.
Patella hareketi santralde olmalı ve
subluksasyona meyilli olmamalıdır. Patellanın herhangi bir lateral subluksasyonunda lateralde gevşetme release
yapılmalıdır.

rılmaya

LCS

elementlerinin dislokasyonu
sorunlar arasındadır. Bu konuda yapılan analizlerden subluksasyon
veya dislokasyona bir çok faktörün neden olduğu ortaya konmuştur.
başlıca

LCS elementlerinin dislokasyonu
sorunlar arasındadır. Bu konuda yapılan analizlerden subluksasyon
veya dislokasyona bir çok faktörün neden olduğu ortaya konmuştur.
başlıca

LCS Elementlerinin Dislokasyon
Nedenleri;
1- Cerrahi sırasında tibial komponentin malrotasyonu taşıyıcılardan bir
tanesinin sublukse olmasına neden
olur.

MATERY AL-METOD
lmplantin tipi eklem yüzeyleri ve krusiat ligamentlere göre saptanır. Fonksiyona göre krusiat ligamentler varsa
BCR (Bicruciate retaining) veya PCR
(Posterior cruciat retaining) menisküs
taşıyıcı tipler kullanılır. Krusiat ligamenti
olmayan dizlerde ise (RP= rotating platform) RP tipi kullanılır.
TARTIŞMA

Rotating platform veya menisküs
tiplerinde geniş temas yüzeyleri olduğu halde metalin plastik yüzeylerindeki temas stresini azaltırlar.
Bu da metal plastik taşıyıcıların dayanma süresini etkiler. Bu durum genç aktif ve şişman hastalarda önemlidir.
taşıyıcıları

Rotasyonlu patellar taşıyıcılar ise
ince metal bacak üzerinde etkili kullanı
mı sağlar. Bu taşayıcılar derin femoral
olukta hereket esnasında uyumu sağlar
ve temas streslerini azaltarak fiksasyon
yüzeylerinde makasıama etkisini minimal hale getirirler. Bu da aşınma ve kı-

neden olan temas streslerinin
demektir.

azaltılması

2- PCL erken veya geç yırtığı
3- Cerrahi sırasında fleksiyon ve
ekstansiyonda tibia ve femur arasında
uygun mesafenin elde edilemeyişi.
4- Dizin travmaya bağlı dönmesinde menisküs taşıyıcıların normal hareket sınırları dışına zorlanması.
Bunlar göz önüne tutulursa aşağı
daki kriteriere önemle dikkat etmek gerekir.
a- Tam ekstansiyonda aksial düzenleme ile her iki meniskus taşıyıcıla
rın aynı pozisyonda olması.
b- Krusiat korunurken kemiksel
köprüyü sağlam bırakmak ve PCL kıs
mi kesilmesine engel olmalı.
c- Özellikle iki kemik arasında fleksiyon ve ekstansiyonda uygun mesafe
elde edilmeli.
Rotasyonlu platformların dislokasyonu meniskus taşıyıcıianna göre daha
sık rastlanılan bir problemdir.
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(918 Replasmanda; meniskus taşıyıcı
ların dislokasyon oranı %6'dır, rotasyonlu platformların ise % 1.2'dir.) Bunu
önlemek için rotasyonlu platformun kemiği maksirnal kaplaması gereklidir.
Normal diz eklemi; fleksiyon/
ekstansiyon, adduksion/abduksiyon, Al
P femoral-tibial kayma ve aksial rotasyana yapılabilir.
.. Diz protezi dizayn edenler bu fizyolOJik ve mekanik gereksinmelerle karşı
karşıyadırlar. Mutlaka hereket sağlan
malı ve temas stresi kabul edilebilir derecede olmalıdır. Eksperimental ve klinik
çalışmaların
sonuçları
fikse
komponentleri olan protezlerde hem
fizyolojik hareket hem de düşük temas
stresi bir arada sağlanamaz.
Hareketli menisküs taşıyıcıları olan
LCS protezleri normal bir dizin kopyası
dır. Komponentler arasında uyurnun
artması, aksi al rotasyonu n daha az
güçlendirilmesi femoral-tibial taşıyıcılar
da temas streslerinin azalmasına yardım eder, bu da dönme yükünü ortadan
kaldırarak implantın dayanıklılığını arttı
rır.

Uyumsuzluk

Olmaksızın

Hareket

Diz protezlerinin ilk yapılanlarda
yüksek derecede uyumsuzlukla yeterli
hareket ve düşük sıkışma gücü elde
edilmiştir.

Hareket

Olmaksızın

Uyumluluk

Daha sonraki protezlerde iyi bir temas bölgesi ve uyumluluk sağlandı.
Bunula birlikte bu protezlerin aksial rotasyonu ve ön-arka kayma kısıtlanmış
tır. Hareketin kısıtlanması protezlerde
y~k_ü arttırır ve sonuçta da sıkışma gücu ımplantta gevşeme ve deformasyo-
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na neden olur.
Hareketli Meniskus Taşıyıcılar Hareket ve Uyumluluğu sağlar.
Eğer yeterli krusiat mevcutsa
LCS'in hareketli meniskus taşıyıcıları
küçük temas stresi ve düşük sıkışma
gücü ile birlikte iyi bir P.O. stabilite sağ
lar.

Fonksiyon gören krusiatlar yoksa
LCS'in rotasyonlu tibial platformu sınır
landırmaksızın aksial rotasyona izin verir. Böylece ön-arka makasiama gücüne karşı kısmi sıkışma gücü ile ön-arka
stabiliteyi sağlar. Rotasyonlu tibial platform proksimal tibia'ya bütün olarak temas sağladığı için stresleri bütün proksimal tibia'ya yayar.
LCS TOTAL DiZ PROTEZiNiN HEDEFLERi
1- Eklem yüzeylerinin total olarak
değiştirilmesi.

2- En fazla yükü taşıyan polisentrik
normal kurvatür yüzeylerine benzerlik.
3- lnsrumentasyon; anatomik tibial
oriyantasyonla birlikte gerçek femoral
valgus düzenlenmesinin sağlanması.
4- Eğer krusiatlar korunmuşsa önarka femoral kaymanın sağlanması.
5- Komponent yüklemleri, alttaki
kemikte meydana gelecek makasıama
ve dönme streslerini azaltır.
6- Femoral komponentin tibial komponentle maksimum teması temas stresini azaltır.
7- Hareketli taşıyıcı elementler, küçük cerrahi uyumsuzlukların meydana
getireceği sorunları minimal düzeye indirir.
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TOTAL DiZ PROTEZiNDE YUMUŞAK- DOKU
BALANSI (DENGESi) VE
REKONSTRÜKSiYONU
Prof. Dr. A. Mümtaz ALPASLAN

Total diz artroplastisinin tarihi gelişi
günümüzde birbirleriyle çatı
şan - üç önemli prensip olduğu kabul
edilmektedir.
mi

sonrası

1- Proksimal tibianın

korunması,

(5)

Subkondral kemik proksimal tibiaen kuvvetli kısmıdır, bu nedenle korunmalıdır. (Hvid)
nın

2- Eklem

hizasının korunması

(2)

Eklem hizasının praksimale taşın
çapraz bağları ve-veya kolieteral
bağların fonksiyonlarını bozar ve hereketin kötüleşmesine yol açar.
ması

3- Polietilen

kalınlığı,

(3)

Ince polietilen çabuk deforme olur,
aşınırve kırılır.

Total diz artroplastisinde bir arada
gereken üç ana konu vardır. (4)

3)

Aşınma.

Ancak günümüzde bu üçü bir araya
getirilememektedir. Her birinde başarı
diğerinden ödün verme ile olur. Eğer
fiksasyon en iyi şekli ile yapılırsa, yani
proksimal tibiadan maksimum koruma
ile rezeksiyon yapılırsa eklem hizası
yüksek kalır ve dolayısıyla kinematikten
ödün verilmiş olur. Ince polietilen tibial
parça yerleştirilerek eklem hizası korunmaya çalışılırsa aşınma artar.
Total diz artroplastisinde başarının
temel noktalarından biri komponentlerin
yeterli fiksasyonudur. Total diz artroplastisinde başarısızlık çok nedenlidir,
mu ltifaktöryeldi r. Fiksasyon yetersizliği
kemik-protez ara yüzeyde mikro hareketlere ve-veya komponentlerin göçmesine yol açar. lmplant fiksasyonunda üç
prensip vardır.

olması

1- Press-fit

1) Fiksasyon,

2- Çimentolu

2) Kinematik,

3- Biyolojik
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Protez-kemik arayüzey kampresyon
yüklerini çok iyi tolere eder. Ancak germe ve makasiama kuvvetlerine karşı
son derece dayanıksızdır.
Tibial komponent primer kampresyon kuvvetlerine maruz kalır, ancak aynı zamanda medio-lateral ve enteroposterior ekzantik yüklenmelere uğrar,
bu durum komponentin bir taraftan
kalkmasına neden olur. Bu kalkma zorlaması ara yüzeyin germe ve bükülme
kuvvetlerine uğramasına yol açar.
Günümüzde press-fit komponetler
Çimantolu ve biyolojik
fiksasyon için başlangıç uyumunun çok
iyi olması gerekir. Pegler ve kanatlar
mediolateral ve enteroposterior translasyonu önlerler. Vidalar tibial komponentin kalkma zorlamalarına engel olur.
Sternler kortikal kemiğe değiyorsa tilti
önler ve kompresif kuvvetlerin kemiğe
yansımasma neden olurlar. Total diz
artroplastisinin günümüzde vardığı noktada halen tartışma nedeni olan güncel
konular şunlardır.
kullanılmaktadır.
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1- Arka çapraz

bağın korunması

Klinik başarı farklılığı yoktur.
Krusiate (retendiyon)-Anatomik kanunlar (Duopatellar) Avantajları;
A- Normal anatomi korunur,
B- Dizin bükülmesi için ligamentlere
gerek var,
C- Hareket için femoral roll back
(arkaya yuvarlanma), kayma gereklidir.
D- Varus-valgus stabilitesi için kollateraller ve çapraz bağlaryardım eder.
Dezavantajları;

See-saw (Tahterevalli, gidip - gelme) etkeni
A- Salianma (rocking)
B- Ligarnant
neden olur.

yetersizliği

C- Nokta kontaktının
de aşırı aşınma

instabiltiye

olduğu

bölge-

TABLO ·1
Çapraz

bağın

kesilmesi - Mekanik kanunlar- (Total kondiler)

Avantaj ları:
A- Fiksasyon daha iyi

sağlanır.

B- Deformitelereni düzeltilmesi daha

veya

korunmaması

kolaydır.

C- Teknik basittir.
D- Çimentonun temizlenmesi için daha iyi ekspojur

(yaklaşım) sağlanır.

E- Sert dizlerde daha iyi mobilite sağlanır.
Dezavantajları:

A- Gap (aralık) iyi balanse edilmezse (dengelenmezse) sublüksasyon olur,
B- Çimento arayüzeyde stres artmasına neden olur
C- Fiksasyonda sınırlanmaya (limitasyona) yol açar
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TABLO 2
2- Anatomik-klasik

doğrultu

Klinik başarı farklılığı yoktur.
3- Çimentolu-Çimentosuz artroplastiler
Gözenekli veya hidroksiapatit kaplı yani biyolojik fiksasyonlu protezlerde femoral taraf çimentolu protezler kadar başarılıdır. Tibial tarafta ise sorunlar bildirilmektedir. Ancak belirgin klinik fark yoktur.
4- Patella komponent

değişmesi

Patellar komponent troklear flangesi olan ko ndiler femoral komponentlerde kulPatella yüzeyinin değiştirilmesiyle; ağrı gider, reaktivasyonuna neden
olacak kıkırdak ortadan kaldırılır, protez troklear oluğu na tam uyum sağlanır
lanılmaktadır.

Aşınma, gevşeme, stres kırığı ve komponentin diskolasyonu dezavantajlarıdır.
DA varsa, pre-op tanjansiyel grafide congruent eklem aralığı varsa, eburne kemik
yoksa inflamatuar artrit söz konusu değilse, protez yüzeyinde üç plandada düzgün
gidip-gelme varsa pateller komponent konmayabilir.

5- Teknik mükemmellik
Total diz artroplastisinde başarının anahtarı cerrahın elindedir. Protez dizaynı
(biçimi), protez materyalinin cinsi, arayüzey özelliklerinden çok daha önemlisi uygulanan tekniktir. lmplant dizaynı ve fiksasyon özellikleri arayüzeyde germe ve makaslama kuvvetlerini minimale indirgerneleri ve bu yükleri diz civarı yumuşak dokulara, yansıtmalı, transfer etmelidir. lmplant komponentlerinin düzgün doğrultuda
yerleşimi ve alt ekstremite doğrultusu, yükleri azaltan en önemli noktadır. Diz artroplastisinde iki doğrultu (aligment) önemlidir.

TABL03
En

sık

görülen kötü

doğrultular

(malaligment)

A- Femoral taraf

Internal retasyon

Fleksiyon

Medial deplasman

B- Tibial taraf

Medial deplasman

Va rus

Internal retasyon

Anterior slope
C- Pateller komponent
Lateral deplasman

ince kesim
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1- Alt ekstremite
rotibial)

doğrultusu

(Femo-

2· Her bir komponentin doğrultusu
(Femora-tibial-pateller komponentler)
Varus-valgus

Medial-lateral

a- Femur cismi
ekst için

varus/valgus, flek/

b- Post. femoral kondiller = rotasyon, A-P.
c- Epikondiller = ratasyon

Proksimal-distal

Fleksiyon-ekstansiyon
posterior

A, Mümtaz ALPASLAN

d- Distal kondiller = Proksimal/distal,
varus/valgus, Med/lateral

Anterior-

Internal rotasyon-

e- Troklea = ratasyon
f- Ant. korteks =AP, komponent nu-

eksternal ratasyon

TABL04
önemli kompenent doğrultu yanlışlıkları
A- Femoral

Medial deplasman

Ekstansiyon

internal ratasyon

B- Tibial
Va rus

Medial deplasman

Anterior slope

internal ratasyon

C- Patella
Lateral deplasman

Fazla kesim

Her iki komponentin yerleştirilebile
ceği 6 çift durum olduğuna göre 12
farklı malaligment durumu olabilir. Üç
komponent olduğuna göre 12x3=36
muhtemel durumla karşılaşılabilir.(S)
Kompenentlerin uygunsuz yerleşim
lerinden (malaligmentinden) kaçınmak
için uyulması gereken ilkeler şunlardır;

marası

a- Transvers eksen = retasyon
b- Medial ve lateral kenarlar = ML
komponentin ölçüsü (size)

yerleşim,

c- Posterior kenar = size, AP yerleşim doğruluğu

d- Ayak

1- Yeterli ve geniş ekspojur sağlan
Gerekli olduğu durumlarda kuadriseps plastisi veya tuberositas tibia
osteotomisi uygulanmalıdır.
Doğrultu
lunmalıdır.

için klavuz

noktaları

bu-

genişliği

(B)- Tibia

malıdır.

2-

(size)

bileği

ekiemi

ortası=

fleksiyon/ekstansiyon, varus/valgus
(C)- Patela
a- Orta kabartı= Med-lat.
fleklekstansiyon

yerleşim,

b,Kenarlar= Size, M-L, proksimal/

(A)- Femur
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distal pozisyon
c- Anterior korteks=

kalınlık

3- Her kesimden önce iki kez

doğ-

ruluğu düşünülmeli

4- Deneme redüksiyonu

yapılmalı.

YUMUŞAK-DOKU DENGESI:
Çoğu kez alt ekstremite doğrultusu
nu sağlamak ve optimum eklem hareket sınırı elde etmek için yumuşak-doku
dengelenmesinin, balansının ayarlanmasına gerek vardır. Yumuşak doku
balansı için iki yol vardır.

1- Gevşetme
2- Rekonstrüksiyon
Gergin, kontrakte dokular normal
tarafa göre gevşetilerek aralarındaki
denge sağlanır. Nadiren yumuşak-doku
dengelenmesinde yetersiz tarafın rekonstrüksiyonu gerekebilir. Ligamentler
arasında gerginlik farklılığına yol açan
nedenlerin başında spurlar gelir. Özellikle osteoartritik dizlerde spurun çıkarıl
ması dengeyi balansı sağlar. (şekii-1-A
B) Bu durumun dışında yumuşak-doku
dengelenmesinde göz önüne alınması
gereken iki kavram vardır.(6)

Şeki/1a

1- Simetrik instabilite,
Simetrik instabilitede ligamentlerde
adaptif değişikliği yoktur. Ligamantler
gevşektir ve eşit uzunluktadır. Gerilme ile
aligment ve stabilite sağlanır. (şekil1-2)
2- Asimetrik instabilite,
Ligamentlerde adaptik değişiklikler
ortaya çıktığı medial veya lateralde kemik defekti ile beraber ligamentin fizyolojik uzunluğunun korunmadığı durumlarda görülür. Protazin boşluk dotdurucu etkisi ile instabilite düzeltilemez
(şekil-3)

Şekil1b
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Şeki/1·
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Şeki/3

B

Ekstremite doğrultusunu sağlamak
için kontrakte ligamentöz kompleksin
gevşetilmesi gerektiğinde yumuşak doku iyileşme ilkeleri unutulmamalıdır.
Gevşetilen yapıların iyileşmesi çok yavaştır. Ligamentöz yapıların % 90'ı kollojen ve elastin liflerinden yapılmıştır.
Bu iki eleman farklı mekanik özelliklere
sahiptir. Kollajen lifleri yüksek gerilme

kuvvetine (tensile strength), elastin ise
gerilme sonrası tekrar eski uzunluğuna
dönme yeteneğine sahiptir!
Normal ligament gerdirilince baş
kollajen liflerinin
uzamaları ile olur. Tüm kollajen lifleri
uzayınca ligament setleşirve daha fazla uzamaya direnç gösterir. Zorlama
devam ederse ligamentte kalıcı, plastik
deformasyon meydana gelir.
langıç uzaması dalgalı
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Yumuşak-doku gevşetmesi

cek 5 bölge
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gerekebile-

vardır.

1- Medial
2- Lateral

gevşetme

gevşetme

Fikse varus deformitesinde gevşetme
ilkeleri şunlardır: (7)

tekniği

1- Deformiteyi düzeltmek için kemik
kesi düzeyi planlanmamalı
2- Minimal kemik rezeke edilmeli,

3- Posterior gevşetme

4- Anterior gevşetme
5~

Pataller gevşetme

1, VARUS DEFORMITESI: (Medial

3- Fleksiyon-Ekstansiyon aralığı
eşit olmalı,

4- Pateller mekanizma düzeltilmeli,
fleksiyonda süblüksasyon ve tilt olma-

gevşetme)

malı,

Fikse varus deformitesinde medial
gerekir. Yukarıda da belirtildiği gibi her diz artmplastisinde gevşet
me gereği yoktur.

5- Kemik kesiler tamamlanmadan
önce yumuşak doku dengelenmesi, balansı sağlanmalı (özellikle distal ternur
kesisinden önce)

Lawran ce D. Dorr va rus deformitelerini 5 tipe ayırmıştır;

nır.

gevşetme

Tip 1: Tek kompartman'da (Unikompartmantal) veya yüksek tibial osteotomi ile tedavi edilebilecek olgulardır. Çapraz bağlar sağlamdır. Lateral
komportmanda kemik ve kıkırdak normaldir. Medialde kıkırdak yoktur. Patella femoral bozukluk olabilir.

Medial gevşetme şu sıra ile uygula1- Medial kollateral bağın derin kısmı,

2- Postemmedial köşe (medial kollateral ve kapsül),
3- Postemmedial köşede semimembranosus,
4- Supertisial medial kollateral,

Tip 11: 15°-25° lik varus deformitesi
vardır. Lateral kompartman ve patellefemoral bölge artiritiktir.
Tip 111 a: Varus deformitesi ile beraber medial translasyon vardır. Medial
kollateral ve arka çapraz bağ kötü kalitededir. Post. krusiatın kesilerek uygulanan protezler uygundur.
Tip 111 b: Romatoid artritli ve
translasyonlu varus dizleridir.
Tip IV: R.A'de sık görülür. Medial
platoda göçme vardır. Kemik grefti gerektirir.
Tip V: Femurda varus ve torsiyonla
karakterizedir. Konjenital sorunlar ve
pestravmatik deformiteler sonrası geliş
len gonartrozlarda izlenir.

5- Pes anserinus,
6- Posterior krusiat ligament.
2-VALGUS DEFORMITESI (Lateral
gevşetme):

Valgus deformitesi daha ziyade romatoid hastalarda görülür ve iki komponenti vardır.
a- Kemik defekt: Lateral femoral
kondil ve lateral tibial plato,
b- Yumuşak doku kontraktürü : lliotibial band, lateral kollateral, popliteus,
pos terolateral kapsül, Hamstringler,
Valgus deformitesine fleksiyon ve
. tibianın aksternal rotasyonu eşlik eder.
Valgus deformitesi 3 tipe ayrılmıştır:
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1- Hafif deformite: 5°-15° lik valgus deformitesi vardır. Fleksiyon deformitesi
eşlik . etmez. Traksiyonla düzeltilebilir.
Medial taraf normal iken lateral taraf
daralmıştır. Pateller subluksasyon ve
dislokasyon göstermez. Yumuşak doku
gevşetme gerektirir. Ancak iliotibial
band ve lateral retinaküler gevşetme gibi limitli gevşetme yeterlidir.
2- Orta deformite: 15°-35° lik varus
Fleksiyon kontraktürü
yoktur. Posterior kapsül gevşetmesi gerekebilir.
açılaşması vardır.

3- Şiddeli deformite: 35° in üzerinde fikse valgus deformitesi vardır. Fleksiyon kontraktürü ve tibianın eksternal
rotasyonu valgusa eşlik eder. Aşırı mu

A, Mümtaz ALPASLAN

3- FLEKSIYON KONTRAKTÜRÜ (Posterior Gevşetme)
Şiddetli fleksiyon kontraktürü oldudurumlarda (25° ve üzeri) veya posterior krusiat ligamentin aşırı gergin olduğu dizlerde kinematiği düzeltmek için
posterior gevşetme gerekir. Posterior
gevşetme diz bükülü iken yapılır. Önce
arka çapraz bağ kesilir, sonra kondiller
gerisindeki osteofitler, loose-body'ler çı
karılır, sonra kapsül ternurdan sıyrılır.
Bu durumda post. krusiat bağın feda
edildiği protez kullanımı veya "anterior
lip" le protez kullanılması gerektiği tartışması devam etmektedir.
ğu

Posterior

gevşetme girişiminde

ya-

pılacak işlemler şunlardır: (Şekil-4)

- Posterior osteofitler temizlenir,
- Posterior kapsül

şak-doku gevşetmesine

ihtiyaç vardır.
Biseps tendon uzatması gerekebilir.
Lateral gevşetme genellikle femoral
kondilden yapılır. (8)
1- Lateral kollateral ligament,
2- Popliteus,
3- Posterelateral kapsül,
4-lliotibial band,
5- Biseps femoris.

sıyrılır,

- Gastrokinemius kesilir,
- Postrerior krusiat rezeke edilir,
- Femurdan gerekli kemik rezeke
edilir.
Diz artroplastisi uygulanması sıra
için dikkat edilmesi gereken önemli nokta fleksiyon ve ekstansiyon
aralıklarının
(gap)
birbirine
eşitliğidir. Fleksiyon ve ekstansiyonda
sında başarı

Şeki/4
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kesi yüzleri

arasında eşit

lık kalmaması şu

mesafeli aranedenlerle olur. (Şe-

kil-S A-B-C)

Fleksiyonda iyi,
ekstansiyonda dar

Fleksiyon

aralığı

Fleksiyon
kontraktürü

Femurdan rezeksiyon
Şeki/Sa

Fleksiyon

aralığı

Ekstansiyon

aralığı
aşırı

Ç .. ZÜM:
Şeki/Sb
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Ekstansiyon iyi,
Fleksiyonda gevşek

Ekstansiyon

aralığı

Subluksasyon

dar

Ç .. ZÜM:
Femurdan rezeksiyon
Şeki/5c

a- Fleksiyonda anteroposterior instabilite veya fleksiyon kontraktürü
b- Fleksiyonda mediolateral instabilite
4- ANTERIOR GEVŞETME
Diz hareketlerinin olmadığı veya ektansiyonda fikse dizlerde anterior gevşetme gerekir. Anterior gevşetme için
iki yol vardır. Bir yol tuberositas osteotomisidir. Ancak bu teknikte fleksiyon
arkını artırmak için Kuadriseps plastisi
yapılmak istenirse, patellar komplekste
avaskülarite tehlikesi ortaya çıkar. Bu
nedenle yapılamaz. Anteriarda gerginlik gösteren bu durumlarda ters V kuadriseplasti en uygun yöntemdir. (9)
5- PATELLAR

GEVŞETME

Diz artroplastisinde en çok uygula-

doku gevşetmesidir. Pafleksiyon ve ekstansiyonda uygun hareketi için yapılır. Femoral komponent oluğunda patella başparmak
desteği olmadan kayabilmelidir. (Nothumbs rule)
nan

yumuşak

tellanın

Patellar lateral gevşetme yapmadan önce patelladan yeterli rezeksiyon
yapılıp yapılmadığı (Kalın olmamalı) ve
ekstremite doğrultusunun iyi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Valgus dizde
patellar gevşetme endikasyonu yoktur.
Diz artroplastisinde yumuşak doku
dengelernesi çoğunlukta gevşetme ile
yapılır. Nadiren dengeleme için rekonstrüksiyon gerekir. Yaşlı kişilerde semiconstrained protezler iyi çözümdür. Aktif kişilerde ise ligament rekonstrüksiyonu ile beraber artroplasti uygulanmalıdır.
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ÜST EKSTREMiTE PROTEZLERi
Doç. Dr. Halit ÖZY ALÇI N
1818'de Berlin'li birdişçi olan Peter
Boliff omuz ve gövde kaslarını parmakların fleksiyon ve ekstansiyonunda kul-

Tarihçe:
Protez, Yunanca bir kelime olup anek, veya ekleme demektir.

lamı

Yazılı

ilk üst ekstremite protezine
Yunan mitolojisinde ratlanmaktadır. Zeusun tarunu pelopsun omuzunun Demeter tarafından çıkarılması ve yerine
bir omuz konmasından bahsedilmektedir. lık yapay el Romalı asker Marcus
Sergius tarafından ikinci Kartaca savaşın9an sonra kullanılmaştır (218-203

M.O)
15. yüzyılda daha çok savaşta kolunu kaybetmiş askerler tarafından demir
protezler yapılmıştır, bunlar kısmen
fonksiyon gören ve güdüğü düşman tarafından görülmesini engelleyen protezlerdir. 1564 yılında Ambrose Pare alt
ekstremit yanında, üst ekstremite içinde protez tarif etmiştir. Bunlar aktif
fonksiyonları olmayan fikse parmaklı
protezlerdi.

lanmıştır.

Yapılan protezlerin dayanıklılığı, görünümden önce geldiği için, bir çok iyi
dizayn edilmiş protez bu nedenle kullanılamamıştır.

Yapılan protezlerin dayanıklılığı, görünümden önce geldiği için bir çok iyi
dizayn eqilmiş protez bu nedenle kullanılmıştır. 1912 de Dorrance ilk yarık
kancayı tasarlamış ve daha sonra bu
kancaya başparmak vediğer parmaklar
takılarak modern protez geliştirilmiştir.

Üst ekstremite protezleri doğal ele
göre çok başarılı değildir, bu nedenle
özellkle unilateral amputelerin protezi
kabul etmesi ve rehabilitasyonu alt ekstremite amputelerine göre çok daha
zordur.
Seviye
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Eğer dominant el
ise bir kaç ay içerisinde
kontralateral el dominant fonksiyon görür hale gelecektir.

ha fazla

olacaktır.

kaybedilmiş

üst ekstremite amputasyonlarından
sonraki amaç protezin kabulu ve başa
rılı bir kullanım ile işine dönmesi veya
bayanlar için ev işlerini yapabilmesidir.
Üst Emstremite Protezleri: a) Aktif
b)Pasif c) Kozmetik olmak üzere başlı
ca üç bölüme ayrılır. Aktif olanlar; mekanik tip (body powered), myoelektrik
tip (externally powered) olmak üzere
ikiye ayrılabilir. Mekanik tipin harektieri
kayışlar yardımı ile vücut tarafından
yaptırılır, terminal bölüm el veya kanca
şeklinde olabilir, her ikiside istemli açılır
veya kapanır aksi yönlerdeki hareketleri bir yay yardımı ile yaptırılır. Myoelektrik tipte pilin elektrik enerjisi kas tarafın
dan tetiklenerek hareket ettirilir. Bu
tetikleme harekti kasın hareketi (Serve) veya Elektromyografik akım ile olabilir.
Pasif olanlarda ise hareket yalnızca
el tarafından yaptı rı labilir. Aktif hareketi olan ellerde yakalama genellikle
baş parmak ve ikinci, üçüncü parmaklar tarafından yapılır ve genellikle hareketli yalnızca M P seviyesindedir (nonadaptive). Parmakların eklemlerinin haraketli olduğu eller de yapılmaktadır.
(Adaptive hand) ancak fonksiyonel badiğer

Hasta daha sonra parmakların fleksiyon pozisyonunda durması ile güdüğün terminal kısmının görülmediğini anlar .Bu şekilde parmaktaki kayıplar
aniaşılamaz hale gelir. Halbuki yapay
parmak fiziki olarak gösterdiği uyumsuzluk sonucu amputasyonu her zaman belli eder.
Residueı Parmaklar içeren Parsiyel Ampute El Protezi:

Genellikle primer olarak kozmetik
ya da primer olarak
fonksiyonel amaçlı çalışma eli olabilir.
Parmak kalıntılarının mevcudiyeti, görüntünün korunmasında zorluklar gösterir. Genellikle haraketli ve duyusu
olan bir parmak varsa bu özellikle duyu
ve yakalama sağladığı için çok değerli
dir. Eğer başparmak sağlam ise uygun
artifisyel parmakların yapılması ile yakalama sağlanır veya tersi yapılır. Eğer
görüntü yerine fonksiyon önemliyse,
parmaklar yerine basit bir opozisyon
metali ile fonksiyon sağlanır. Metalin tır
tıkianmış veya lastik kaplanmış yüzü iyi
bir yakalama sağlar. Eğer parmak yaklamsı iyi değilse parmak yüze bir alet
takılabilir. Şekil (1-a)
amaçlı yapılır,

şarının farklı olmadığı görülmştür.

Tek parmak Protezleri:
Tek parmak kayıplarında bir parmak
protezi takılabilir fakat çok sıkı olarak
parmak güdüğe bağlanamaz, bu nedenle sıkı bir yakalma yapma olanağı
yoktur. Parmağın üzerine geçinierek
yapıldığı için daha hacımli görülür. Ayrı
ca normal deri rengini değiştirirken protez parmak değiştirmez.

Şekil 1 • a )Yalntzca başparmağ1 olan
hasta diğer parmaklarmm yerine geçecek
metal bir destek/e, fonksiyon yapiiabilir.
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Bütün
El Protezi:

Parmakların

Kaybolduğu

Bu tip amputasyonlarda iki tip protez kullanılır. Birisi yalnızca ele benzer
görünüm verir. Bu daha proksimaldeki
arnputasyon seviyelerine göre bazı zor:
luklar gösterir. Çünkü normal dokuyu
kapladığ için daha kaba görünümdedir.
Fonksiyonel protezler iki tiptir. Basit
olanı çocuklar tarafından kullanılır.
Avuç içine uzanan basit bir önkol desteği yüzeyi tırtıklandırılmış şekilde uygun bir elbileği fleksiyonu kullanarak
hastanın objleri yakalaması sağlanır.
Bu şekilde genellikle duyusal alanı korumkla birlikte çeşitli aletler yakalamak
için gerekli kuvvetli yakalamayı sağla
yamaz. Alternatif ise sağlam bir sokettir, genellikle deri veya plastik laminasyon ile yapılır. Dörtköşe bir kutu veya
diğer uygun aletler (yarık bir kanca) fikse edilebilir. Omuz askısı volanter açıl-

Şekil

ma veya kapama için kullanılabilir. Metakarplar korunduğu taktirde soket elbileğinin üzerine geçer ve palmar yüzdeki açılmalar ile soketin içine yerleşme
sağlanır. Bu açıklık bir düğme, kopça
veya bant tarafından kapatılabilir, bu
şekilde porotezin güdüğe sıkı bir uyumu olabilir. Eğer güdük yeteri kadar
bulböz değilse soket elbileğinin proksimaline kadar uzatılır. Bu elbileğinin haraketlerinin kısıtlanmasına neden olur.
elbileği hareketini korumak için bazen
elbileği bantları, yan kayışlar ile proteze
bağlanır. Bu metod bağlamalar gereksiz yere sıkılık yapar ve kozmetik yönden hantal görünüşlüdür. Alternatif olarak elastik stokinet veya daha sık
kullanımlı kozmetik eldivenin palmar
yüzüne bir fermuar takılmasıdır. Eğer
omuz askısına bağlı bir çalışma kablosu kullanılırsa, dirsek seviyesinden bir
makara kullanmak gereklidir.Şekil (1-b)

1 - b) Bütün parmaklartm kaybetmiş bir hastada kozmetik el protezi.
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Elbileği Amputasyonıarı için

Protez:
Son zamanlara Kadar elbileği seviyesindeki protezler bu alanda uğraşan. lar tartından kabul edilmemekteydi,
çünkü bilek seviyesinin 5 cm proksimaline kadar olan amputasyonlarda standar adaptör ve rototarların kullanılması
pratik değildi.

Daha yüksek amputasyonlada rotater daha proksimale konarak bilek daha
natural oval şeklinde olabilir.
Ceketsiz, gömleğinin kollarını sıva
bir işçi, bileğin mümkün olduğu kadar güdüğe yakın yapılmasını tercih
eder. Çünkü bu şekilde daha iyi bir mekanik avantaj elde eder.
mış

Halbuki büroda çalışanlar için gömDezartikülasyon veya buna yakın
lek ve ceket ile birlikte bil.eğ:n bilek searnputasyon günümüzde protez açısın
viyesinde olması görünüm ve mekanik
dan kabul edilebilir durumdadır. Gerçi - dezavantajı olmakla birlikte yinede kultüm diğer sorunlar halledilmemiştir, anlanım kolaylığı sağlar.
cak bu seviyede elierin ve diğer cihazSıkı yapılmış bir soket daha yakın bir
Iarın takılabilmesi, bilek seviysinde kultemas sağladığı için bütün seviyelerde
lanını kolaylaştırmıştır. Bu seviyede
tercih edilir. Plastiklerin gelişmesi ile
volanter pronasyon ve supinasyonun
soket yapımı kolaylaştırmıştır ve modüolması avantajdır. Daha önce kullanılan
ler kol protezlerinin gelişmesi ile suni
soketler hemen hemen veya bütünüyle
görünüm koybolmuştur.
bu hareketleri engellerdi, fakat günüBu protezlerde kullan:lan süspansimüzde split soketler çoğunlukla önkolyonlar çeşitlidir.
daki rotasyonu korurlar. Güdüğün 5-7
cm proksimaline kadar olan mesafeyi
Korseli uygulamada deri veya uyiçine alan sıkı bir soket lamine plastik
gun bir plastik materyal kullanılır. Anteveya deriden yapılabilir. Sıkı bir plastik
riyorda bir açıklık vardı ve kıyış ile bağ
veya deri bir manson önkolun 7 ile10
lanır.
Dirsek
kılıfı
kullanmak
cm proksimaline yarlştirilebilir. Iki adet
gerektiğinde çelik menteşeli bir eklem
kemer bu iki soket arasına her iki tarafkullanılır. Bu özellikle dirsek ekieminde
tan bağlanır ve distal parça güdük üzeinstabilitesi olan veya dirseğin devamlı
rine tutulurken iyi bir retasyon sağlar ve
fleksiyonda durmasını gerektiren meş
normal bir önkol protezi süspansiyon
guliyet tedavilerinde gerekir.
mekanizması soketin proksimal parçaTakılan kemer kolun kaslarına fazla
sına bağlan ır.
etki ettiği için bir çok hasta korsesiz
Önkol Amputasyonları için Probandajı tercih eder. Bu temel olarak 8
tezler:
şeklindeki bir yapıdın meydan gelir.
Bilek ile 5cm proksimaline kadar deBir halka kontrlateral aksillanın altı
zartikülasyon protezi olarak kullanılır.
na gider. 8'in çarprazı sırtta olur. 8 diEğer biseps brakii, insertion yerinğer halkası kolun anteriyorundan aşağı
doğru gider ve V şeklinde bağlanır. V
den 3 distalden daha yukarıdan yapılan
amputasyonlarda dirsek dezartikülasşeklindeki kemerin iki ucunu birleştiren
yonu olarak kabul edilmelidir. Bu ik sebir kemer arkada 8'in diğer kolu ile birviyenin dışındı belirgin bir fark yoktur.
leşir. Ağır yükleri kaldırabilmek için
Fark uzun güdüklerde bilek rotatoru biomuza semer şeklinde bir destek eklelek seviyesindedir. Bilek yuvarlaktır.
nebilir.
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Bir çok önkol arnputesine volanter
veya kapanan bir terminal uç eklenir ve bir kablo yardımı ile hareketlendirilir. Kablonun bir ucu karşı aksiladaki
kuşağa bağlanır. Kablonun kılıfı soketin
üst kısmına bağlanmıştır ve kordon bilr
makara üzerinden geçer. Omuzun hareketi veya önkolun ileri doğru gitmesi
ile kablo çekilir, el veya kanca hareket
eder.
açılan

Bu

şekilde

10-30 kg

arası

bir kuwet
ampute kontrol hassasiyeti geliştirebilir ve hatta bir
sigara külünü bozmadan kaldırabilir.
kolaylıkla kaldırılabilirken,

Yeterli motivasyonu olan bir önkol
arnputesi birçok manipulatif işi başara
bilir. Ancak bilateral arnputeler dışında
motivasyon birçok ampute için yoktur
veya azdır, ya da iki el ile çalışması gerekli işlerde, örneğin radyo tamirciği veya bahçıvanlıkla uğraşanlarda foksiyonel gelişme sağlanabilir.

Dirsek Dezartikülasyon Protezi:
Bu amputasyonda elbileği amputasyonu gibi daha önceleri protezciler tarafından kabul edilmemekteydi, yinede
bütün dezartikülasyonlar gibi prostetik
dezavantajları vardır. Kaybolan eklemin
aynı seviyede yerine konması bir avantajdır. Dezartikülasyonda kullanılan protez önkol amputasyonlarında kullanılan
şekildedir. Fakat dirsekaltı protezleri
için çok kısa veya dirseküstü amputasyonlarında da çok uzun güdüklerde kullanılabilir. Bu nedenle bu protezlerden
en iyi neticeyi elde etmek için önkoldaki
arnputasyon seviyesi biseps kasının insersiyonunun 3cm distalinden daha kı
sa ise dirsek dezartikülasyonu kabul
edilmelidir.
Eğer

dirsek dezartikülasyonu veya
humerusun distal büyüme plağının daha altından arnputasyon mümkün değil
se, seviye fleksiyondaki ulnanın, olek-

ranonun en az 1Ocm üstünde yapılarak
dirsek mekanizmasına sığması sağlan
malıdır.

Güdük bulbözdür, bu nedenle protezin suspansiyonuna katkıda bulunur.
Kesitinin oval olması nedeniyle omuz
rotasyonu transfer edilebilir ve uç yülenme yapılabilir. Soket, güdüğün alçı
kalıbı alınarak yapılmalıdır ve sıkı bir şe
kilde temas etmelidir, bu şeklide yukarı
da bahsedilen avantajlardan faydalanıl
mış olunur. Materylal genellikle deri
veya modern plastikler olabilir. Yumuşak bir pet distalden yerleştirilebilir. Güdüğün soketle yerleştirilmesi için ön taraftan bir açıklık gerekebilir, bu bir dil
tarafından kapatılarak bağcık, velkro
veya fermuar ile dikilir.
Dirsek her iki taraftan çelik çubuklarbu realistik görünümü zorlaştırabilir ve protez elbisenin ..altından
dahi görünebilir hale gelebilir. Onkol ve
el lbir parçadan yapılmış olabilir, bu
özellikle görünüm için veya minör, sosyal kullanma gereksinimi olan kadınlar
da önemlidir, fakat eğer herhangi bir
foksiyonel cihaz kulanılacak ise kısa bir
önkol, yüksek seviyeli bir elbileği takıl
malıdır. Bu şekilde cihaz dirseğe yakın
tutulmuş olur ve eklemin etrafındaki
kaldıraç etkisi azaltılmıştır. Dirsek ekieminin fleksiyonu diğer eklemin pasif
olarak veya hafif fleksiyondaki önkolun
masanın üstüne bastırılmasıyla aktif
olarak ve diğerkolun yardımıyla fleksiyona getirilir. Normal eklemin kaybolması oldukça büyük fonksiyon kaybına
neden olur, fakat bu seviyedeki hastalar özellikle bir maniplatif başarı gerektirmiyors bir çok el işini yapabilir.
la

bağlanır,

Humeral Amputasyonlar için Protezıer:

Eğer arnputasyon dirsek ekleminden daha yukarıda ise bu seviyedeki
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avantajfar kaybedifmiş, buna karşın dirsek mekanizmasının dezavantajları kemik seviyesi ffeksiyondaki bir ufnanın
ofekraonundan 1Ocm daha yukarıda
ofuncaya kadar devam eder. En yüksek seviye ise anteriyor aksiffer kıvrı
mın 4cm altına kadar yapıfabifr. Bu seviyeden daha kısa güdükferde uygun
bir protez kontrolu olmayacağı için
omuz dezartikülasyon protezi daha uygundur.
Kolun alçı kafıbı yapıldıktan sonra
deri veya plastikten soket yapılır. Daha
önceleri kap şeklindeki güdük iç soketleri çok kısa güdükler için kullanılmıştır.
Bugün için daha geniş olarak kullanıl
maktadır. Çünkü daha iyi bir uyum ve
kontrol sağlar.
Bu soketler medialde aksiller kıvrı
ma ve lateralde omuz noktasına kadar
uzanır. Bu seviyede koldaki hareketler
korunmasına kırşılık proteze yansıtılma
yabilir. Kısa güdüklerde daha uzun bir
omuz kafıbı kullanılır. Bu haraketi sınır
landırmasına karşılık daha iyi bir kontrol
sağlar. Soketin lateraline uzaması abdüksiyonu kısıtlar, buna karışn antemposteriyor hareket az kısıtlanır. Dirsek
mekanizması iki parçadan yapılmıştır.
Basit bir tek eksenli ekiemierde 60°
fleksiyon, 180°ekstansiyona izin verir.Dirsek pasif veya aktif olarak fleksiyona getirilir, omuz hareketi ile gerifen
kordon önce ön kolu fleksiyona getirir
ve kilitlendiği zaman veya tam fleksiyona geldiğinde terminel cihaz hareket
ettirilir. Terminal cihazı hareket ettirmek
veya herhangi bir yükü taşımak veya itrnek için dirseğe kilit koymak gereklidir.
Bu ön koldaki kilitlenir. En sık otomatik
dirsek kullanılır. Kilidin açıp kapatılma
sında omuzdaki bant kullanılır. Daha
basit olarak diğer el ile pasif olarak kilit
açılıp kapatılır

Dirsek üstü ekiemierde kililt mekabir yüzük cihazı na uygulanmış
tır. Bu protezin askısı 3 adet kayış tarafından yapılır. Kemerler yukarıya doğru
soketin anteriyor, posteriyor ve leteral
kenarlarından çıkar ve omuzun üstünde
birleşir. Bu noktadan bir kemer boynun
arka tarafından geçerek karşı aksiliada
bir halka yapılır. Aynı noktadan başka
bir kayış oblik olarak karşı aksiliaya gider. Bunun üst kısmına bağlanan bir
kayış otomatik dirsek ekiemini hareket
ettirir. Başka bir kayış halkanın alt tarafından horizontal olarak geçerek bir
kablo veya fleksiyon operasyon kordonu ile fleksiyonu sağlar.Bu kıvrıma
yerleştirilir. Buradan geçen kablo öne
doğru geçirilerek önkolun üst kısmına
bağlanır. Bir terminal aletin hareket ettirilmesi isteniyor ise bir yüzükten geçirilerak bu alete bağlanır.
nizması

Omuz Dezertikülasyonu için Pro-

tez
Bu seviyede yapılan arnputasyon
tercih edilmez. Gerçek dezartikülasyon
glenoid fossayı boşaltır ve akromion ve
klavikulanın laterale doğru projekte olması ile keskin bir açı yapar ve bunu
soket tarafından meydana getiririlen
travmadan korumak zordur.
Humerrus boynundan yapılan arnputasyon daha yuvarlak bir şekil meydan getirdiği için ve daha konforlu protez uygulanabildiği için tercih edilir.
Omuzun ve üst toraksın alçısı alınır
ve bu alçıdan deriden veya plastikten
soket yapılır. Bu soket mediyale boyun
köküne doğru uzar, anteriyor aksiiler
kıvrımı 7.5 cm kadar uzanır. Kol parçası
bazen hiçbir eklem yapmadan omuz
kafıbına bağlanır. Genellikle omuzda sı
nırlı bir abduksüyon sağlanarak daha
konforlu bir elbise giyimini sağlar.
Omuz ekiemini başka hareketler için
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yaptırmak içinde çalışmalar yapılmış fakat yeterli bir sonuç alınamamıştır. Önkol fleksiyona gerildiğinde kolun arkaya
doğru yer değiştirmesi engellenemez.

kap yapılabilir. Bu kap'e bir kol parçası
eklenebilir. Hasta yaşar ve telere edilebilirse hafif bir önkol (el-dirsek) içeren
ağır protez takılabilr.

Bazı hastalar yalnızca omuz kabı ve
üst kol parçası bulunan bir protez ile
skan ve omuzu korumayı hedeflerler,
ve kısmi olarak kolun elbiseyi deldurulması düşünülür. Fakat hastaların çoğu
total bir protez ister. Bu hastalarda el,
ön kol ve dirsek mekanizmaları humerus diafizi amputasyonlarındaki gibidir.
Omuz kontrolü olmadığı için kilit sistemi
diğer el tarafından kontrol edilmelidir.
Bu gövdeye toraks etrafından dolanan
kayışlar aracılığı ile tutturu lur.

Bu nedenle bir çok hasta kısa bir
deneyimden sonra yalnızca omuz kabı

Bu seviyedeki amputasyonlarda
fonksiyon çok sınırlıdır. Omuz hareketleri stabilite için terk edilmelidir. Bu tip
kollar bir objeyi keserken veya yazarken tutmaya yarar yine fleksiyondaki
bir kol taşımaya yardımcı olur. Kojenital
agenezis dışında çok az bilateral ampute vardır. Bu hastalarda eksternal kuvvetli protezler en iyi bir çözümdür.

Forekuarter Arnputasyon Protezi:
seviyede, çoğunlukla malign
sonucu yapılan arnputasyonlarda uygulanır. Deformitenin düzeltilmesi amacı azalacaktır. Çünkü arnputasyon sonrası göğüs duvarı hassas
hale gelebilir. Ayrıca yapılan kap, elbisenin omuz kısmını dolduracktır. Özellikle omuzdan askılı giymesi gerekli hanımlar için önemlidir.
Bu

hastalıklar

Omuz kapları genellikle termeplastikten (foam plastozot) yapılır. Çok
uzun ömürlü olmamasına karşın hafif
ve kolaylıkla şekillendirilebilir durumdadır.

Hastanın alışkaniiğı arttıkça, ağırılğa
alıştıkça daha dayanıklı bir

ve temasa

kullanılır.

Gerek omuz kabı, gerekse protez
hangisi kullanırsa kullanılsın göğüs duvarının eğimli bögesine sıkıca bağlan
malıdır. Sıklıkla bu kay ış lar yeterli olmayabilir. Bu durumda protezi göğüse
sıkıca bastı rabilecek bir ceket giyile bir.
Myoelektirik Protez :
Konu ilk olarak Reiter tarafından
1948 yılında demonstre edilmiştir. Ancak 1960 yıllarında geliştirilmeye baş
lanmıştır. Güdük kaslarının yüzey EMG
sinyallerinin elektrotlar tarfından alın
ması, düzeltilmesi, yükseltilmesi ile
elektirik motorunun, bir şarjlı pilin akımı
yardımıyla kontrol edilmesi ile çalıştırıl
ması esasına dayanır. Kasın kontraksiyonu sırasında çıkardığı ses ile kontrol
etme çabaları da şu anda deneme halindedir. Kasın volümünün değişmesi
veya mekanik olarak (servo ) tetikleme
ile kontrol olanağı vardır.
Elektonik kontollü protezlerde en
önemli sıkıntıları uygulama alanının dar
olması, omuz ekieminde fonksiyon sağ
layan sistemin olmaması, Proprioceptive ve duyu feed - back mekanizmaları
nın olmayışı, protezin pahalı olmasına
karşın elde edilen fonksiyonun ampute
için değerinin olması gereklidir. Buna
karşın sıkma güçünün fazla olması,
kozmetiğin artması, kemer ve kayış kullanımının daha az olması, üst seviyeirdeki amputelerde foksiyonun daha az
olması, üst seviyelerdeki amputelerde
fonksiyonun daha iyi olması nedeni ile
tercih edilir. Şekil ( 2a- 2b )
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Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
yumuşak dokuların

Günümüzde kullanılan osteosentez
yöntemleri yüzyılların bilgi birikimi ve
deneylerinin ürünüdür. El becerisi, üç
boyutlu düşünme yeteneği ve hüner
gerektiren bu uygulamaların temel tıp
bilimleri tabanının varlığı da yadsına
maz.

, önemini vurgula-

mıştır (26)

Osetosentezle uğraşan cerrahiarın
"Ben, ne kadar basit olursa olsun, hiç
bir kırığı asla sonucu için endişe duymadan, rahatsızlık hissetmeden tüm iyi
niyetli çaba ve aşırı dikkatime karşın,
tedavi etmedim. Daima, hastanın tüm
yaşamı boyunca deforme ve topa! kalabileceğini düşündüm." diyen Cross'un
1882 yılında ifade ettiği duygu ve titizliği payiaşması gerekir (26)

Kırık iyileşmesi, "kemiğin

özgün büyeniden kavuşması" olarak
tanımlanabilir. Cerrah için, kemiğin
anatomik yapısının önceki sağlamığına
kavuşturuması işlemleri, temel bilimcileri de, kırık sonrası süren "internal remodeling" süreci ilgilendirir (18,20,26).
tünlüğüne

Kırık iyileşmesi

için

bazı önkoşullar

vardır.Bunların başında, hastanın, kırı

1932 yılında Girdslestone "kemik bir
bitki olarak düşünülürse, kökleri de yumuşak dokular içinde bulunur. Damarsal bağlantıları tahrip olduğunda, marangozluk tekniklerini uygulamadan
önce, iyi bir bakım ve bahçıvan şefkati
ister", diyerek kırık tedavisinde çevre

ğın onarım sürecini başlatailecek düzeyde biyolojik kapasitesinin bulunması
gelir. Diğeri ise , fizik ve kimyasal karakterdeki mediatörlerle hücrelerin aktivitelerini kontrol altında tutan biyomekanik
etkilerdir.
Gerçekte
kırık
iyileşmesindeki temel parametre, pluri-
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potent hücreleri uyaracak canlı kemik
dokusunun varlığı ile yeterli kan dolanı
mıdır(24)

çevresindeki damarsal bes-

2-Kan-tendon hasarı,

Osteosentez amacıyla uygulanan
cerrahi yöntemlerin ekstremitelerde ek
hasar oluşturduğu unutulmamalıdır. Kı
rık tedavisinin amacı, kırık iyileşmesini
anatomik pozisyonda sağlamak ve ekstremiteyi en kısa zamanda önceki fonksiyonuna döndürmektir (26)
AO/ ASIF uygulamalarındaki temel
felsefe "yaşam hareket, hareket yaşam" özdeyişi ile ifade edilir. Ağrısız ve
aktif bir mobilizasyon, kemik ve yumuşak dokuların kanlanmasını hızla normale döndürür. Eklem kıkırdağının sinoviyal sıvı ile beslenmesi kolaylaştırılır,
belirli oranda ağırlık verdirilerek pastravmatik osteoporoz ve kırık hastalığı
olarak
1907'de
LucasChampianniere'nin tanımladığı; ağrı,
emtlamasyon ve dolanım bozukluğu
önlEmmiş olur. Bu koşullar ancak, kırık
iyileşme sürecinin stabil bir internal fık
sasyonu yardımıyla sağlanabilir (20,26)
Internal tesblitin arzu edilen derecede çok iyi olabilmesi için uygulama teknikleri ile metalik özelliklerin ve implant
dizaynının optimal düzeylerde olması
gerekir. Son yıllarda, internal tesbit teknikleri ve metal implantlarla ilgili çok sayıda araştırma yapılmış ve birçok yenilikler gündeme gelmiştir. Tüm bu
gelişmelere karşın, ostesentez konusunda değişmeyen temel prensipierin
varlığı da yadsınamaz (20,26).
Birçok osteosentez seçeneğinin buancak hiçbirinin komplikasyonlardan arındırılamadığı unutulmamalıdır. Her uygulamadan önce kınğın
dikkatli bir "analizi" ile ciddi bir preoperatif planlamaya gereksinim vardır
(18,20,26).
lunduğu

Tedaviye

1-Kırık

lenme,

başlamadan

önce:
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3-Deri örtüsü,
4-Yumuşak

dokulardaki

hasarın

de-

recesi,
5-Nörolojik yaralanmanın düzeyi,
6-0rtamın

mikrobiyolojisi,

7-Beşlenme desteği olanakları
S-Hastanın

ile,

fizik ve mental durumu

değerlendirilmelidir.

Osteosentezi gerçekleştiren çerrah,
her aşamasında stabiliteyi
sağlamadan bir sondaki aşamaya geçmemelidir. Bu, kaya tırmanışı yapan
dağcının, yanında bulunan çivi, piton,
kanca ve ip kullanarak sağlam bir destek yaratmasından sonra adım atması
na benzetilebilir.(18).
ameliyatın

Osteosentezin temel öğelerinden
olan implant materyallerinin özelliklerinin tüm detaylarıyla bilinmesi bunlara
bağlı komplikasyonların önlenebilmesinde yardımcı olur. lmplant materyalleri, görevlerini foksiyonel tedaviye izin
verecek şekilde geçici bir sürede gerçekleştirirler. (Yorgunluğa direçli olmalı
dırlar). Kemiğe uygu landıktan sonra gücunu
korumalıdırlar
(Ductile).
Kampresyonunu devam eHirebilmelidirler (minimal stress gevşemesi). Özellikleri bozulmamalıdır.
(Degradation).
Tüm bu özelliklerinin yanında , kolay
bulunabilmeli, belirli kalitede olmalı, uygun fiyatla satılmalı ve gerektiğinde,
cerrahi sırasında şekillendirilebilmeli,
en önemlisi, dokulara biyolojik yönden
uyum gösbterebilmelidir (Biocompatibility)(20 ,24)
Bu özelliklerin büyük bir çoğunluğu
nu Titanyum alaşımında (Ti6A 14V) gör-
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rnek mümkündür ancak,

pahalıdır.

"fonksiyonel deformitenin önlenmesi"

Ortopedi ve Travmatolojide kullanı
lan diğer implantlar ise, polimeıik, bıo
degradable ve seramik materyallerdir.
Seramik materyaller kırılgan olmalave sınırlı dayanma güçleri nedeniyle
internal fiksasyona uygun değillerdir.
Biyodegradabl sentetik polimerler, laktid-glikolid kopolimerleri yapısındadırlar.
Dayanma güçleri spongiöz kemikler
için yeterliysa de paslanmaz çelik kadar "inert" değillerdir. Özellikle ameliyatlardan 2 ila 4 ay sonra aseptik akıntı
ve osteolize neden olabilmektedirler (4)
rı

1980'1i yıllarda aşırı hafifliği nedeniyle korbon fibrilleri ile güçlendirilmiş
"eporxy resin'li" plaklar kullanılmaya
başlamış ancak yapılan deneylerde uygulamalarda ortaya çıkan allerjik reaksiyonlar nedeniyle kullanılmalarına son
verilmiştir (11)
Vida, Plak, intramedüller çivi aksterfıksatör gbi implantların planlamasında, implantların karşılacağı kuvvetler
ile fatik ömürleri belirlenmlidir. Iyileşen
kemik ile yorulan implant arasında kıya
sıya bir yarış olduğu utunutulmamalıdır.
nal

Cerrah, karmaşık bir açık redüksiyon ve internal fıksasyon uygulamasın
dan önce, kendi eğitim ve deneyim düzeyini, girişime yatkınlığı ve cerrahi
yeteneğini değerlendirmelidiL Girişimin
yapılacağı

kurumlarda, ameliyathane
personelin kullanılacak ensrümanları tanımaları yanında, mükemmel bir anestezi ve monitorizasyon ola-

olanakları,

naklarıda

bulunmalıdır.

Kullanılacak

enstrümaniarın

olması

ve implantların eksiksiz
da zorunludur (26)

Kırık fragranlarının devaskülarizasyonu pahasına sağlanan bir anotomik
redüksiyon iyi planlamış bir uygulama
olamaz. Cerrahı esas sorumluluğunun
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olduğu unutulmamalıdır(26)

Yaralı ekstremitelerin tedavisinde
"Biyoljik Girişim" dönemi, serbest doku
transferleri ve osteokondüktif materyalIerin gelişmesi ile başlanmştır (26)
Kırık şeklinin analizi,
travmanın
enerji düzeyini açıkladığı gibi redüksiyon sonrası stabiliteyi belirler, yüksek
riskli yaralanmalarda cerrahı uyarır.
Uzunsüre çok başarılı olacağı varsayı
lan "Elektirik stimülasyonu" umulan düzeyde yarar sağlayamamış, antibiotiklerinin ise, cerrahi uygulama olmadan
osteomyelit tedavi edemediği görümüş
tür(26)

ÇiVi ve TEL TESBiTLERi
Kirschner ve Steinmanın çivileri eğil
me yüklerine dirençli değillerdir. Bu nedenle atel veya alçılya desteklenmeleri
gerekir. Uygulama sırasında ısı harabiyeti önlenmeli, düz olanları tercih edilmelidir. Genellikle ayak distali, önkol,
Colles, el, metakarp ve metatars kırıkla
rının kapalı redüksiyonlarından sonra
kullanılırlar. Teller, bazı metafiz kırıkla
rında (Proksimal
humerus, patella,
olekranon ve seNikal vertebra) yalnız
veya diğer implantlarla birlikte uygulanırdlar. Rijit ve güvenli bir tesbite herzaman ulaşılamadığı için fonksiyonel rehabilitasyonda nadiren yeterli olurlar
(26)
Internal ve eksternal fiksasyon yöntemleri en iyi olasılıkla "yaşam süreleri
sınırlı" atellemelerdir. Bu nedenle, birçok implantın görevini tamamladıktan
sonra çıkarılması gerekir. Taze, komplikasyonsuz iyileşmmiş kırıklar için ortalama iyileşme süreleri belirlenmiştir(26)
Daha önce de vurgulandığı gibi kırık
analizinin cerraha sağladığı
avantajlar gözönüne alınarak kırıkların
şeklinin
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klasifikasyonuna önem verilmiştir. Maurice E, Müller, bir kırık sınıflanldırmasını
ancak, kemikteki lezyonun ağırlığını belirledği tedaviye temel oluşturduğu ve
sonuçların değerlendirilmesinde kullanı
labildiği

vunur.

ölçüde yararlı olabileceğini saYine,
Müller'e
göre

,sınıflandırmalar sonuçların değerlendi

rilmesinde, benzer sonuçların karşılaştı
rılmasında ve yeni tedavi şekillerinin
belirlenmesinde yardımcı olmalıdırlar
(20)
Bu

sınıflandırmaların başında

1990
Müller ve arkadaşlarının önerdiği AO- Alfanümerik sınıflandırma ile,
Gustulo'nun 1991'de IVD-9 koduna göre tanı ve tedavide kullanıldığı OTA
(ORTHOPAEDIC TRAUMA ASSOCIATION) sınıflandırması gelir (20 ,26)
yılında

Diafiz kırıklarında kırık şeklini deforme edici kuvvetin vektörü belirler. Kırık
lar ise, basit, kama şeklinde ve komplet
artiküler olmak üzere üçe ayırlırlar. AO
dökümantasyon merkezi, kırıkları:
1-Morfolojik karakteristikleri ve,
2-Kırığın yerleşim

yerine göre ayırır.

Her uzun kemik veya kemik grubu 1
ila 3 arasında numaralanır. Her kemik
veya kemik grubu da segmentlere ayrı
lır.

Proksimal 1
Diafiz 2
Distal metafiz + Epifiz3 numarayı
alır.

Cerrahi tedavisi yapılmış 2700 diafiz
kırığına uygulanmış AO sınıflandırılma
sında, 400 tibia ve fıbula diafiz kırığın
da, kırık şiddetininA'dan C'ye 1'den 3'e
doğru arttığı gösterilmiştir (26).
Bir erişkin tibiası küçük bir otomobilin ağırlığını kaldırabilen, femurun her iki

korteksine tutunmuş kortikal vida ise
250 kg. ağırığı taşıyabilir (20)
Hayvanlardaki kırıklar osteosentez
gerekmeden iyileşirler. lnsanlada, osteosentez yapılmadan
iyileşemeyen,
komplikasyonlu iyileşen kırıkların varlığı
osteosentez yöntemlerinde sürekili gelişmelere yol açmıştır.(20,26)
Kemiğe doğrudan uygulanan osteosentez materyallerinin ağırlığı intramedüller Çivi ve Plaklarda yoğunlaşmakta
dır.
Bazan, plak, vida- eksternal
fıksatör kombinosyonları da uygulanmakta ve dayanışmaları stabilteyi artı
rırken, erken hareket de verdirebilmektedir. Ister plak ister intramedüller
uygulama şekillerinde amaç, kırık hatlarındaki temas ve mümükün olduğunca
kompresyon olmalıdır. Kompresyon belirli ölçüler içinde primer kemik iyileş
mesini sağladığı gibi rotasyon kuvvetlerine de direnç gösterecektir (20)

Plaklarda yapılan osteosentezlerde,
tipine göre değişik açılarda gönderilen vidalarlla interfragmanter tesbitler yapılabildiği gibi plağın önceden
eğilmesiyle
kampresyon sağlanabil
mektedir (20,26)
plağın

Giderdek özellikleri artan plaklardan
LC-DCP(Lov Contact Dynamic Compressıon Plate). DCP plağının geliştiril
miş şeklidir (20,22).Başlıca üstünlükleri
kemiğin uğrayacağı ek travmayı azalması, kan dolaşımını koruması, plak altında maksimum basınç nedeniyle az
miktarda kemik kaybına neden olması
ve plak çıkarıldıktan sonra strese dayanıklılığıyla, mükemmel doku toleransı
dır. Titanyumdan imal edilmiş bu plaklar, alt yüzeylerindeki dolanımı artırıp
dar bir alanda çepeçevre kal dokusu
oluşturacak şekilde dizayn edilmişler
dir.
Vida delikleri 40°Cye varan
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izin vererek plağın adaptasyonunu kolaylaştırır. LC-DCP , tibia, lateral malleol, humerus ve önkol kırıklarında kullanılmaktadır (20-22-26)
Diafiz kırıklarının uzun sureli immobilizasyonunu gerektiren yöntemler,
hastanede kalma ve iyileşme süresini
uzatır, eklem hareketlerinde kısıtlanma
ya yol açar, malunion ve psödoartroza
neden olurlar. Femur cismi kırıkları
yüksek enerjili travmalarla oluştuğu için
yaşamı tehdit yaralanmalarla birlikte
görülen morbiditesi yüksek travmalardır. Son yıllarda geliştirilen tedavi yöntemleri morbidite ve mortalilerini önemli
ölçüde azaltmıştır. Bu yöntemlerin başında lntramedüller çivi yöntemleri gelmektedir (26).
Bu çiviler, yeterli preoperatif planlamadan sonra, majör bir cerrahi girişimi
kaldırabilecek durumdaki hastalarda
uygulanmalıdır.Uygun ameliyat ortamı
sağlanmalı, çivilerin tüm serisi elde bulunmalıdır. Cerrah, hem açık, hem kapalı yöntemlerini bilmeli, mümkünse,
kapalı yöntemler uygulanmalıdır. (26)
lntramedüller Çivi endikasyonlarının
Tibia ve femurun orta kısmının
enilimesine kırıkları gelir. Tibia açık kı
rıklarında "Reamerisation" yapılmadan
uygulanarak enfeksiyon riskinden kaçı
nılır. Çocuklalrda ancak, ağır multipl
travmalarda hayat kurtarıcı bir girişim
olarak kabul edilebilir. Adolesanların femur cisim kırıkları nda, kafa travması, ipsilateral tibia kırığı varsa veya multipl
yaralanmalar eşlik ediyorsa internal fiksasyon önerilir. Reeves ve arkadaşları,
adolesanlarda traksiyon ve alçı immobilizasyonu, ile cerrahi tedaviyi karşılaş
tırmış, cerrahinin daha iyi sonuç verdiğ
gini bildirmişlerdir (24)
başında,

Kapalı

IM. çivi

uygulamasının

tajları arasında, yumuşak

avandokulara ve
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perosta az zarar vermesi, kanamanın
azlığı, kaynama şansının yüksek , enfeksiyon oranın ise düşük olması sayı
labilir. (26)
lntrameduller Çivi ler:
1-Sentromedüller
2-Kondilosefalik
3-Sefalomedüller, şekiller olmak
üzere açe ayrılırlar (18,24). Yonca yaprağı şeklindeki intramedüller çivilerin
parçalı kırıklarda yeterli tesbit oluştura
maması, kısalık ve rotasyona engel olamamaları, bunlara tesbit vidalarının ekgetirmiş
ve
lenmesini
gündeme
böylece lnterlocking IM çiviler ortaya
çıkmıştır (6, 9, 13, 14, 25, 29, 30). Interiocking çiviler. Dinamik, Statik ve Çift
kilitli olarak üçe ayrılırlar (20, 26).
lnterlocking vidalar kırıktan en az 2
cm uzağa yerleştirilir. Çivinin giriş yeri
femurda "fossa piriformis" tibiada ise
"fibula başı" seviyesi olmalı aşırı reamerizasonun kemiği zayıflatabileceği
unutulmamalıdır. Tesbit vidalarının kullanılmasıyla
suprakondiler ve subtrokanterik femur kırıkları da endikasyonların kapsamına girmiştir(6, 13, 14, 20,
29, 30)
lnterlocking IM çivilemelerde statik
kilitlemenin kırık iyileşmesini geçici olarak durdurduğu varsayılarak Dinarnizasyon yapılır. En uzun fragmandaki vidalar çıkarılarak statik durum dinamik
şekle dönüştürülür. Dinarnizasyon IM
çivideki yüklenmeyi azaltarak fatik ömrü uzatır. Yeterli koritikal stabilite sağ
lanmadan yapılırsa kısalık olur. (26)
kırıklarında statik ILN
uzun süreli takibinden
sonra, çivi çıkarılmadan önce dinamizasyonun gereksiz olduğu, çivinin çıka
rılabilmesi içinde femur korteksinde çeiyileşmenin
saptanması
peçevre

Femur cisim

uygulanmasına
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vurgulanmıştır.

(6)

Braten (5) ILN IM çivilemelerinde,
kal dokusunda defekt bulunmadığı, çiviye
ait
komplikasyonlar
yoksa,
stress'den koruma amacıyla çıkarılma
ları ancak ağırlık verdirme konusunda
dikkatli olunmasını önerirler. Çok parçalı kırıklar, kal kitlesi düzensizliği nedeniyle farklıdırlar.
Femur cisim kırıklarının ameliyata
alınma süresi de son yıllarda değişmiş
tir. önceleri 1 hafta beklenmesi önerilirken, günümüzde hastanın erken mobilizasyonuna öncelik verilmiştir. özellikle,
I.S.S (Yaralanma ağırlık derecesi)
18'den fazla olan multupl yaralanmalı
hastada, pulmoner fonksiyonlarını iyileştirmek amacıyla, resusitasyonu takiben ameliyat yapılmaktadır (1, 3, 12)
Açık

femur cisim kırıklarının debridsonra yıpılan kapalı intrameduller çivilemeden, konvansiyonel yöntemlerle tedavi edilenlerden daha iyi
sonuç alınmıştır (16). Kapalı intrameduller çivi uygulamasının teknik olarak
güç olduğu, kırık masası, görüntüleme
yöntemleri ve özel araç-gereç gerektirmanından

28).
Sistemik hipotansiyon, askeri antipantolon uygulanması, koagülopati, vasküler yaralanma, fe moral bölgede
ciddi künt travmanın varlığı predispozan faktörler olarak sayılabilir. Kesin tanı konduğu an, fasyotomi yapılmalıdır
*27- 28)
şok

Distal subrokanterik kırıklar standard IL çivilerle edilmeleine karşın, trekanter minarün proksimalindeki parçalı
kınlarda femur boyun ve başına doğru
bir proksimal vida gönderilmelidir {30)
Femur distalindeki mekanik stressler, subrokanterik bölgelerdekinden daha fazla az olmasına karşın, konvansiyonel implant kullanılanda kaynama
gecikmesi veya yokluğu oranı yüksektir
(25).
Proksimal suprakondiler kırıklar ile
istmus distalindeki kınlarda kilitli çiviler
çok olumlu sonuçlar vermiştir (15).Kırık
hattının distaldeki iki deliğe uzaklığı 5
cm'den fazla olmazsa implant yetmezliği olur. Kal dokusu yeterli hale gelmeden yük verdirmemelidir (8)
Trokanterik kırıklarda DHS'nin Lag

diği unutulmamalıdır.
Açık kırıkların tedavisinde başlıca iki
faktör göz önünde bulundurlmalıdır. Iki,
eşlik eden diğer yaralanmaların varlığı,
diğeri ise, yumuşak doku yaralanması
nın dercesidir. I.S.S'in 18'den büyük olması durumunda, yaralanmanın açık kı
rık şeklinde görülme olasılığını artırır (1).
Tip ı ve ll. açık kırıklarda hemen IM. çivi
uygulammasının enfeksiyon yönünden
riski artırmadığı saptanmıştır. Tip
III'A'da uygulanabilir ancak Tip IIIB
veC'de eksternal tıksatörler önerilmektedir (1 O).
Açık ve kapalı femur kırıklarından
sonra uylukta kampartman sendromunun nadiren görüldüğü bildirilmiştir (27-

vidasının femur başı subkondral kemiği
ne yakın yerleştirilmediği olgularda, çi-

vinin hemen proksimalinden subkapital
kırık olduğu bildirilmiştir (21 ).
Femur boyun

kırıklarında

kanüle viproksimaldeki vidanın posterior kortikal desteğinin olmasının santral yerleşiminden daha
çok stabilite sağladığı, distal vidanın ise
temaral kalkara dayanması gerektiği
vurgulanmıştır ( 17)
da

uygulamalarında,

Asetabulum kırıklarında "Letournel
5 Basit ve 5 kombine
yaralanma belirler {26) Bireher (2) ise,
iyi tedavi edilmemiş aselabulum kırıkla
rını post/travmatik artit ve ağrı nedeniySınıflandırması"
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The infury severity score: A method for
describing patiens with multiple injuries and
evaluating emergency care. J. Trauma 14:
187-196, 1974.

le belirgin morbiditesi olduğunu göstermiş ve Iyi, Kötü ve Çirkin kavramlarını
önermiştir. Iyi, karmaşık tedavi gerektirmeyenler, kötü karmaşık tedavisi zorunlu olanlar, Çirkin olanlar ise asetabulum-pelvis
kombine
kırıklarıdır.
Günümüzde, morbiditeyi önlemek için
üç boyutlu görüntüleme yöntemleri kullanılarak kırık detaylı bir şekilde tanım
lanmakta ve plaklar yardımı ile anatomik redüksiyon sağlanmaktadır.
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bir bir alternatif olabileceğini düşünül
mektir (7). Çalışmalar, kemiğin modülüsüne yakın, reaksiyon vermeyen, kemik
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NOT:
MEZUNIYET SONRASI KURSU NO. 3" ORTOPEDIK AÇlDAN KEMIK
TUMÖRLERININ GENEL DURUMU : PROF. DR. MACIT UZEL
(Bu konu Bölüm- XVIII Kemik Tümörleri'nden önceki kısma alınmıştır).
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BÖLÜM- 3
KlSlM- 1
ARAŞTIRMALAR

"TRIRADIATE" KIKIADAK (TRK) ÜZERiNE
UYGULANAN FiZiYEL DiSTRAKSiYONUN
ASETABULAR GELiŞME ÜZERiNE ETKiSi
AKBAŞ A*, ÜNSALDI T.**, KÖRÜKLÜ 0.***, GÖZE F***
(Bu

çalışma

Seoul'deki XIX. SICOT kongresinde

Uluslararası

Jüri tarafından Mahnrye

Vakfı'nın Araştırma olarak Ikincilik ödülünü almıştır, kutlarım. Ed. RE.)
Doğuştan kalça çıkığı (DKÇ), asetabulum, proksimal femur ve çevre yumuşak dokularda anatomepatolojik
bozukluklarla karakterize bir hastalık
olup pediatrik ortopedinin önemli konularından birini oluşturur. Tedavisine
1.5 yaşından sonra başlanan olgularda asetabulumun gelişme potansiyeli
azaldığından asetabulumun kapasitesini artırmaya yönelik çeşitli pelvik osteotomiler uygulanır (5,7,8). Pelvisin
büyüyen kemiklerini birbirinden ayıran
TRK fiziyel ve epifiziyel kompleks bir
kkırdak olup asetabulumun duvarları
ile tavanının gelişiminde ve kap şekli
nin oluşmasında önemli bir role sahip-

Cumhuriyet
Cumhuriyet
Cumhuriyet
Cumhuriyet

Üni.Tıp
Üni.Tıp
Üni.Tıp
Üni.Tıp

Fak.
Fak.
Fak.
Fak.

Ortopedi ve
Ortopedi ve
Ortopedi ve
Ortopedi ve

Trav.
Trav.
Trav.
Trav.

tir (6). Bu nedenle TRK'a fiziyel distraksiyon uygulayıp asetabulumun kemik
komponentlerini büyüterek asetabular
kapasiteyi artırmak pelvik osteotomilere
alternatif bir tedavi yöntemi olabilir.
MATERY AL METOD
Deneyler Kasım 1990 - Mart 1991
tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Araştırm Laboratuvarında yapıldı. Deneylerde 2-3
kg. ağırlığında her iki cinsten iskelet gelişimini henüz tamamlamamış 2.5-3 aylık 13 "mongrel" köpek kullanıldı. Anestezi 25 - 50 kg. dozunda i.m. yoldan
verilen ketaminle sağlandı. Deneklere
ABD,
ABD,
ABD,
ABD,
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A.AKBAŞ

TRIRADIATE ÜZERINE YÜKLENEN

prone pozisyonu verilerek rastgele seçilen kalçada iliak kanadın posterioruna
iki adet 2.5 mm.'lik "Kirshner" teli
TAK'ın ilioiskial ve iliopubik koliarına
paralel olacak şekilde 1 cm ara ile os
iliuma yerleştirildi. Daha sonra iskiurnun posterior kenarına iki adet "Kirshner" teli bu kez os iskiuma TAK'ın ilioiskial koluna paralel olacak şekilde ve 1
cm. ara ile yerleştirildi (Şekil 1). Bu

"Kirshner" tellerine kliniğimizce geliştiri
len maksimum 8 kg. kuvvetinde kornpresyon veya distraksiyon yapabilen çok
amaçlı bir eksternal fiksatör takıldı ve
TAK'a akut olarak 8 kg'lık distraksiyon
kuvveti uygulandı. Bu uygulanan distraksiyon kuvveti farklı denekierde 2-4-6
hafta süreyle idame ettirildi (postoperatif enfeksiyon gelişen bir denekierde 24-6 hafta süreyle idame ettirildi(postoperatif enfeksiyon gelişen bir denek çalışma kapsamı dışına alındı ve 4'er denekli 3 grup oluşturuldu). Bu sürelerin
sonunda ameliyat edilen ve edilmeyen
kalçaların os koksaları çıkartıldı. Opere
edilmeyen taraf kontrol grubu olarak iş
leme alındı. Kontrol ve ameliyatlı os
koksalarda asetabulum, asetabulumu
oluşturan kemik komponentler ve TAK
makroskobik, radyolojik ve histopatolojik olarak incelendi. Istatistiksel değer-

DISTRAKSIYON

lendirme "Wic!coxon" eşleştirilmiş iki örnek testine göre yapıldı.
Tüm denekierin ameliyat edilen kalos ilium, os iskium ve os pubislerinde kontrol tarafa göre kitlesel
büyüme olduğu saptandı. Kontrol ve
ameliyatlı
asetabulumlarda yapılan
makroskobik değerlendirmede ortalama asetabular derinlik ve hacim değer
lerinin ameliyati! tarafta arttığı ve bu artışında istatiksel olarak anlamlı olduğu
bulundu (Tablo 1). Radyolojik inceleme,
ameliyatın asetabular açıyı küçülttüğü
nü, asetabular derinlik ve asetabulumun alt ve üst köşeleri arasındaki mesafeyi artırdığını ve bu değişikliklerin de
istatiksel olarak anlamlı olduğunu ortaya koydu (Tablo ll). Histopatolojik değerlendirme, fiziyel distraksiyonun TRK
kolonlarındaki laküner hücrelerin proliferasyonuna, "Mammaria" presesierin
sayıca artışı ve hipertrofisine yol açtığı
nı gösterdi. Distraksiyonun, ilk iki haftada TRK'da kalıniaşmaya daha sonraki
dönemde ise çevre kemik trabekulas··
yonunda artışa neden olduğu izlendi.
Bunların dışında distraksiyon uygulanan TAK'ların normal görünümde oldukları ve herhangi bir deformasyon
göstermedikleri saptandı.
çalarının

Bir buçuk yaşından sonra DKÇ'nin
tedavisi için önerilen çoğu yöntemlerin
temel ilkeleri, kalça çevresi yumuşak
doku patolojilerinin ortadan kaldırılması
na, femur başının asetabuluma uygun
ve konsantrik olarak redükte edilmesine ve asetabular displazinin giderilmesine yöneliktir. Bu yaştan sonra, büyük
kısmının kemikleşmesi sonucu asetabulumun gelişme potansiyeli azalır ve
ternur başının baskısına yeterli cevap
veremez. Bu nedenle kalçanın redüksi138
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yonuyla birlikte uygun bir pelvik osteotomi uygulanmalıdır. (5,7,8). Biz bu pelvik osteotomilere alternatif bir tedavi
yöntemi araştırmak için asetabular kapasiteyi, femur başı asetabulum ilişkisi
ne bağımlı olmadan artırmak ve asetabulumla femur başı arasındaki hyalin
eklem kıkırdağının da kapasite artışına
katılımını sağlamak olmasıdır sorusuna
cevap aradık. Kemik uzatma ameliyatlarında kullanılan fiziyel distraksiyon
yöntemleriyle elde edilen başarılı sonuçlar ' (2,4), bu yaklaşımın uzun kemiklerdeki fizisiere benzer özellikler
gösteren bir yapı olan (1 ,6) TRK'a da
uygulanabileceğini düşündürdü.

TRK ilium, iskium ve pubisin büyüme plaklarının birleşmesinden oluşan
hyalin kıkırdak yapıda bipolar bir büyüme plağıdır. Bu kıkırdak, pelvis kemiklerinin uzunlamasına büyümesini sağla
masının yanısıra, intertisiyel büyüme ile
de asetabulumun yüksekliğinin, genişli
ğinin artmasına ve kap şeklinin oluşma
sına katkıda bulunur (6). TRK'nın hasara uğratılması veya travmaya maruz
kalması, bu yapıda erken kapanmaya
ve sonuçta asetabular displazi ve kalça
çıkığı gelişmesine neden olur (1 ,3). Literatürde TRK aracılığı ile asetabular
kapasitenin artırılabileceğini veya mevcut displazinin düzeltilebileceğini bildiren bir yayına rastlamadık. Bizim bu çalışmamızdan elde edilen makroskobik,
radyolojik ve histopatolojik sonuçları ise
köpeklerin TAK'larına uygulanan fiziyel
distraksiyonla asetabular kapasitesinin
artırılabileceğini ortaya koymaktadır.
Sonuç olarak TRK'a fiziyel distraksiyon uygulanması, DKÇ tedavisinde
asetabular displaziyi düzeltmek için
uyglanan pelvik osteotomilere alternatif
bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.
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KEMiK DEFEKTi VE OSTEOTOMiLERiN
PERKUTANÖZ KEMiK iLiGi ILE GREFTLENMESi
Fehmi KUYURTAR*, Ali ŞEKERLiSOY**, Mehmet VATANSEVER***,
Kırık

iyileşmesinde

Bu çalışmada perkutanöz kemik iliği
greftlemesinin, tavşanlarda deneysel
olarak oluşturulan kemik defektieri ve
osteotomilerinde kallus oluşumuna etkisinin incelenmesi amaçlandı. üsteotomi ve defekt oluşturulan yerlerde osteoid dokunun mevcudiyeti, yeni gelişen
kallus miktarı ve olgunluğu, fibrovasküler reaksiyonun mevcudiyeti ve fibröz
doku miktarı araştırıldı.

hücre kökeni
dokular sorumlu tutulmaktadır. Bunlar periosteum hücreleri, kapiller damar endoteli, kemik iliği hücreleri, endomisyum hücreleri, endosteum, havers ve volkman kanallarında
bulunan hücreler olarak belirtilmiştirY
Bunlardan kemik iliği hücreleri arasında
bulunan kemik ana hücrelerinden endosteal kallus adı verilen dokunun geliştiği, endosteumun ise bu olaya katkı
sının olmadığı bildirilmektedir. 1·7
olarak

çeşitli

MATERYAL ve METOD

Perkutanoz kemik iliği greftlemesi
12 adet yetişkin tavşanın (ortalama
ağırlık 1.5 kg. yaş 24 hafta) bilateral 24
radiusunda gerçekleştirildi.
Katelar
anestezisi altında radius merkezi üzerinde 2 cm uzunluğunda longitüdinal in-

Literatürde özellikle kanserli hastaların kırıklarında, kaynama gecikmesi
ve yokluğunda, perkut2:ıöz kemik iliği
uygulamasıyla ilgili iyi sonuçlar bildirilmektedir.1·7

Fırat Qniv.Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD Yrd.Doç.Dr.
Fırat Univ. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD Uzman Dr.
Fırat üniv.Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD Arş. Gör.
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sizyon yapıldı ve kemik açığa çıkarıldı.
Çalışma grubundaki ilk 6 tavşanın
(Grup A) 12 radiusunda transvers osteotomi, diğer 6 tavşanın (Grup B) radiuslarında yine bilatereal olarak radiokarpal eklemlerden 3 cm uzakta olacak
şekilde el testeresi ile 1 cm'lik kemik
defekti oluşturuldu. Yaranın tabakaları
kapatıldı. Stabilite sağlam olan ulna tarafından sağlandığı için dıştan tespit vasıtası kullanılmadı, kemoprofilaksi uygulanmadı.

Osteotomi ve kemik defektieri oluş
turulduktan 7 gün sonra tavşanlar perkutanoz kemik iliği uygulaması için hazırlandı. Mümkün olduğu kadar aseptik
şartlarda femur proksimalinde 1 cm'lik
insizyonla kemik açığa çıkarılarak,
Kirschner teli takılmış matkapla delindi
ve 19 no'lu iğne ile medüller kaviteden
kemik iliği aspire edildi. Grup A tavşan
larının sağ radiuslarına 1 cc kemik iliği
perkutanöz olarak injekte edildi. Bu sı
rada sol radiuslarına ise 1 cc serum fizyolojik injekte edildi. Grup B'dekilere 2
cc kemik iliği ve serum fizyolojik aynı
şekilde injekte edildi. Kemik iliği greftlemesinin ertesi günü seri radiogramlar
alındı. 2., 3 ve 4. haftaların sonunda ön
arka ve yan radiografiler tekrarlandı.
Dekapitasyon işleminden sonra osteotomi ve kemik defekti oluşturulan
sahalar önce makroskopik olarak incelendi.Daha sonra kemik dokuya dekalsifikasyon işlemi (%5 nitrik asit çözeltisinde 3 gün bekletme) ve normal doku
takibinden sonra elç!e edilen parafinize
kesitler Hemotoksilene osin ile boyanarak normal ışık mikroskopunda histopatolojik incelemeye tabi tutuldu.
TARTIŞMA

VE SONUÇ

Kemik iliği bekletilince canlı hücre

sayısında

azalma olduğu için osteogenetik etkisi de azalmaktadır. Bu nedenle kemik iliğinin gerek kırık iyileşmesi
sürecinde gerekse işlem esnasında erken kullanılması halinde, etkisinin daha
iyi olacağı bildirilmektedir. 3·4 ·6
tavşan radiusları üzerindeki
dokunun azlığı nedeniyle, sıvı
haldeki kemik iliğinin yaradan sızma
ması ve dokuların iyileşip, greft sonuçlarının daha iyi olması için kemik iliği ile
greftlemeyi osteotomi ve kemik defekti
oluşturulmasından 7 gün sonra gerçekleştirdik. Böylece geç uygulamanında
etkisini gözlemleyebildik.

Ancak

yumuşak

Osteojenik faaliyetin kemik iliği
greftlemesinden hemen sonra başladığı
bilindiğinden 7 çalışma 4. hafta bitiminde sonlandı rı ldı.
Radiografilerde kemik iliği uygulanan taraflarda kallusun erkenden oluş
tuğu, kontrol tarafla kıyaslandığında
greftlenen tarafta daha bol göründüğü,
kırık hattının erkenden belirsizleşerek
kaanın oluştuğu görüldü (Resim 1) Histopatolojik olarakta greftlenen tarafta
osseöz formasyon köprüleşme daha
fazlaydı. (Resim 2) Kontrol grubunda
ise fibroz doku ağırlıktaydı ve minimali
fibroosseöz kallus formasyonu mevcuttu.
Bu çalışmamızın ışığında perkutanöz kemik iliği uygulamasının kemik kı
rıklarnın kaynamasında etkili olduğu ve
insanlarda da kaynama problemlerinde
rahatlıkla uygulanabileceği, hatta yumuşak doku problemide olmadığından
peroperatuvar kırık fragmanlarının medullarından bir miktar kemik iliği alınıp,
redüksiyon ve tespitten sonra kırık hattına konmasının kaynamaya olumlu etki
yapabileceği sonucuna vardık.
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Resim 1

a) Osteotomi veya defekt oluşturulmasmdan sonraki görünüm
b) Serim fizyolojik uygulanan tarafta 4. hafta sonundaki görünüm
c. Kemik iliği uygulanan tarafta 4. hafta sonundaki görünüm

Resim 1

Dördüncü hafta sonundaki histopatolojik kesitierin görünümü
a) Serum fizyolojik uygulanan tarafta
b) Kemik iliği uygulanan tarafta
143
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DENEYSEL SEPTiK ARTRiTTE GEÇ
DÖNEMDEKi TEDAVi YÖNTEMLERiNiN
SONUÇLARI
GÜRÜN, M.*, BiLGEN, Ö.**

Septik artrit, tüm yaş gruplarında görülebilmekle birlikte çoğu kez çocuklarda görülen, genellikle bakteriyemi sonucunda gelişen ve kalıcı ciddi
hasariara neden olabilen eklem infeksiyonudur (1-3). Hastalığın etyopatolojisini araştırmak, erken ve geç dönemlerde
oluşabilecek
eklem
içi
değişikliklerini göstermek, antibiyotikierin koruyucu - tedavi edici etkilerini ortaya koymak ve daha etkin tedavi yöntemlerini
araştırma
nedenleriyle
deneysel septik artrit modelleri geliştiril
miş ve farklı çalışmalar yapılmıştır (311 ). son zamanlarda septik artrit tedavisi nde, drenaj ve antibiotik uygulamasına sinovektomi de eklenmiştir (7, 15,
18, 19). Özellikle geç dönemde yapılan
tedavi yöntemlerinin eklem kıkırdak harabiyeti üzerindeki etkileri konusunda,
farklı görüşler (7,8) bulunmaktadır. Bu

tartışmalı konuya açıklık kazandırmak

ve geç dönemdeki değişik tedavi yöntemlerinin (Antibiotik tedavisi, Drenajantibiotik tedavisi, drenaj - sinovektmiantibiotik tedavisi) etkilerini araştırmak
çalışmamızda amaç alındı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ile
UludağÜnivesitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma Laboratuvarında yapılan
bu çalışmada, 30 adet 1,5-2,5 kg ağırlı
ğında beyaz Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Tavşanlar, her birgrupta 1O'ar
tavşan olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Her
tavşan ın sol dizine, 1 ml 103/ml stafilokoküs aureus süspansiyonu enjekte
edildi. Septik artrit; 48 saat sonra, lokal
ısı artımı,hareket kısıtlılığı, şişlik ve hassasiyet şeklinde klinik olarak gözlendi.

Orhangazi Devlet Hast. Ortop. Trav. Uzm.
Uludağ ü. tıp Fak. Ortop. Trav. ABD. Yard. Doç.
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Diz ekiemine 48 saat sonra ponksiyon
alınan pürülan materyalde
kültür yapıldı ve infeksiyon doğrulandı.
Inteksiyon gelişiminden sonra Grup
l'deki tavşanlara altıncı günden itibaren
3 hafta süreye seftriakson, 75 mg/kg/
gün dozunda IM olarak uygulandı.
Grup ll ve Grup lll'deki tavşanlara altın
cı günde, subkutan atroin sülfat (0.25
mg/kg) premedikasyonunu takiben IM
ksilazin hidroklorid (Rompun, 0.2 mg/
kg) ve subkutan ketamin hidroklorür
(Ketallar, 1O mg/kg) anestezi si uygulanarak Grup ll'ye cerrahi drenaj, Grup
ll'e cerrahi drrenaj ve subtotal sinovektomi uygulandı, heriki gruba da 3 hafta
süre ile 75 mg/kg/gün dozunda IM olarak seftriakson verildi. Üç haftalık antibiyotik tedavisinden sonra tavşanlar
herhangi bir uygulama yapılmaksızın 3
hafta daha gözlendi.Aitıncı hafta sonunda tüm hayvanların her iki diz eklemleri
çıkarılarak %1 O'luk Nonbuffered Formol'de tespit edildi ve 4 gün süreyle
%45 Formik Asit ve% 20 Sodyum Sitrat ile dokular dekalsifiye edildi. Femur
ve tibia'dan her iki eklem yüzlerini içeren kesitler alındı. Hemataksilen Eozin,
Safranın-O ile boyandı ve eklem yüzleri,
kıkırdak harabiyeti yönünden Salter'in
histolojik puanlama yöntemi (9, 20) kullanılarav beş ana parametreye göre değerlendirildi ve puanlandırıldı.
yapılarak

görünümünü kaybetmişti. Grup ll ve
lll'te ise; sinovyal sıvının artarak buladı
ğı, eklem hareketlerini nserbest olduğu,
kıkırdak yüzeyinin parlaklığının kaybolduğu ve fibröz ankilozun gelişmediği
gözlendi. Eklem kıkırdak harabiyetini
değerlendirmek amacı ile Salter'ın histolojik puanlama yöntemine göre kkır
dak harabiyeti gösteren tüm parametrelerin
toplam
ortalama
puanları
değerlendirildiğinde; Grup l'de orta,
Grup ll ve ll'l'de hafif derecede eklem
kıkırdak harabiyeti olduğu saptandı
(P<0.01). Eklem kıkırdak harabiyetinin,
istatistiki yönden Grup l'de diğer gruplara oranla daha belirgin olduğu, buna
karşın Grup ll ile Grup lll arasında ise
bunun önemsiz olduğu saptandı (P>
0.05), (Şekil1 ).

Ortalama degerler, p<0.01

llllll Grup 1

Sekil1:

Grupların

•

Toplam

Grup 2

D

Grup 3

Puanlarının Karsılastırılması.

BULGULAR
Çalışmamızda diz içerisine bakteri
inoküle edilen 30 tavşanın ikisinde, 48

saat sonra alınan sinovyal sıvı kültüründe üreme olmadı ve bu iki tavşan deney dışı bırakıldı.Aitıncı haftanın sonunda çıkarılan diz eklemlerine yapılan
makroskopik muayenede; sadece antibiotik tedavisi yapılan grupta; (Grup 1)
eklem içinde pay bulunduğu, eklem hareketlerinin ileri derecede azaldığı ve

TARTIŞMA

Septik artritin geç döneminde uygulanan farklı tedavi yöntemlerinin, eklem
kıkırdak harabiyeti yönünden etkisini ortaya koymak amacıyla yaptığımız çalış
mada, anatomik olarak insan diz ekiemine benzemesi nedeniyle deney
hayvanı olarak tavşan kullanıldı. Çalış
mamızda septik artrit etkeni olarak, insanda en sık görülen etken olması ve-
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deneysel septik artrit için uygun olması
nedenle stafilokokküs aureus kullandı
(4,5,7,8, 1O). Sefalosporin grubu a~~ibi
otiklerin, kemik-sinovus'a karşı etkılı olması (14, 17,21 ,22) nedeniyle çalışma
mızda antibiotik olarak seftriaksoy'n(75
mg/kg/gün/IM), 3 hafta süreyle kullanıl
dı.
Kıkırdak harabiyetini gösteren tüm
parametrelerin toplam ortalama p~a.nl~
rı incelendiğinde, tek başına antıbıotık
tedavisi uygulanan grupta (Grup 1) eklem kıkırdak harabiyetinin istatistiki yönden diğer gruplara oranla daha fazla olması (Şekil 1), tek başına antibiotik
uygulamanın septik artritin geç döneminde yetersiz kalacağını göstermekte
ve Frimodt-Moller (1 O)'in çalışma sonuçlarını desteklemektedir. Grup l'e
karşın, drenaj uygulanan ve literatüre
(2., 13) uygun olarak üç hafta süreli antibioik uygulanan Grup ll'de daha az
oranda kıkırdak harabiyeti saptamamız,
bazı klinik çalışmaları (2, 12) destekiernekte ve antibiotik tedavisine drenajın
eklenmesi gereğini ortaya çıkarmakta
dır. Kıkırdağı harabeden lizozamal enzimleri, antijenik bakteriyel debisi ve
bakterileri içinde bulunduran sinovyal
membranın (7, 15, 16) çıkarılarak antibiotik tedavisinin ve drenajın uygulandığı
Grup lll'de , Grup ll'ye benzer oranda
kıkırdak harabiyetinin gelişmesi, Nielsen (7,15)'nin çalışma bulgularını desteklemekte, sinovektominin 6. günden
önce erken dönemde yapılmasının yararlı olacağını göstermektedir.

Çalışmamızda şu

sonuçlara

varıl

mıştır:

1. Septik artritte tek
tiktedavisi yetersizdir.

başına

antibio-

2. Geç dönemde (6 gün sonra) uygulanan drenaj ve antibiotik tedavisi eklem kıkırdak harabiyetini önleyememek-

tedir.
3. Geç dönemde uygulanan drenaj
ve antibiotik tedavisine eklenen sinovektomi, kıkırdak harabiyetini önlemede
yetersiz kalmaktadır.
4. Erken dönemde uygulanacak sinovektomi, infesiyon ve proteolitik enzim kaynağı olan sinavyanın çıkarılması
ile, kıkırdak harabiyetini önlernde drenaj ve antibiotik tedavisine yardımcı
olacaktır.
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ARTiKÜLER KIKIADAK LEZYONLARININ
PERiOSTEAL OTOGREFT, ALLOGREFT VE
KSENOGREFTLER ILE ONARIMI
Fatih VÖNDEM*, Birol GÜLMAN**, Sancar BARIŞ***

Bu deneysel çalışma, intraartiküler
periost transplantasyonunun sinoviyal
sıvı ve sinoviyal membranda neden
olacağı değişiklikleri morfolojik ve histolojik olarak incelemek ve serbest periosteal allogreft ve ksnogreftlerin artiküler kıkırdak lezyonlarının biyolojik
onarımında kullanılabilirliğini araştırmak
amacı

ile toplam 54 tavşanda yapıldı.

Çalışma sonuçlarına göre; otogreft
grubunda artiküler kıkırdak lezyonları
nın tüm olgularda hiyalen kıkırdak ile
enanldığı ve sinoviyal reaksiyonun bütün gruplar içinde en az olduğu bulundu. Allogreft grubundaki altı tavşanın
dördünde artiküler kıkırdak defektinin
hiyalen kıkırdak ile doldurulduğu bu olgulardan birinde yeni dokuda ossifikasyon olduğu, orta şiddette sinoviyal reaksiyon ve dördüncü hafta sonunda

**

geç doku reddi bulgularının ortaya çıktı
ğı saptandı. Ksenogreft grubunda ise
artiküler kıkırdak lezyonlarında transplante edilen 6 greftin de birinci hafta
sonunda nekroza uğradığı, ikinci hafta
sonunda erken doku reddinin oluştuğu
ve tüm gruplar içinde en şiddetli sinevial reaksiyonun bu grupta olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Artiküler
dak lezyonu, periosteal greft.

kıkır

SUMMARV
Repaır

Of The Artıcular Cartılage
Free Perıosteaı Auto,
Allo And Xenog rafts
Lesıons Wıth

"An experimental study in rabbits."
This experimental study was desig-

Ordu SSK Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatloji ABD Doçenti
Ondokuz Mayıs Üniversiteis Tıp Fakültesi ABD Araştırma Görevlisi.
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ned to investigate synovial membrane
and synovial fluid changes secondary
to the intraarticular transplantation of
periosteal grafts, and to determine the
validity of the free periosteal allografts
and xenografts in the biological repair
of the articular cartilage lesions.
One, two and tour weeks after the
transplantation, all defects as well as
synovial membranes were morphologically and histologically evaluated, and,
synovial fluids were investigated cytopathologically.
The results showed that in the autograft group the articular cartilage lesions were repaired with hyaline cartilage in all cases, and that the synovial
reactions were mildest. In the allograft
group cartilage lessions were repaired
with hyaline cartilage in 4 of the 6 rabbits, and ossification in the newly formed tissue was noted in one animaL
The moderate synovial reaction and
tissue rejection findings were determined in the allograft group at the fourth
week.
In the xenograft group, transplanı
necrosis were seen in all the rabbits at
the first week, the synovial reaction
was severe and acute tissue rejection
developed at the second week.
Key Words: Articular cartilage lessions, periosteal grafts.
GiRiŞ
Şiddetli artritlerde protez artroplastibaşarılı klinik sonuçlar alınmasına
rağmen kişinin kendi dokusu ile yeni kı
kırdak oluşumunun (neochondrogenesis) stimüle edilmesi konusundaki araş
tırmalar günümüzde önemini korumaktadır. Periostun belirgin kondrojenik potansiyele sahip olduğu önceki bir çok

si ile

deneysel çalışmada gösterilmiştir. peri-

ostun embriyolojik olarak perikondriumdan gelişmesi, periost ve perikondriumda mezenkimal hücre tabakası (kambium) bulunması, rijit immobilizasyon
yapılmayan kırıklarda periostun kıkırdak
oluşturması ve serbest periost greftinin
heterotopik kullanımında hem osteojenik, hem de kondrojenik potansiyelinin
gözlenmesi periostun kondrojenik potansiyeli olduğu görüşünü doğrulayan
bulgulardır (1-5).
Önceki çalışmalar, eklem yüzünün
morfolojik ve histolojik değerlendirilme
si ve kıkırdak biokimyası sonuçlarına
dayanmaktadır (6,7,8). Eklem kıkırdağı
ve periost grefti sinoviyal sıvıdan beslenmektedir (6,9, 1O, 11 ). Periost grefti
uygulanmasına sineviyanın cevabı bilinmemektedir.
Bu çalışmada amaçlarımızdan birincisi; periost grefti uygulamalarında sinoviyal sıvı analizi ve sineviyanın histicjik incelenmesi ile sineviyanın grefte
cevabını araştırmaktı.

Günümüzde kadavra kemik ve eklemlerinin ortopedi kliniklerinde kullanıl
maya başlaması ve kemik-eklem bankalarının
kurulması
allogreft
ve
ksenogreft kullanımını gündeme getirmiştir. Çalışmamızın ikinci amacı da periostun alogreft ve ksenogreft olarak
ku Ilan ı Iabili rliği ni araştı rmakt ı.
MATERYAL VE METOD
Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversites Tıp Fakültesi Cerrahi Araştırma
Merkezinde yapıldı.
Tavşanlarda diz ekiemi medial femoral kondilinde oluşturulan tam kalınlı
kartiküler kıkırdak lezyonlarına aynı tavşandan, başka br tavşandan ve dana
bacağından alınan serbest periost grefti
kambiyum tabakası ekleme bakacak
şekilde yerleştirildi. Birinci, ikinci ve
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BULGULAR

dördüncü hafta sonunda gruplar morfolojik ve histolojik olarak değerlendirildi.
Sinoviyal sıvının ve sinoviyal membranın histopatolojik incelemleri yapıldı.

Morfolojik bulgular; Deney grupların
da 1., 2. ve 4. hafta sonunda elde edilen
morfolojik bulgular tablo ll'de sunuldu.

Tablo: ll- Deney Gruplarının Haftalara göre Morfolojik

Bulguları

GREFT TiPLERI
1. HAFTA

4. HAFTA

2. HAFTA

Oto

All o

Kseno

Kontrol

Oto

Allo

Kseno

Kontrol

Oto

Allo

Kseno

Kontrol

6

6

6

6

6

6

1
5

6

6

6

1
5

6

2

6

Diz hareketlerinde kısıtlılık
a) Var
b) Yok
Sinoviyal hipertrofi
a)Var
b) Yok

i

4

5

2

6

1
5

1
5

3
3

5
1

6

6

4

6

6

6

6

6

1
5

6

1
5

2

6
6

5
1

6

6

5
1

3
3

6

OsteofitOiuşumu

a)Var
b) Yok
Eklem yüzünün görünümü
a) Bütünlük Var
b Defekti!

Tartışma

ve Sonuç olarak;

1. Tüm haftalarda en şiddetli enflamasyon ksenogreft grubunda daha az
olarak da allogreft grubunda görülmektedir.
2. En düşük sinoviyal reaksiyon
otogreft transplante edilen tavşanlarda
bulunmuştur.

3. Arriküler kıkırdak lazyonunun histolojik olarak hiyalen benzeri kıkırdak
ile onarımı otogreft grubundaki tüm deneklerde gerçekleştirilmiştir.
4.AIIogreft grubunda neokondrogenesis, otogreft grubuna oranla daha az
olup yeni dokuda ossifikasyon 1/4 oranındasaptanmıştır.

5.

Ksenogreft

uygulanan grupta
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2
4

6
6

4

5
1

6

6

6

4

2

transplante edilen periost birinci haftada nekroza uğramakta ve yeni doku
oluşamamaktadır.

6. Periosteal otogreftler artiküler kı
lezyonu onarımında cesaret vericidir.
kırdak

7. Sinoviyal sıvı analizi ve sinoviyal
biopsi (histolojik inceleme) intraartiküler
kullanılan greftlerin prognozunun takip
edilmesinde fayladı bir yöntem olduğu
kanısına varılmıştır.
·
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Stifajik bulgular, Deney gruplarmda elde edilen sitlojik bulgular

Şekil

/'de

sunulmuştur.

Eoznofil lökosit

sayısı

25
20

15

lO
5

o
ı.

fm
Kserıogreft

Histicsit

Allogreft

~Kontrol

Hafta

lll Otogreft

~ Allogreft

ım Ksenogı:eft

mJ Kontrol

Lenfasit

sayısı

4. Hafta

2. Hafta

sayısı

?O

60
50

40
30
20

lO

o
ı.

Hafta

111 Otogreft
Kserıogreft

2. Hafta
~

ı.

4. Hafta

Allogreft

~Kontrol

Hafta

2. Hafta

4. Hafta

ll Otogreft

~Allogreft

~ Ksenogreft

~Kontrol

Şekil/: Deney gruplarmda elde edilen sitolajik bulgularm hücre tipleri ve
hafta/ara göre dağılımı.
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Deney gruplarında saptanan sinaviya! reaksiyon skorlarının haftalara göre
dağılımı şekil2'de görülmektedir.
2. Wlodorski KH: Normal and heterotopic periosteum. C/in Orthop. 1988, 241: 265277.
3. Kernek CB- Jray JB: Gellu/ar proliferation in the formatian of fracture cal/us in
the rat tibia. C/in Orthop. 1973, 91: 197201.

ı.

Hafta

.

2. Hafta

4. Hafta

ll

Otogreft

~ Allogreft

ınJ

Ksenogreft

~Kontrol

Tablo : lll- Deney

Gruplarında

4. Oh/sen L: Cartilage regeneration frorrı
perichondrium. Experimental and elinical
application.Pias Reconstr Surg. 1984, 62 A:
1248-1251 .
5. Poussa M, Rubak J, Ritsila V: Differantiation of th osteochondrogenic eel/ of
the periosteum in chndrogeneic enviro-

Transplantasyon Bölgesinin Histolojik

Bulguları.

GREFT TiPLERi

Oto

All o

Kseno

6

3
3

5

4. HAFTA

2. HAFTA

1. HAFTA
Kontrol

Oto

All o

Kseno

Kontrol

Oto

All o

Kseno

Kontrol

6

3
3

4
2

6

6

4
2

6

6

1

4
6

4

6

4

Transplanıasyon bölgesnde yeni doku oluşumu

a)Var
b) Yok
Yeni oluşan dokunun nitel.
a) Fibroz doku
b) Hiyalen kı kırdak
Yeni oluşan dokunun
kemikle ilişkisi
a)Var
b) Yok
Yeni oluşan dokuda kemik

6

1

6

3

3
3

2

6

2

4
2

3

1

1

1

1

6

3

6

2

3

5

3

4
2

3

6

3

1

6

1

2
2

oluşumu

a) Var
b.) Yok
Yeni oluşan dokudaki hücre niteliği
a) hiperselller
b.) Hiposellüler
c) Asellüler

2

4

1

Transplaniasyon bölgesinin histolojik değerlendirilmesi; Serbest periosteal greft
uygulanan artiküler kıkırdak lezyonlarnda 1., 2. ve 4. kontrol haftalarında elde edilen histolojik bulgular Tablo lll'de sunuldu.
153

Fatih YÖNDEM
merıt.

ARTIKÜLER KIKIRDAK LEZYONLARININ GREFLENEREK ONARIMI
lar surface defect using sma/1-fragment osteochondral al/ografts. ln.Bone transplantation. Eds: Aebi M, Regazzoni P, SpringerVer/ag, Berlin, 1989, pp: 293-305.

Acta Orthop Sean. 1981, 52: 235-

240.
6. O'Drisco/1 SW, Salter RB: The repair
of major osteochondral defects is joints surfaces by neochondrogenesis with autogenous osteoperiostea/ grafts stimulated by
continuous passive motion. C/in Orthop.
1984,208: 131-140.
7. Mankin HJ: Biochemical and metabotic abnormalities in degenerative arthritis.
In: Surgicl Management of Degenerative
Arthritis of the Lower Limb, Ed: Gruers RL,
mitchell H.S, Lea-Febiger, Philadelphia,
1975, pp: 11-25
B. Zukor DJ, Paitich B, Oakoshott RD,
et al: reconsruction of post-travmatic articu-

9. Rubak JM: Reconstruction of articular
cartilage defects with free periosteal grafts.
ActaOrthop sean. 1982, 53:175-180.
10. Rubat JM, Poussa M, Ritsila V: Effects of joints motion an the repair of articular cartilage with free periosteal grafts. Acta
Orthop Sean. 1982, 53: 187-191.
11. Sledge CB, Zaleske DJ: Developmental anatomy of joints. In: Resnick D, Nivayama G (eds): Diagnosis of bone and joint Disorders 2nd ed. Saunders Co. W.B.,
Phi/adelphia, 1988.

154

BÖLÜM- lll
KlSlM- 5

YERLi VE AVRUPA MARKA
DAR ÇELiK PLAKLARIN
ÇEŞiTLi YÖNLERiYLE
KARŞILAŞTRMALI iNCELENMESi
Tansel ÜNSALDI*, Şevki Öner ŞAVK**, Sıtkı PERÇiN***, Fahrettin GÖZE****

Ülkemizde her türlü ortopedik demirve sarf malzemesi üreten yerli firmaların bulunması sevindirici bir geliş
medir. 1970'1i yıllarda ürünlerini satışa
sunan bu firmaların ürünleri halen çoğu
Üniversite kliniği tarafından kullanılma
maktadır. Yerli plak ve vidaların yapı
mında, olması gereken kalitede çelik
kullanılmadığı, uygulandıktan sonra aynı tip· Avrupa yapımı plaklara göre gerek korozyon ve doku reaksiyonu (septik olmayan inflamasyon) ve gerekse
sağlamlık ve dayanıklılık yönünden yetersiz olduklarına dair sözlü şikayetler
vardır. Bu konuda deneysel bir araştır
maya rastlayamadık. Bu araştırma konunun bilimsel bulgulara dayandınlması
baş

için yapılmıştır. Bilindiği gibi ideal bir
implant aşağıdaki özellikleri insan vücudunda
taşıması
gerekmektedir
(1 ,2,3,4,5).
1. Biyolojik uyumluluk olmalı (korozyona dirençli karışımlar biyolojik olarak
stabil polimerlerdir).
2. Yeterli dayanıklılık ve
(korozyon) dirençli olmalı.
3.

Yerleştirildiği

mekanilğine

uyumlu

aşınmaya

yerdeki vücut biyoolmalı.

Vücut dokuları implantların aşınması
yoluyla ortaya çıkan artıkların ve elektrolitik reaksiyon sonucu açığa çıkan
iyonlarla reksiyona girer (1 ,2,3).

Cum. Ü. Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. ABD. Başkanı Prof. Dr.
Cum. Ü. Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. ABD. Araştırma Görevlisi
Cum. Ü. Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. ABD. Yrd. Doçent Dr.
CUm. Ü. Tıp. Fak. Patoloji ABD. Doçent Dr.
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Aşınma maddelerine karşı dokularda steril bir inflamasyon reaksiyonu
oluşur. Reaksiyonun şiddeti az ise implant ile kemik ve yumuşak doku arasın
da birkaç tabaka halinde kısmen damarsız fibröz bir doku oluşur.

akma bölgesine kadar gerilme ve şekil
karekteristikleriin yaklaşık
olarak eşit olduğu görüldü. Çekme cihazı ile aynı çekme şartlarında çekme
testi uygulandı* (Şekil 1).
değiştirme

lmplant aşınması fazla ise fibröz doku tabakası kalınlığını arttıran daha şid
detli bir inflamatuar reaksiyon görülür.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma Hipokrat ve Synthes
marka altı delikli dar çelik plaklar üzerinde yapıldı. Biyolojik uyumluluk ve korozyon araştırmaları yavru köpekler (36 aylık) üzerinde yapıldı. Deneylerde 15
adet yerli karışık cins köpek kullanıldı.
Köpekler i.m. 25 - 50 mg/kg ketaminle
uyutuldu. Deney hayvaniarına ameliyattan 18 - 24 saat önce katı yiyeceklerin
verilmesi kesildi. Hayvanıara su verilmesine devam edildi. Yavru köpekler
bu yöntemle uyutulduktan sonra özel
ameliyat masasına lateral pozisyonda
yatırıldılar. Gerekli temizlik yapıldı. Steril
şartlarda boyanıp örtüldü ve uygun insizyonla femur kemiğine ulaşıldı. Kemik
osteotomize edilerek,kırık uçları redükte edildi ve 6 delikli plak vida ile tesbit
yapılırken AO prensibierine uyuldu.
Ameliyattan 6-8 hafta sonra çektirilen
röntgen filmlerinde yeterli kemik kaynaması olduğu tesbit edildi. Hayvanlar (68 ay ortalama 6.4 ay) izlendikten sonra
yaşamiarına son verilerek plak ve vida
uygulanan femur kemikleri çevre yumuşak dokularıyla birlikte patolojik incelemeye tabi tutmak amacıyla kesilerek çı

Şekil 1: "HTE Hounsfield Strain Conditioner Ekstansiometre" cihazi ile 6 delikli dar çelik plağa uygulanan çekme
testi.

2. Her iki çeiik plak yaşamına son
verilen yeni deney hayvanlarının femur
kemiklerine uygulanarak, her iki plağın
sıkıştırma deneyleri hidrolik kampresyon cihazında yapıldı** (Şekil2).

karıldı.

Her iki plak çeşidini direnç ve dayanıklılığını tesbit etmek için;
1. Aynı boyutdaki her iki çelik plağın
metal uzama dayanakiriiğı "HTE Hounsfield Strain Conditioner Ekstansiometre" cihazında ölçüldü. Her iki plağın

BULGULAR
Biyolojik uyumluluk ve korrezyon
Patoloji Anabilim Dalında
yapıldı. Metal aşınmasına karşı ortaya
çıkan inflamasyon reaksiyonu ile implant kemik ve yumuşak doku arasında
oluşan damarsız fibröz doku görünüaraştırmaları
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Şekil 3: Çekme cihazi ile yap1lan deneyin sonuçlan

her iki malzeme aynı karakteri göstermektedir. Bu nedenle her iki malzemenin elastiklik modüllerinin aynı olduğu
kabul edildi. Akma başladıktan sonra
(kalıcı şekil değiştirme başladıktan sonra) orjinal malzemenin gerilme değeri
kopuncaya kadar artarken, Hipokrat
malzemenin gerilme değeri değişme
mektedir (°KH=756 N/mm 2 veOK= 921 "1 mm2 )
Malzemenin koptuğu durumda, Hipokrat malzemenin % kesit daralması (%
42) orjinal malzenenin % kesit daralmasından daha büyüktür (% 37).

Şekil 2: Hidrolik koropresyon cihazi
ile 6 delikli dar çelik plaklara uygulanan
koropresyon testi

münün her iki plak çeşidinde de aynı olgörüldü. Takip süresi az olduğu
her iki plak çeşidinde de plak çevresin

duğu

de inflamatuar orjinli kemik
bulunmadığı gözlendi.

oluşumu

Her iki çelik plak üzerinde yapılan
çekme deneylerinin sonuçları şekil 3'de
görülmektedir. Synthes ve Hipokrat
paslanmaz çeliklerinin aynı fakat standart olmayan boyutlardaki çekme test
sonuçlarıa göre akma başlangıcına kadar önemli bir farklılık görülmemektedir
0
754
( AKH=
"/mm 2 ve 0 AKH= 787 N/mm2)
Gerilme ile % uzamanın orantılı olduğu
bu bölgede her iki malzernede aynı %
uzamaya sahiptir (e= %7). Akma gerilmesi olarak tanımlanan bu sınıra kadar

Kemiklerin
de

uçlarının birleştirilmesin

kullanılan

malzemenin % kesit da(% 42) orjinal malzemenin %
kesit daralmasından daha büyüktür (%
37).
ralması

Kemiklerin
de

uçlarının birleştirilmesin

kullanılan

malzemelerin, yükleme
arzu
edilmez. Bu nedenle kalıcı şekil değiş
tirmenin başladığı Akma Gerilmesi bu
çelikler için esas alındığında her iki malzemenin birbirinin muadili olduğu görülesnasında kalıcı şekil değiştirmesi
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bileceğimiz kanaatindeyiz. Ancak çekme ve hidrolik kompresyon testlerinde
de her iki çelik plak arasında, anlamlı
bir fark bulunmaması çalışmanın güvenirliliğini göstermektedir.

müştür.

Hidrolik kompresyon cihazında yapı
lan eğime testleri sonucunda da her iki
plak çeşidinin de aynı yüklenme kuvvetleri ile eğildikleri ve internal fiksasyonun bozulduğu gözlendi.

SONUÇ

TARTIŞMA

Hipokrat marka çelik plakları uygun
endikasyonlarda çekinmeden kullanıla
bileceği sonucuna varılmıştır.

1970'1i yıllarda ürünlerini satışa sunan yerli firmaların ürettiği ortopedik
malzemelerin halen birçok Ortopedi Kliniğinde
kullanılmadığını
duyuyoruz.
Yerli yapım plak ve vidaların üretiminde
kaliteli çelik kullanılmadığı hastaya uygulandıktan sonra malzemenin erken
eğilip kırıldığıyla ilgili sözlü şikayetler
üzerine, bu çalışmayı yaptık.
Hipokrat marka çelik plaklar ile ıs
viçrede imal edilen Synthes marka çelik plaklar kullanılırak bu deneysel çalış
ma gerçekleştirildi.
Her iki çeşit plakda da, biylojik
uyumluluk ve korozyon bulguları arasındabir fark bulunamadı. Ortalama 6.4
ay olan takip süremizin yetersiz olabileceğini düşündük. Bir ile iki yıl gibi bir
süre geçtikten sonra, patalejik inceleme yapılsaydı, daha sağlıklı bilgi edine-

KAYNAKLAR
1. ASTM, DESIGNATION.: F 138-86,
Standart Specification for Stainless Steel Bar
and Wire for Surgica/lmplants, Nov. 1986.
2. ERDEMIR A.H.: Corrosion of Surgical
lmplants, sem. Notes on Met. E. 532, middle East Technical University, May, 1991.
3. BRETTLE J.: A Survey of the Literature on Metallic Surgical lmplants. lnjury,
2:26-39, 1970.
4. BRETTLE J., HUGHES A.N. JORDAN B.A.: Metallurrgical Aspects of surglcal lmplant materials. lnjury, 2: 225-234,
1971.
5. DISEGI J.A., WYSS H.:lmplant Materials for Fracture Fixation: A Clinical Perrspective. Orthopedics, 12: 75-79, 1989.
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KULLANILMIŞ, KISA SÜRELi METALiK
iMPLANTLARIN KOROZYONA KARŞI OLAN

DiRENCi
Tayfun BEY ATLI*, Özer ÜLKÜ**, Ahmet ÇAKIR***, Yalım AYSAN****
lmplant cerrahisi ile

uğraşan

her cerbilmek
zorundadır. lmplantların vücuta kalış sürelerine göre başarıları veya başarısız
lıkları, büyük oranda cerrahın kabiliyetine, bilgsine ve implantların ameliyat
rah

kullanığı implanları özelliğini

sırasındaki

kullanım

şekline

bağlıdır.

Metalik implantları, insan vücudu içerisinde korozyona uğratacak şartları bilmek ve bunlardan kaçınmak operatörün
başarısı ve hastanın iyiliği için şarttır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Femur üst uç, ternur diafiz ve tibia
diafiz kırıklarının tesbit edilmesinde kullanılan kısa ömürlü metalik implant yüzeylerinde oluşan çukurcuk ve aralık
korozyonu
nedenlerini
incelerneyi
amaçlayan bu çalışma A.S.S IZMIR
DEVLET HASTANESI 1. Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniği ile D.E.Ü. Mühen-

dislik Fakültesi Makina Mühendisliğine
bağlı korozyon Iabaratuan çalışanları
nın işbirliği ile gerçekleştirildi.
Çalışmada yer alan olgular 19871992 yılları arasında ı. Ortopedi ve
Travmatoloji kliniğinde kısa süreli metalik implantları çıkartılan ve kaynama sorunu olmayan 18 olguydu. Olguların 5'i
kadın (%28), 13'ü erkekti (72%). Olguların yaş ortalaması ise 46.4'dü (21-71).
Çalışma

sırasında,

insan vücudu

şartlarını kabaca laboratuar şartlarında
sağlamaya çalıştık. Deneyler potansiyostatik kontrol altında elektrolit soluüs-

yonu olarak% 9 NaCl kullanılarak korozyon hücresi içinde 36.7 derece
sıcaklıkta, 6.7 pH değerinde ve oksijen
verilmesi ile sürdürüldü. Test örnekleri
üzerinden geçen akım değişiklikleri
Y-Z yazıcısı ile grafiğe dönüştürü ldü.

x-

A.S.S.Izmir Devlet Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Asistanı
A.S.S. !zmir Devlet Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şefi
9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi
A.S.S. !zmir Devlet Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzmanı
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Grafikler, hem kullanılmış numuneler
hemde kullanılmamış numuneler için ayrı ayrı_ çıkartılarak sonuçlar karşılaştırıldı.
TARTIŞMA
Kırık tedavisinde plak ile osteosentez son zamanlarda oldukça popüler olmaya başlamıştır. Plak kullanım endikasyonları yönünden tam bir fikir birliği
bulunurken bu plakların vücut içerisinde kalış süreleri hakkında değişik görüşler
bildirilmektedi.
AO
grubu
(Synthes Ltd. Wayne Pensylvania) kemik iyileşmisi sonrasında tüm metalik
implantların vücuttan rutin olarak çıkar
tılmasını savunurken, diğer bir gurup
otör ise implantin ancak sorun çıkadığı
zaman çıkartılması gerektiği görüşün
dedirler (6),. Kısa süreli metalik implant
üretiminde ençok materyal, 316-L Paslanmaz Çelik'tir. Sağlam oluşu düşük maliyeti ve bükülebilme yeteneği avantaj
olarak görülürken, korozyona karşı olan
düşük direnci bir dezavantajdır (3,7).
Kırık iyileşmesi ve rehabilitasyonu
için gereken süre düşünüldüğü zaman,
açıkc'a görülmektedir'ki, bir çok olguda
metalik implantların kalıcı olarak kullanılması sakıncalıdır. KlasikleŞmiş bilgilere göre plakların çoğu, çıkarılmaları
için bir sebeb olmadığı sürece yerlerinde bırakılmaları doğrultusundadır, ancak günümüz literatüründe bir çok otör,
metalik implantların görevleri biter bitmez çıkartılmaları nı savunmaktadır.

Ilginçdir'ki plak çıkartılmalarını takiben, enfeksiyon ve retraktür başta olmak üzere çok sayıda komplikasyonların
geliştiği
bildirilmektedir(12,13).
Ostinitik paslanmaz çelik malzemeden
üretilen implantların kullanım süreleri
içinde görülen yüksek orandaki komplikasyonlar, bu malzemenin içinde görülen yüksek orandaki komplikasyonlar,
bu malzemenin istenen gereksinimleri
karşılamadaki

yetersizliğini düşündür-

mektedir (3,7). Bu tür implantların kullanımı sırasında ortaya çıkan korozyon
fenomeni, bu materyalin kullanıma ilk
girdiği dönemlerde daha fazla görülmekle beraber, günümüzde'ki gelişmiş
metalurjik ileriemelere rağmen problem
olmaya devam etmktedir. Aşınma ve
aralık korozyonu'nun biyolojgik ortamlarda en çok görülen korozyon türü olduğu gösterilmiştir. Bu iki korozyon türü
osteosentez sırasında, vidalar sıkılırken
vida başı ile plak üzerindeki ve vida deliği çevresinde koruyucu oksit tabakası
nın tahrip olduğu çeşitli araştırıcılar tarafından bildirilmiştir Plak üzerindeki
bozulmuş ve bozulmamış yüzeyler arasında ortaya çıkan elektro-kimyasal
otonsiyel ile birlikte mikro-hareketler
korozyon oluşmasından sorumlu tutulmaktadırlar. Korozyonun ise plak yorgunluk kırıkiarına ve yan ürünlerinin enfeksiyona zemin hazırladığı açıkca
gösterilmiştir. (8).
Korozyon tüm bu nedenlerden dolayı en aza indirilmesi geeken bir faktör
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Korozyon probleminin üstesinden
gelinmesinde, daha iyi pasitizasyon
şartlarını bulunması, implant üretimi sı
rasında, daha titiz olunması osteosentez sırasıda plakların itinalı bir şekilde
yerleştirilmesi, ve görevi tamamlanan
implantın en kısa süre içerisinde tahliye
edilmesi ile başar sağlanacağına inanı
yoruz.
SONUÇ
Kullanılmış implantların tümünde korozyonun kontrol gurubuna göre çok
daha şiddetli bir şekilde oluştuğu görülmüştür. Kullanılmış plaklardan elde edilen numunelerin deneyler sırasıda, açık
devre potansiyelleri kullanılmamış olanlara göre çok yüksek değerlerde bulunmuştur. Bu da kullanılmış implantların
daha aktif bir karakter gösterdiğinin ve
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biyolojik ortamlarda daha h ızlı bir şekil
de çözünebileceğinin göstergesidir.

ortadan

Deney öncesi ve sonrasında deney
numunelerinin stereo mikroskopik incelemeleri sonucunda, kullanılmış numuneler üzerinde çizik ve çatlakların, gözle görülmemekle birlikte mevcut olduğu
gösterildi. Bu numuneler test'e tabi tutuldukları zaman üzerlerinde bulunan
hasarlı bölgelerin potansiyele hassas
bölgeler olduğu olan bölgelerinde'de
korozyon oluştuğu tesbit edildi.

kalkacağına inanıyoruz.

KAYNAKLAR
1. ROCKWOOD. A. Charles, GREEN.
P. David : Fractures in Adults 2nd. Edition,
Vol. 1, Lippincolt Co. 1984.
2. MÜLLER. E.M, ALLGOWER.M,
SCHNEIDER. R, WILLIENEGER.H. Manual
of internal fixation techniques recommended by the AO group. 2nd. Ed. Springer
Verlag 1979
3. WEISMAN. S.: Corrosion in; Currentconcepts of internal fixation of fracture.
Springer Verlag 1981.

En ideal pasifleme şartının bulunması için yapılan denemeler sonasında
ise, korozyona karşı en yüksek dirençli
birinci gurub'daki numunelerin gösterdiği ortaya çıkmıştır.
Deneysel çalışmalarımızın tümünden
elde ettiğimiz sonuçlara göre, korozyon
fenomenini en aza indirmek için aşağı
daki müddelere uyulmasını öneriyoruz.

4. STEINEMAN. G.S. : Characteristics
of an ideal implant material for stable fixation in; Current concepts of internal fixation
of fractures. Springer Verlag 1981.
5. WILLIAMS. D.F, ROAF. R: lmplants
in Surgery WB. Saunders Company Ltd.
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6. BECHTOL. O.C., FERGUSON B.A.:
Meta/s and engineering in bone and joint
surgery. The Williams and Wlkins Company
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kullanılmamalıdır.

* Osteosentez sırasında farklı metal-

ler
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kullanılmamalıdır.

7. GUNNARSON K : Production technique for metal implants of stainless steel
and cobalt al/oys taday and in the future in
Acta Orthopedica Scandinavia 1988: 59 (2)
197-225.

* Kullanılan implantlarla, ameliyat

metal transferini önlemek için her zaman ayni metalden olmalıdır.
* Plak tutucular ve eğicilerin ağızları
na plastik kılıflar geçirilmelidir.

B. STRID G.K.: Metal corrosion in the
tissiue invironment in Acta Orthopedica
Scandinavia 1988:59 (2). enviroment in Acta Orthopedica Scandinavia 1988:59 (2).

* Osteosentez sırasında vidalar plak
yuvasına tam ve düzgün oturacak Şekil
de, osteosentez prensiplerine uyularak
takılmalıdı r.

9. Standard test method for pitting or
crevice corrosion of metatic surgical implant
materials in annual book of ASTM Standards, Part 46, F 746-81, 1981.

* Kırık kaynamasını takiben plak
mümkün olan en kısa zamanda çıkarıl
malıdır. Hiçbir şekilde vücut içerisinde
bırakılmamalıdır. (8)

10. LINDER L.: Tissue reactions to implant meta/s other than titanium in Acta Orthopedica Scandinavia, 1988.

* Bir kez kullanılmış olan implantın
ikinci bir kez kullanılması kesinlikle SAKlNCALlDlR.

11. ORON. Ü., AL TER. A.: Corrosion
inthe metal implants embeded in various locations in the rats in; Clinical Orthopaedics
and Related Research No. 185, May. 1984.

Yukarıda sayılan maddelere uyulduğu takdirde korozyon probleminin
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GÖZENEKLI KALSiYUM
HiDROKSiAPATiT SERAMiKLERiN
KORTiKAL KEMiK VE KEMiK iLiGiNiN
iYiLEŞMESiNE ETKiLERi
Feza KORKUSUZ*, Ömür ATAOGLU**, Ömer ULUOGLU**
Gözenekli kalsiyum hidroksiapatit
(CHA) [Ca 10 (P04 ) 6(0H) 2]seramikleri kemik defektierini dldurmak ve protezlerin
biyolöjik stabilitesini sağlamada yüzey
kaplaması şeklinde yaygın olarak kullanılmaktadır. (Uchida ve ark. 1984). Kemikle temas halinde olan CHA seramiklerinin gözenekleri arasına önce bağ
dokusu ilerlemekte, bunun yerini zamanla osteoblastlar almaktadır.
CHA seramiklerin diş hekimliğinde
ve ortopedik cerrahide kullanılmaya
başlanmasını takiben kemik ile uyumu
en iyi olan seramik tipi, porozite oranı
ve gözenek büyüklüğü saptanmaya çalışılmıştır (Uchida ve ark. 1985 ve
1987). Gözenek büyüklüğünün arttığı
hallerde osteointegrasyonun hızlandığı,
ancak mekanik stabilitenin azaldığına

varsayılmaktadır.Deneysel

çalışmalar,

gözenek büyüklüğü 80-120 mm ve porozitesi % 50 olan gözenekli CHA seramiklerinde osteointegrasyonun en iyi
olduğunu göstermiştir. Bu seramikler
mekanik olarak yeterli stabiliteyi sağla
dıkları gibi ilaç ve benzer biyoaktif maddelerin uzun süreli lokal salınımında da
en uygun kompozitleri oluşturmaktadır
(Bajpaj ve Benghuzzi 1988; Shinto ve
ark. 1992; Korkusuz ve ark. 1993).
Yapılan çalışmada yukarıda belirtilen özelliklere sahip gözenekli CHA seramikleri tavşan tibialarının kortikal ve
intramedüller alanlarına yerleştirilerek
oluşan değişiklikler radyolojik, histlojik
ve sean electron mikroskobik olarak incelendi. Çalışmanın sonuçları uluslararası yayınların sonuçları ile karşılaştırıl
dı.

* Orta Doğu Teknik Üniv. Sağlık ve Rehberlik Merk.
**Gazi Üniv. Tıp Fak. Patoloji AB. D.
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GEREÇ VE YÖNTEM:

A. Deney Grupları ve Takip süreleri: Deney için ağırlıkları 300-500 g
arasında değişen 50 adet beyaz Yeni
Zelanda tavşanı kullanıldı. Tavşanların
yarısına gözenekli CHA seramikleri uygulanırken geri kalan yarısı kontrol grubu olarak kullanıldı. Tavşanlar 5'erli
gruplara ayrıldı ve 1, 2, 3, 6 hafta ve 6.
aylarda opere edilen tibialar incelendi.
B. Cerrahi Yöntem : lntramusküler
ketamin hidroklorür ve xylazin hydrochlorid (1 00 mg/ml : 23.32 mg/m) anesteziyi takiben sol tibia anteromedialden
ekspoze edildi. Diafizden 0.2 x 0.5 cm
boyutlarında kortikal bir pencere kaldırı
larak intramedüller alana giriş sağlandı.
lntramedüller alanı kısmen ve kortikal
defekti tamamen örtecek şekilde porozitesi % 50, gözenek büyüklüğü 80-120
mm olan CHA seramikleri uygulandı.
Cilt altı ve cilt dokuları agrafla kapatıldı.
Kontrol grubundaki tavşanlarda tibia
ekspoze edilerek deney grubundaki gibi kortikal defekt oluşturuldu, ancak
CHA uygulanmadı. Ameliyatı takiben
tavşanların kafes içerisinde serbest hareket etmelerine izin verildi.
C. Radyolojik inceleme: 3 cm sabit
mesafeden periapikal grafileri softopak
dental tilimiere (Agfa Dentus M 2)
alı nd. Chirana tipi makinede 1o mA, 55
KWp röntgen ışını 0.5 saniye süreyle
uygulandı.

preperatlar 24 saat süre ile gluteraldehit solusyonunda tesbit edildi. Dehidratasyon ve altın ile kaplamayı takiben incelendi.
SONUÇLAR
Radyolojik incelemede gözenekli
CHA seramiklerin zamanla kemiğe entegre olduğu izlendi. Kontrol grubunda
ise radyolojik kırık iyileşmesi 6. haftayı
takip eden günlerde tamamlandı. Histolojik incelemede CHA seramiğin gözenekleri arasına başlangıçta bağ dokusunun ilerlediği, ostejenik potansiyeli
olan hücrelerin zamanla bunu takip ettiği görüldü (Şekil 1). Osteoklastlara ve
enflamasyon hücrelerine rastlanmadı.
Kemik iliğinde hiposelülerite ve lipid
hücrelerinde artış görüldü. SEM'de
CHA seramiğin kemikle bütünleştiği izlendi (Şekil 2). Kemik - seramik interfazındayoğun bir bağ dokusunun mevcut
olduğu ve osteoblast benzeri hücrelerin
gözenekleri doldurduğu saptandı.
TARTIŞMA

Gözenekli CHA kompozitleri, kemik
defektierinin deldurulmasında ve ilaç gibiyoaktif maddelerin taşıyıcısı olarak
kullanılabilir. Bu biyoimplant enflamasyona yol açmadığı gibi kemik hücrelerinin gözeneklerin arasına ilerlemesiyle
osteointegrasyonu sağlamaktadır. Osteintegrasyonun 3-6. haftaları rsında
kemiğin mekanik kuvvetinde bir azalma
saptanmış olup bu bulgunun biyomeknik olarak incelenmesi söz konusudur.

D. Histolojik inceleme: Histolojik
olarak incelenecek kemik preperatları
% 1O'luk formaldehit çözeltisi içerisinde
inceleme gününe kadar saklandı. kemik preperatlar dilüe formik asit ve akol
çözeltisi içerisinde 2 hafta süreyle dekalsifiye edildi. Parafin kesitiri alınarak
hematoksin eozin ile boyandı.

1. Bajpai PK, Benghuzzi HA: Ceramic
systems for long-term delivery of chemicals
and biologicals. J Biomed mater Res 22:
1245-1266, 1988

E. Sken Elektron Mikroskopik
(SEM) inceleme: SEM uygulanacak

2. Korkusuz F, Uchida A, Shinto Y, Araki N, Ono K: The treatment of biomaterial
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Şekil

kemik (O)

1. Kalsiyum hidroksiapatitin (CHA) gözenekleri arasma
oluşumu (HE x 40).

F. KORKUSUl

ilerlemiş

yeni

centered chronic osteomyelits by antibioticca/cium hydroxyapatite composites. J Bone
Joint Surg (Ocak 1993 basklstnda).
3. Shinto Y, Uchida A, Korkusuz F, Araki N, Ono K: Calcium hydroxyapatite ceramic as a de!ivery system for antibiotics. J
Bone Joint Surg 74-B: 600-604, 1992.
4. Uchida A, Nade SM/, McCartney ER,
Ching W: The use of ceramics for bone replacement. J Bone Joint Surg 66-B: 269-275,
1984.
5. Uchida A, Nade S, McCartney E,
Ching W: Bone ingrowth into three different
prous ceramics implanted info the tibia of
rats and rabbits. J Orthop Res 3: 65-77,
1985.
Şekil 2. Gözenekli CHA seramiğin yüzeyini kaplayan kemik ve bağ dokusu
hücrelerinin sean electron mikroskopik
görüntüsü ( x 1800).

6. Uchida A, Nade s, McCartney E,
Ching W: Growth of bone marrow eel/s on
porous ceramics in vitro. J Biomed Mater
Res 21:1-10, 1987.
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KULLANMAMA YA BAG Ll OSTEOPENiDE
SENTETiK SALMON KALSiTONiNi VE
SENTETiK iNSAN KALSiTONiNi
KULLANIMININ
BiYOMEKANiK SONUÇLARI
Ahmet CAN*, Mehmet TUNCEL**

Kemiklerde kullanmamaya bağlı lokal veya jeneralize osteopeni gelişebilir
(5,6,8, 13, 18). Buradaki tablo diğer metabolik kemik hastalıkianna benzemediği için, trabeküler kemik kitlesindeki
azalmayı daha iyi tanımlar düşüncesi
ile osteoporoz yerine "osteopeni" deyimi kullanılmıştır (8).
lnvivo ve invitro çalışmalarda hem
salman kalsitenin (SKT) hemde insan
kalsitenini (IKT)'in; osteoklastların oluşum hızını yavaşlattığı, ömürlerini kısalt
tığı ve aktivitelerini azalttığı, osteoblastların aktivitelerinde ise artmaya yol
açtığı gösterilmiştir (1 ,2,5,7, 12-15, 19).
Bu
olarak

çalışmada,
oluşturulan

ratlarda deneysel
kullanmama osteo-

penisini önlemek amacı ile SKT ve IT
Bu ilaçların kemiğin mekanik
dayanıklılığını arttırma derecelerini biyomekanik metodlarla saptayıp, ağrı ve
patolojik kırık gibi komplikasyonlara yol
açan osteopeninin önlenmesi ve tedavisindeki yerlerini belirlemeye çalıştık.
kullanıldı.

Materyal ve Metod
Bu çalışma için ağırlıkları 230-300 g
(ort. 265 g) olan ve yaşları sekiz ile on
ay arasında değişen Wistar tipi erkek
ratlar kullanıldı. Toplam 30 adet ratın
sağ alt ekstremitelerinde, açık eter
anestezisi kullanılarak, Cari ve ark (6)
tarafından tarif edilen siyatik denervasyon yapıldı. Deney süresince 1. grup
1o rata 3 lU/kg/gün SKT (Miacalcic,

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABDUzmanı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Yardımcı Doçenti
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Sandoz) % 0.9'1uk serum fizyolojik ile
sulandırılarak sol uylukta cilt altına, 2.
grup ·1 O rata 0.01 mg/kg/gün IKT (Cibacalcin, Ciba) %3'1ük mannitol ile sulandırılarak yine sol uyluk cilt altına enjekte
edildi. Kontrol grubu 1O rat ise Ankara
Yem Sanayii'nin standart palet yemi ve
şehir şebeke suyu ile beslendi. Kontrol
grubu ratlara plasebo olarak sol uylukta
cilt altına serum fizyolojik enjekte edildi.
Ilaç başlandıktan 28 gün sonra her üç
gruptan rastgele beşer rat yüksek doz
eter ile öldürüldü (5).Hepsinin her iki femur ve tibiası yumuşak dokulardan temizlenerek, biyomekanik teste tabi tutuluncaya kadar (ort.24-36 saat)
izotonik ringer faktat solüsyonunda saklandı (4). Deneyin 56. günü geriye kalan 15 ratın femur ve tibiaları benzer
şekilde çıkarıldı ve muhafaza edildi.

rak hesap edildi. SKT ve IT'ne ait yüzde değerleri, kontrol grubu yüzdeleri ile
istatistiki olarak karşılaştırıldı (Tablo 1,11)
Çalışmamızda bulgular değerlendirilir
ken Mann-Whitney U testi kullanıldı.
Bulgular
Tüm hayvanlarda gerek kalsitenin
enjeksiyonuna ve gerekse ameliyata
bağlı bir kamplikasyon görülmedi. Ilaç
verilen ratların biyomekanik parametrelerine ait yüzdeler, kontrol grubu ile kı
yaslandığında; 28 ve 56 günlük bending ve torsiyon testi sonuçları, hem
SKT, hemde IKT için istatistiki olarak
anlamlı idi (P<0.05, Tablo 1,11) ..
Tartışma

Baktır ve ark (5) sol arka bacaklarını
immobilize ettikleri tavşanlara SKT vererek serum kalsiyumunun düştüğünü,
alkalen fosfatazın yükseldiğini ve kemiğin kuru ağırlığının kontrol grubuna göre arttığını bildirmişlerdir. Hayashi ve
ark (13) hemikordotomili ratlara SKT
vererek kemik kuru ağırlığında artma ol-

Deney ve kontrol grubu tüm tibialara bending test, ternuriara torsiyon testi
uygulandı. Biyomekanik testler gerilim
ve uzama miktarını ölçen digital kumandalı elektronik tensometre (Tensometer
500-Monsanto, 471-1984-England) ile
yapıldı. Cihaz seçilen birimlerde (Newton "N", milimetre" mm) 1/100 hassasiyete sahipti. Her iki testte de kırılma olmadan
kemikte
meydana
gelen
esneme miktarları (elastik deformasyon) ve buna uyan kuvvetler iki kırılma
anındaki esneme (plastik deformasyon)
ve buna tekabül eden kuvvet son aşa
ma olarak ve "maksimal Torsiyonal
Kuvvet (Nm)", esneme miktarı "Anguler
Deplassman"(Derece-D) olarak kabul
edildi. Tensometre tarafından testierin
grafiği çizildi ve eğrinin altında kalan
alan "Enerji Absorbsiyonu/N-Nm)" olarak hesap edildi (Grafik 1).

Farrington ve ark (9) renal osteodistrofili hastalara IKT vermişler ve yaptıkları iskelet biopsilerinde osteoklastfarda % 17'1ik bir azalma tesbit
etmişlerdir. ChevallieNe ark (7) kemik
metastazlı ve hiperkalsemisi olan 40
hastaya IKT vererek serum kalsiyumunun normale döndüğünü bildirmişler
dir.Lyritis ve ark (14) postmenapozal
osteoporozlu kadınlarda IKT kullanarak
kemik trabeküllerinde % 16. ?'lik bir artış gözlemlemişlerdir. Mac lntyre (15)
IKT kullanımı ile osteoporozun effektif
bir şekilde önlenebileceğini bildirmiştir.

Deney ve kontrol grubu ratların sağ
(deney) femur ve tibialarına ait biyomekanik test değerleri sol (kontrol) femur
ve tibialarına ait değerlerin yüzdesi ola-

Yaptığımız çalışmada; 28 ve 56
günlük bending ve torsiyon testi sonuçları, kontrol grubuna göre hem SKT
hem de IKT için istatistiki olarak önemli

duğunu göstermiştir.
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ölçüde yüksek idi.
Yukarıda bahsedilen çalışmalada,
SKT ve IKT'in kemik rezorpsiyonunu
azaltcı ve yeniden kemik yapımını arttrı
cı etkileri olduğu biyokimyasal, histolojik ve klinik çalışmalarla ortaya koyulmuştur.
Biz, biyomekanik metodlar
kullanarak bu çalışmalarla uyumlu sonuçlar elde ettik.

28 günlük SKT grubunun biyomekanik değerleri, IKT değerlerine göre
%1.8-10.4 arası daha yüksek idi. Azria
ve ark (3) genç tavşanlarda yaptıkları
araştırmalar sonucu SKT'nin IKT'ne göre % 30 daha potent olduğunu bildirmiştir. Williams ve ark (20) ratlarda
yaptıkları çalışmada hipokalsemik etki
açısından SKT'nin IKT'ne göre daha
potent olduğunu bildirmişlerdir. Çalış
mamızda; 28 günlük grupta SKT'nin
IKT'ne göre daha etkili bulunması bahsedilen literatür bilgiler ile uyumludur.
56 günlük SKT grubunun biyomekanik değerleri, 28 günlük değerlere göre
%3,4-12.6 arası oranlarda düşük idi ve
bu değerler 56. gün IKT değerlerinden
%3.2-16.4 arası daha düşük idi.
SKT kullanımı esnasında etkilerine
direnç gelişmesi ve bu di rencin
mekanizması
konusunda literatürde
farklı hipotezler vardır.Nakamura ve ark
(16) SKT verilmesi esnasında osteoklast sayısında bir artış ve bunların kemik eritici özelliklerinde artma olduğu
nu, agressif osteoklastlar oluştuğunu
bildirmişlerdir.Feldman ve ark (1 O) SKT
ile karşı karşıya gelen hücrelerin duyarsız hale gelebileceğini, spesifik kalsitonin reseptörlerinin kalsitenine karşı affinitelerinin azalacağını bildirmişlerdir.
Sekonder direncin bir başka muhtemel
açıklaması ise kalsitenine karşı antikorların oluşmasıdır. Ancak Gennari ve ark
(11) SKT verdikleri paget'li hastaların
karşı·

AhmetCAN

bir kısmında antikor oluşmamasına rağ
men SKt etkilerine direnç geliştiğini ve
yine bir kısım hastada da (++++) antikor tesbit edilmesine rağmendirenç gelişmediğini bildirmişlerdir Williams ve
ark (20) ratlara intravenöz SKT ve IKT
vererek yaptıkları çalışmada; SKT enjeksiyonundan sonra plazma kalsiyumunun düştüğünü, ancak buna paralel
olarak idrar kalsiyumundada artış olduğunu; tekrarlayan zerklerde idrar kalsiyumundaki artışın progressif bir şekil
de yükseldiğini bildirmişlerdir. benzer
etki IT ile tesbit edilememiştir. Araştır
macı bunu SKT'nin kemik ve böbrekteki
reseptörlerinin farklı olmasına ve renal
resaptörler üzerinde nispeten daha etkili olmasına bağlamaktadır. Araştırma
cı SKT'nin aynı zamanda kronik uygulama sonucu negatif kalsiyom balansına
yol açabileceğini savunmaktadır.
Schatzker ve ark (!)) standart kırık
SKT vererek,
yeni kemik oluşumu üzerine etkileri~i
incelemişlerdir. 3 haftalık kırıkta, kalsı
tonin verilerek tavşanlarda kontrol grubuna göre belirgin kallus oluştuğunu, 6
haftalık grupta ise kallus miktarında
kontrol grubuna göre azalma olduğunu
ve kırık çizgsinin daha uzun süre sebat
ettiğini yayınlamışlardı r.
oluşturdukları tavşanlara

Yukarıdaki

literatür bilgilerinden angibi SKT kullanımı esnasında
etkilerine karşı mekanizması tam bilinmemekle birlikte direnç gelişebilir. Biz
çalışmamızda 56 günlük sonuçlardaki
nisbi düşmeyi SKT'ne karşı gelişebilen
dirence bağladık. Çalışmamız daha
uzun süreli olsaydı daha aydınlatıcı sonuçlar alabilirdik.
laşıldığı

Sonuç olarak; her iki kalsitenin de
osteopeniyi önlemede etkilidirler. Ancak uzun süreli kullanımda SKT etkilerine karşı direnç gelişebilir. Tedavinin
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DOGU ANADOLU BÖLGESiNDE
OSTEOPOROZ RiSK FAKTÖRLERi
*Bülent ALPARSLAN, **Orhan KARSAN
Bir başka neden olmasızın yaşa
olarak kemik kütlesinin azalması
ve kırıkiara eğilimin artması olarak tanımlanan Primer Osteoporozun, geliş
mesini tamamladıktan sonra tedavisi
güçtür. kemik kaybını yerine koyabilecek bir tedavi şekli yoktur. Ancak osteoporozun gelişmesini önlemek veya
geciktirmek mümkündür. Bu yüzden
risk altındaki hastaların saptanması son
derece önemlidir (2,8).

lurnundaki Osteoporoz risk faktörleri

bağlı

belirlenmiştir.

GEREÇ· YÖNTEM ve BULGULAR
Minör travmalarla femur proksimal
uç kırığı olan 50 yaşın üzerindeki olgularda yapılan bu çalışma, bölgemizde
Kasım 1992 tarihine kadar devam ettirilerak 19 anabölüm 180 soru ve 915 değişkenden oluşan veriler incelenmiş ve
Doğu Anadolu'ya özgü Osteoporoz risk
faktörleri araştırılmıştır.

Osteoporozdaki risk faktörlerini ortaya çıkarmak ve hastalığın epidemiyorolojisine ışık tutmak amacıyla Dünya
Sağlık Örgütü,Avrupa Osteoporoz Vakfı
ve Sandoz Koordinatörlüğünde ülkemizinde içinde bulunduğu 6 Akdeniz ülkesinde osteoporoz çalışması (Mediterranean Osteoporosis Study-MEDOS)
yapılmıştır. 1988-1989 yılları arasında
Istanbul, Ankara, Erzurum, Diyarbakır
ve Samsun olmaküzere 5 bölgede yürütülen MEDOS çalışması ile Türk top-

Femur proksimal uç kırığı olan travmaik olgular için aynı yaş, cins ve bölgeden birer adet kontrol seçilerek 42
kadın ve 50 ekek olmak üzere toplam
92 olgu incelenmiştir. (Tablo-1)
Olguların en küçüğü 50, en büyüğü
87 yaşında olup yaş ortalaması 63,7 yıl
dır. Travmatik grupta ortalama yaşın
kadınlarda 68,. erkeklerde ise 64,2 olduğu görülmüştür.

-Atatürk Üniv. Tıp Fakültesi. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
Atatürk Üniv. Tıp Fakültesi. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Uzmanı.
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kökenli olduğu, 22'sinin ise (% 23,9)
kentte yaşadığı saptanmıştır.

Tablo -1 :
Olguların cinsiyet dağılımı
Travmatik

Proksimal femur uç kırığı olan travmatik grupta, 21 kadından 16'sının (%
76,2) ev işi yaptığı, 25 erkekten 15'iin
(%60) tarım ve çiftçilik, 8'inin (% 32) büro işi ve 2'sinin (% 8) endüstriyel iş yap-

Kontrol

KADlN

21

21

ERKEK

25

25

TOPLAM

46

46

tığı belirlenmiştir.

Kadın olguların

menapoz yaş dağılı
en küçük yaşın 35,
en büyük yaşın 51 ve ortalama menapoz yaşının 45,6 olduğu görülmüştür
(Tablo-2).
mı incelendiğinde

Olgularımızın

Tablo 2

70'inin (%76, 1)
Kadın Olguların

Yaş

kırsal

Menapoz Yaşı

Dağılımı

Travmatik Kontrol
Olgular
Olgular Toplam

Gruplar

%

35-39

1

-

1

2,4

40-45

7

11

18

43,8

46-50

12

9

21

50

41 ve

1

1

2

4,8

Toplam

21

21

42

100

Travmatik ve kontrol grubundan birer kadın olduğunun doğum yapmadığı, geri
kalan kadın olgularının en az 3, en çok 16 canlı doğum yaptığı ve olgularda ortalama canlı doğum sayısının 7 olduğu anlaşılmıştır (Tablo-3).
Tablo- 3 :

Kadın Olguların Canlı Doğum Sayısı Dağılımı.

CANLI DOGUM SAYISI
3

4-5

6-7

-8-9

-10-11

12 ve

Toplam

Travmatik

1

5

5

3

4

2

20

Kontrol

2

6

7

2

2

1

20
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spor yapma alışkanlığının kadın olgularımızda hiç olmadığı, erkeklerde ise 3
olgunun {% 3,3) sık sık güneş banyosu
ve 8 olgunun {% 8, 7) haftada 1-2 saat

Travmatik ve kontrol gruplarındaki
yapan kadın olguların ayiara göre emzirme süreleri incelendiğinde birbirine yakın değerlerin olduğu görülmüştür. Toplam 17 olgu {% 42,5) 7-12
ay, 13 olgu {% 32,5) 13 - 18 ay ve 10
olgu {%25) 19-24 ay süreyle bebeklerini emzirmişlerdir. En kısa emzirme süresi 7 ay, en uzun emzirme süresi 24
ay olup ortalama süre 16 aydır.

doğum

sporyaptığı anlaşılmıştır.
TARTIŞMA

Insanda 20-30 yaşları arasında kemik kütlesi maksirnal sınırlara ulaşır.
Erişkin yaşa kadar kazanılan kemik kütlesini başlıca genetik ve çevresel faktörler etkiler {1 ,5,9).

Olgularımızın sağlık durumları, geçirhastalık ve ameliyatlar ile kullan-

dikleri

dıkları ilaçlar, osteoporoz riski açısın
dan incelenmiştir. 1 olgunun daha önce
histerektomi geçirdiği ve her iki cinste 6
olgununda kortizon, trisiklik antidepresan ve diüretik ilaçlar aldığı saptanmış
tır. ~adın olgulardan postmenapozal
dönemde östrojen kullanan olmamıştır.

Travmatik ve kontrol grubunda birer
olgu haftada bir alkol alırken her iki
grupta oldukça fazla gündelik çay tüketimi olduğu saptanmıştır. Olguların toplam 87'si {% 94,5) çay içmektedir. Bunlardan 65 olgu {% 70,6) günde 5
bardak ve daha yukarısında çay içtiğini
bildirirken içlerinde bazıları bardak yerine semaver veya demlik birimi kullan-

Yaşa bağlı olarak gelişen osteoporozda kemik dokusundaki kayıp, günlük
yaşamın mekanik zorlamları na dayanamayacak dereceye ulaştığında minör
travmalarla patolojik kırıklar gelişir.

Çevresel faktörlerle ilişkili olarak osteoporozun gelişmesini önlemek veya
geciktirmek mümkündür. Bu nedenle
risk faktörerini saptamak ve olguları buna göre yönlendirmek önemlidir.

mıştır.

38 olgunun {% 41 ,3) 5 yıl ile 63 yıl
sigara içmekte olduğu görülmüştür. Sigara içen olgulardan sadece
ikisi { 2,2) kadındır.
arasında

Doğu
şunlardır.

1. Olgularımızda osteoporoz her iki
cinste eşit olarak görülmüştür. Diğer ülkelerde osteoprozun kadınlarda erkeklerden 3 defa daha fazla olduğu ifade
edilmektedir {4).
2. Erkek olgularımızda travmatik
grupta yaş ortalması 64,2 yıl olup osteoporoza bağlı kalça kırıkları bölgemizde
kadınlara göre daha erken yaşta ol-

kanlığı olmadığı saptanmıştır.

güneş

Anadolu bölgesi için önemli
risk faktörleri

olduğunu düşündüğümüz

Olgulardan beslenme rejimleri incelendiğinde 56 olgunun {% 60,9) genellikle günde 1-2 bardak süt içtiği, 74 olgunun {% 80,4) günde 1-2 kase yoğurt
yediği ve 66 olgunun {% 71 ,7) günde 14 dilim kalsiyumdan zengin olmayan
cins peynir yediği anlaşılmıştır. Haftalık
et ve balık tüketimi yönünden olguların
proteinden zengin bir beslenme alış
Düzenli olarak

Yaşla ilişkli olarak erişilen kemik
kütlesinden düzenli bir kayıp olur ve kemikteki bu mimari değişiklikler yaşam
boyu sürer. Her iki cinste 40 yaş dolaylarında yılda % 0,3-0,5 dolayında olan
kemik dokusu kaybı kadınlarda postmenapozal dönemde yılda% 2-3 oranında
ulaşır {3,7).

banyosu ve

maktadır.
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3. Olgularımızın% 76.1'i kırsal kökenlidir. Yaşamının önemli bir bölümünü kırsal kesimde geçirenlerde osteoporoz riski daha yüksektir.
4.- Vücudun

ağır

aktivitesini gerektiren işlerde çalışma veya tamamen sedanter yaşam osteoporoz riskini arttır
maktadır. 25 erkek olgudan 15'inin (%
60) tarım ve çiftçilikle uğraşması bu gö-

Bülent ALPARSLAN

den bölgemizde bu konumda risk faktörleri içersindeki önemi büyüktür.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
1. Alagöl, F.: Osteoporoz, Metabolik kemik Hastalık/art Sempozyumu, Dedeman
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5. Bayanlarda ortalama menapoz
45,6 yıl olduğu anlaşılmıştır.
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T.M., Cummings, S.R.: Non- Travma mortality in elderly women with low bone mineral
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Batı ülkelerinde bu ortalamanın 5254 yıl olduğu gözönüne alınırsa bölgemizdeki kadınlarda menapoz osteoporoz için ciddi bir risktir (6, 1O).

3. Courpron, P.: Bone Tissue mechanisms Underlying Osteoporoses, Orthopedie Clinics of North America, Vo/.12, No. 3,
513-545, July, 1981

rüşü doğrulamaktadır.

6.

Doğum

yapmayan 2 bayan olgu
dışında 40 olguda (%95,2) en az 3 en
çok 16 canlı doğum olduğu ve ortalama
canlı doğum sayısının 7 olduğu saptanmıştır. % 57,5 olguda ise 13 ile 24 ay
arasında emzirme süresi tesbit edilmiş
tir. Ölü doğum sayısının çokluğu ve emzirme süresinin uzun olması osteoporozun diğer bir önemli nedenidir.

4. Dilşen, G.: MEDOS Çalışmasi,
Bildirisi, Mayts, Istanbul, 1991.

Basın

5. Kaplan, FS. : Osteoporosis: Pathopysiology and Prevention, Clinical Symposia,
39, No.1, 1987.
6. London, S.N., Hammond, C.B.: The
Climacteric, Obstetricis and Gynecology,
Ed.by. Danforth, Fifth edition, 945, J.B. Lippincot Comp.Newyork, 1986.

7. One!, D.: Osteopooz, Romafizmal

7.- Süt ürünlerinin ve diyette fazla
kalsiyum alınmasının kemik kütlesini
arttırdığı kabul edilmektedir (5).

Hastalıklar, 165-186, Istanbul, 1987.

Olgularımızda süt, yoğurt ve peynir
tüketiminin erişkin, gebelik, laktasyon
ve postmenapozal dönemlerdeki kalsiyum gereksinimi gözönüne alındığında
yetersiz olduğu saptanmıştır.

8. Kadın olgularımızda düzenli sporyapma alışkanlığının olmadığı, erkeklerde ise sadece 8 olgunun (% 8, 7) haftada 1-2 spor yaptığı belirlenmiştir.
Bedensel egsersizlerin osteoporozu
önlemedeki olumlu katkıları bilindiğin-

B. Reinbold, W.D., Genant, HK, Reiser, U.J.: Bone mineral Content in EarlyPostmenopausal Osteoporotic Women:
Comparison of measurement Methods, Radiology, 160:469-478, 1986.
9. Sanders, M., Albright, J.A.: Bone:
Age-Related Changes and Osteoporois,
The Scientific Basis of Orthopaedics, Ed.by
Albright, J.A., 267-288, Ca/ifornia, 1987.
10. Wentz, A.C.: Management of the
Menopause, Novak's Textbook of Gynocology, Eleventh Edition, 397, Baltimore,
1988.
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PRiMER OSTEOPOROZUN
BiLGiSAYARLI TOMOGRAFi iLE
KANTiTATiF OLARAK DEGERLENDiRiLMESi
*Dr. Bülent ALP ARSLAN, **Dr. Orhan KARSAN
başka neden olmaksızın yaşa
olarak kemik kitlesinin azalması
ve kırıkiara eğilimin artması olarak tanımlanan primer osteoprozun, güncel
morbidite ve mortalite sebepleri arasın
da önemli bir yeri vardır.

Bir

bağlı

Osteoporozun gelişimini önlemek
veya geciktirmek için henüz klinik ve
radyolojik bulguların olmadığı erken dönemde tanı konulabilmesi çok önemlidir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmamızda osteoporoz tanısında
günümüzde halen kullanılmakta olan
radyolojik ve radyogrammetrik yöntemlerden Singh, Meunier ve SamettNardin indeksi ile kantitatif bir ölçüm
olan single Energy Quantitative Computed Tomography (SE-QCT) yöntemi
karşılaştırılarak bunların erken dönemde tanısal güvenirliği araştırılmıştır.

30-40 yaşlar
gözönüne alınarak
40 yaşın üzerindeki 37 travmatik ve 13
kontrol olgusunda primer osteoporoz
Kemik kütlesi

kaybının

arasında başladığı

değerlendirilmiştir.

Uyluklar 10-15° iç rotasyanda iken
çekilen pelvis A-P grafilerde Sing indeksine göre Grade 4 ve altındaki değerler osteoporoz olarak kabul edilmiş
tir.
Barnet-Nardin yöntemine göre her
iki elin P-A grafilerinde ikinci metakarpların ortasında ölçüm yapılarak
Medial +Lateral korteks
Kemiğin

total

kalınlığı

genişliği

formülüne göre bulunan değerlerin
% 43 ve altındaki değerler osteoporoz olarak kabul edilmiş
tir.
ortalması alınmış

Atatürk Üniv. Tıp Fakültesi. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
Atatürk Üniv. Tıp Fakültesi. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Uzmanı.
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Meunier indeksine göre Torakolomber yan grafide 1O vertebra puanlandı
rılmıştır. Normal vertebra = 1, Bikonkav
vertebra = 2, Düzleşmiş veya karnalaş
mış vertebra = 4 puan olarak değerlen
dirilmiş, 11 puan ve üzerindeki değerler
osteoporoz olarak kabul edilmiştir.
Travmatik kırık olan vertebralar değer
lendirmeye dahil edilmemiştir.
SE-QCT yönteminde Toshiba TCT
600 x T lll. jenerasyon bir ünit kullanıla
rak Th 12-L3 arasında üç vertebra incelenmiştir. Her vertabradan birer kesit
alınıp kemikteki kalsiyum düzeyi mg/
cm3 olarak belirtilmiştir. Bu üç vertabradan yapılan ölçümlerin ortalaması alı
narak Genant'ın cins ve yaşiara göre
normal değerleri belirlediği tablolardan
yararlanılarak
olgularda osteoporoz
olup olmadığına karar verilmiştir.
BULGULAR

37 travmatik ve 13 kontrol olmak
üzere değerlendirilen toplam 50 olgunun 26'sı kadın (% 52), 24'ü erkek (%
48) olup en küçük olgu 40, en büyük
ise 85 yaşındadır. Yaş ortalaması 61.8
YAŞ

KADlN

yıldır. Olguların

33'ünün (%66) 51-70
grubu içerisinde yer aldığı belirlenmiştir. (Tablo-1)
yaş

Olguların radyolojik değerlendirilme
sinde Singh indeksine göre 13 olgu (%
26) Grade 5 normal ve 37 olgu (% 74)
Grade 4 ve aşağısında bulunarak osteoporotik olarak kabul edilmiştir.

Barnett-Nordin'in metakarpal indeksine göre değerlendirilen olgulardan
19'u (% 38) normal ve 31 olgu (% 62)
osteoporotik olarak belirlenmiştir.
Meunier indeksine göre 17 olgu (%
34) normal ve 33 olgu (% 66) osteoporotik olarak değerlendirilmiştir.
Travmatik ve kontrol grubundaki 50
olgunun SE-OCT ile yapılan ölçümlerinde 24 olguda (% 48) osteoporoz olduğu 26 olguda (% 52) kemik kalsiyum
değerlerinin normal düzeyde olduğu
görülmüştür. Ancak osteoporotik olmayan 26 olgudan üçünün kemik kalsiyum
değerleri 1O mg/cm3 den aşağıda bulunduğu için bu olgular kırık eşiği içerisinde olan olgular olarak değerlendirilERKEK TOPLAM

o/o

GRUPLARI
45-50

4

4

8

16

51-60

8

9

17

34

61-70

7

9

16

32

71-80

5

1

6

12

81-

2

1

3

6

26

24

50

100

52

48

TOPLAM
%

Tablo 1. 0/gulanmtzm yaş ve cins dağtltmt.
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miştir.

nuçlar x 2 testi uygulanarak incelendiğin
de SE-QCT ölçüm yöntemi ile diğer 3
yöntem arasında osteoporoz tanısınn
konulmasında P<O 001 fark bulunduğu ,

(Tablo-2)

Singh, Barnett-Nordin ve Meunier
kalitatif değerlendirme yöntemleridir.
SE -QCT de .ıse k emı"kte ka1sıvum
•
duze..
YAŞ

GRUPLARI

SiNGH

BARNETT-NORDiN

E

K

40-50
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E

K

MEUNiER
K

E

QCT
E

K

1

2

51-60

5

7

4

5

4

6

4

3

61-70

7

7

7

6

7

7

7

4

71-80

5

1

5

1

5

1

3

1

81-

2

1

2

1

2

1

19

18

18

13

18

15

1
14

10

TOPLAM

37

31

33

24

/o

74

62

66

48

0

Tablo 2. Değerlendirme yöntemlerine göre, osteoporoz olarak belirlenen olgularm yaş ve
seks dağtltmt

yi mg/cm3 olarak ölçdiebildiğinden osteoporoz ve şiddetinin saptanmasında teedilen
kantitatif
bir
mel
kabul
yöntemdir. Olguların tmü SE-QCT esas
kabul edilmek üzere bu yöntemlere göre karşılaştırıldığında Singh değerlendir
mesinde gerçekte osteoporozu olmayan13 olgunun osteoporotik olarak
değerlendirildiği görülmüştür. (Tablo-3)
Barnett-Nordin yönteminde ise normal olan 9 olgunun osteoporotik ve osteoporozu olan 2 olgunun ise normal
olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır.
meunier indeksine göre ise normal olan
1O olgunun osteoporotik ve osteoporozlu bir olgunun normal olarak değer
lendirildiği görülmüştür.

Bu 4 yönteme göre elde edilen so-

bununda çok çok

anlamlı olduğu

anla-

şılmıştır.

TARTIŞMA

Osteoporozun radyolojik olarak saptanabilmesi için kemik kütlesinde %
30'un üzerinde bir kayıp olması gerekir.
Kemik kütlesindeki azalmanın bu sınıra
gelmeden osteoporozun tanısının konulması morbidite ve mortalitieyi azaltacaktır (3,6,7).
Osteoporoz kortikal ve trabeküler
kemikte değişik zamanlarda ve değişik
dereelerde görülür. Trabeküler kemikler
daha yüksek metabolik aktiviteye ve 8
kez daha yüksek Turn-over'a sahip olduğundan osteoporoz öncelikle buradan gelişir.
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OLGU NO

SINGH BARNETT

MEUNIER

QCT

NORDIN
5

+

+

+

-

7

+

+

+

-

8

+

-

-

+

10

+

+

+

-

15

+

+

+

-

18

+

-

-

-

21

+

+

+

-

31

+

-

+

+

33

+

-

+

-

.37

+

-

+

-

39

+

+

+

-

42

+

+

+

-

43

-

+

-

-

44

-

+

-

-

46

+

-

+

-

47

+

-

-

-

49

+

-

-

-

Tablo 3. QCT'ye göre diğer yöntemlerde osteoporoz tamsmda
uyumsuzluk gösteren olgu/ann dağtlımı

Bu nedenle de osteoporozun tanı
ve şiddetinin belirlenmesinde
omurgada yapılan kalsiyum düzeyi ölçümleri çok önemlidir (2,4).

Nilson (1988, metekarpal indeks,
meunier ve QCT arasında değerlendir
mede belirgin bir fark olduğunu tespit
etmiştir (8).

Lane (1984), Cummings (1985),
Singh indeksi ile omurgadaki kemik kütlesi kaybının derecesi arasında bir korelasyon olmadıağını bildirmişlerdir (1 ,5).

Passeri (1991) kalitatif radyolojik ölçüm yöntemlerinin osteoporozun erken
tanısında
yeri olmadığını, sartaris
(1991), Barnett-Nordin yönteminin int-

sında
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rakortikal poroziteyi ölçernediğini ve aksiyel iskeletteki osteoporozu göstermediğini sadece relatif bir bilgi sağladığını
bildirmişlerdir (9, 1O).
Olgularımızda

yapılan

osteoporoz
Singh, BarnettNordin ve Meunier indeksine göre elde
edilen sonuçların SE-QCT'den oldukça
farklı ve bu yöntemlerin tanısal güvenilirliğinin daha düşük olduğu görülmüş
tür.
değerlendirmesinde

Osteoporozun erken tanısının konulve muhtemel kırıklar olmadan önce tedaviye başlanabilmesi açısından
SE-QCT ile kemik kalsiyum düzeyinin
ölçülmesinin insan sağlığı ve ülke ekonomisi için önemli olduğuna inanıyoruz.
ması
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ORTOPEDiK CERRAHiDE HÜCRE KURTARIClSI
(CELL-SAVER) CiHAZlNlN KULLANIMI
A.Mazhar TOKGÖZOGLU*, A.Mümtaz ALP ASLAN**,
Cengiz YILMAZ, Yaser MUŞDAL**

Günümüzde kan yoluyla bulaşan
-B, C, Delta hepatit; Sitilis
ve AIDS- önem kazanması: çok miktamda kan transfüzyonu gerektiren ortopedik cerrahide bizleri sıklıkla güç durumda bırakmaktadır (3,6). Kan yoluyla
bulaşan hastalıklara duyarlı Batı toplumunun tıp sektörüne baskısı, majör ortopedik ameliyatlarda kan konservasyonu yollarını doğurmuştur (5). Bu
yolların en güncel olanı "Hücre kurtarıcı
cihazı"'nın kullanımıdır (2,7). Bu cihazla
ameliyat esnasında hastanın kanama
yoluyla kaybetmiş olduğu kan steril
şartlar altında bir rezervuarda biriktirilerek, % 0.9 luk NaCl solusyolu ile yıka
nır. Yıkanmış olan kanlı sıvı içerisindeki
partiküller ve eritrositler santrifügasyon
yoluyla birbirinden ayrılarak elde edilen
eritrosit süspansiyonu hastaya geri verilir.
hastalıkların

MATERYAL VE METOD:
Kan konservasyonunda bu cihazın
yerinin araştırılması için 1991 ve 1992
yıllarında majör ortopedik cerahi işlem
yapılacak yirmiiki hasta prospektif olarak değerlendirildi. Bu hastaların onyedisi total kalça artroplastisi revizyonu
yapılacak, beşi kompleks spinal cerrahi
rekonstruksiyonu yapılacak hastalardı.
Dideco hücre kurtarıcı cihazı ile ameliyat sırasında toplanan hasta kanları
makinada yıkanarak, eritrosit süspansiyonu haline getirildi ve yine ameliyat sı
rasında hastalara geri transfüze edildi.
Hastalar intraoperatif ve postoperatif
dönemdeki transfüzyon ihtiyaçları yönünde de incelendi. Kontrol grubu olarak daha önce hastanemizde ameliyat
edilmiş onar adet total kalça artroplasti
revizyonu ve skolyoz cerrahisi geçiren
hasta incelendi. Bu hastaların kan kay-

* H.Ü. Tıp Fak. Ortop. Trav. A.B.D.
** H.Ü. Tıp Fak. Ortop. Trav. A.B.D. Profesörü
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bı çalışmada

cihazın kullanılmasını

eşitti

haklı kılmaktadır. Diğer

incelenen hasta grubuna
(p>0.05). Çalışmada ayrıca maliyet hesabı yapılarak, kan tranfüzyonuna alternatif olarak bu cihazın kullanımı
nın getirileceği mali yük hesaplanmaya
çalışıldı.

mali açıdan da
perioperatif dönem kan konservasyon metodlarını
hücre kurtarıcı cihaz kullanımına eklenmesi verilecek banka kanını ve işlemin
maliyetini daha da azaltacaktır (4,6,7).

BULGULAR
Hücre kurtarıcı cihaz kullanımı ile
hasta başına ortalama 1523±663 ml
kan kaybı makinadan eld edilen ortalama 1317±507 ml eritrosit suspansiyonu
ile replase edildi. lntraoperatif banka
kanı transfüzyonu hücre kurtarıcı cihaz
kullanılan hasta grubunda belirgin olarak daha azdı (1.7±1 üniteye karşın,
3.52±1.9 ünite; p=0.03). Bu cihazın kullanımının hasta başına maliyetinin yaklaşık 4.000.000 Türk Lirası, bir ünite
kan transfüzyonunun maliyetinin yaklaşık200.000 Türk lirası olduğu saptandı.
Çalışmamızda

majör ortopedik cerrahi grişim yapılacak hastalarda hücre
kurtarıcı cihaz kullanıldığında, intraoperatif kan transtuzyon gereğinin belirgin
olarak azaldığı belirlendi. Günümüzde
kan yoluyla bulaşabilecek ciddi hastalıklar göz önüne alındığında hastaların
bu tür cihazlar kullanımıyla önemli morbidite ve mortaliteden kurtulabileceği
görüldü. Bir AIDS'li hastanın tedavisi de
dahil olmak üzere topluma maliyetinin
çok fazla olduğu düşünülecek olursa
(1), hastanın banka kanına olan gereksiniminin önemli ölçüde azaltılması bu
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Immunodeficiency Syndrome (AIDS), Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Orthopedic Surgery. Scientific Exhibit. he American Academy of Orthopedic Surgeons, 60.
Yillik toplantJsJ, 18-23 Şubat, 1993, San
Fransisco Ca/ifornia, A.B.D..
2. Behrman, MJ; Ke1m HA.: Perioperative red blood eel/ salvage in spine surgery:
A prospective analysis. C/in Orthop 278:
51-57: 1992.
3. Johnson RG: 8/ood /oss in spinal surgery: /s there a problem? Spine: State of
the Art Reviews 5: 1-6, 1991.
4. Keeling MM, Gray LA, Brink MA- HJ!Ierich VK, B/and KI: lntraoperative autotransfusion: Experience in 725 consecutive
cases. Ann Surg 197:536-541, 1983.
5. Myhre BA: Fatalities from blood transfusion. JAMA 244: 1333-1335, 1980.
6. The National 8/ood Resource Education Program Expert Panel: The use of autologous blood. JAMA 263:414-417, 1990.

7. Popovski MA, Devine PA, Taswell
HF: lntraoperative autologous transfusion.
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PERiOSTTAN iZOLE EDilEN
HÜCRELERiN iN VITRO OSTEOJENIK
POTANSIYEllERiNiN HÜCRE
KÜL TÜRÜNDE iNCELEMESi
Feza KORKUSUZ*, Aykut ÖZKUL**, Petek KORKUSUZ***,
Z. Sevim ERCAN***, ibrahim BURGU**

Fizeal plaktan olan büyüme dışında
büyümesi ve iyileşmesi, endosteum ve periosteumda bulunan
hücreler tarafındn gerçekleştirilir (Macewen, 1983). Bassett ve Cohen farklı
çalışmalarda kemik yüzeyini kaplayan
periostun iki tabakası olduğunu ve iç tabakayı oluşturan kambiyum tabakasının
ömür boyu osteojenik potansiyelini koruduğunu göstermişlerdir (Cohen ve
Lacroix, 1955). lik kez 1928 yılında Fell
ve arkadaşları in vitro ortamda fibroblast benzeri hücreleri üretmeyi başar
mış ve bu hücrelerde ossifikasyonu incelemişlerdir. Bunu takip eden yıllarda
periost dokusunun kemik oluşumunda
ki önemi ortaya konmuş (Bruder ve
Caplan, 1989; Pechak ve ark., 1986;
kemiğin

Poussa ve ark., 1981), ayrıca periost
dokusundan fibroblast benzeri hücre
izolasyonu ve kültür ortamında üretilmesine yönelik çalışmalar yaygınlaş
mıştır. (Nakahara ve ark., 1990).
Çalışmamızda insan kökenli periost
dokusundan mekanik ve enzimatik yöntemlerle hücrelerin izolasyonu ve kültür
ortamında üretilmeleri ele alınmıştır. Ayrıca, perost hücrelerinde "Substance
P". adı verilen nöromediatörün reseptörleri, poliklonal antikor kullanılarak immunohistokimyasal yöntemlerle belirlenmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEM

A. Periost Hücrelerinin ızolasyonu:
kalça çıkığı sebebiyle düzelti-

Doğuştan

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sağlık ve Rehberlik Merkezi,
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Bilim Dalı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı ve
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ci temaral osteotomi uygulanan altıya
şında kız hastanın, osteotomi hattında
bulunan 1.0 x 1 .5 cm boyutlarındaki periost dokusu alındı. Periost üzerinde bulunan kas ve benzeri dokular 7-10 ml
Tyrod solusyonu (Sigma, ST Louis,
ABD) içerisinde mekanik olarak temizlendi. Elde kalan periost dokusu antibiyotik (Streptomisin 100 mg/ml, Penicilin
100 lU/ml) içeren fosfat tamponlu sıvı
(PBS) ile üç kez beşer dakika yıkandı.
B. Periost Hücrelerinin Kültivasyonu: Insan periostuna ait parçalar %
0.25'1ik tip ll kollajenaz (Biochrom KG,
Berlin, Almanya) içeren Falcon tüpüne
aktarılarak bir saat süreyle 3JCC'Iik ılık
su banyosu içerisinde tutuldu. Oluşan
elusyon (Hücre Suspansiyonu) 1O dakika süre ile 1500 devirde santrifüj edildi.
Süpernatan uzaklaştırıldı ve ortalama
%1 OO'Iük Fötal Bovine Serum (FBS)
eklenilerek kollajenazın aktivitesi inhibe
edildi. Hücreler Eagles Minimal Esential medium (EMEM) vasatı ile suspanse
edildi ve ortalama her şişeye 106 hücre
düşecek şekilde 50 cc disposable hücre kültürü şişelerine aktarıldı. Hücre takiplerinde %1 O FBS içeren antibiyotikli
EMEM vasatı kullanıldı. Vasatlar iki veya üç günde bir değiştirildi. Bir gurup
hücrenin takibinde Biggers tarafından kemik hücreleri için özel olarak geliştirilen
(Stern ve ark., 1979) BGJb mediumunun
Fitton-Jackson modifikasyonu (Sigma, St
Louis, ABD) kullanıldı (Şekil1 ).
C. Subkültür: Belirli bir sayıya ulave konfluent hale gelen hücreler
subkültüre edildi. Kültür şişelerindeki
mediumum uzaklaştınlmasını takiben
ortalama 2 c % 0.25'1ik tripsin (Gibco,
Paisley, lskoçya) tatbik edildi.On dakika süre ile 37°C de karbondioksitli
etüvde bekletilen hücreler, yapışmış oldukları yüzeyden kaldırıldı. Ortalama
eklenen 2 cc %100 FBS ile tripsinin akşan

F.KORKUSUZ

tivitesi inhibe edildi. Bin devirde on dakika süreyle santrifüjden sonra, thoma
lamında sayılan hücreler, 1 X 105 /ml
olacak şekilde sulandırıldı ve yeni kültür
şişelerine aktarıldı.

D. indirekt immunositokimyasal
Yöntemle Substance P (SP) Reseptörlerinin işaretlenmesi: Periost hücreleri % 0.25'1ik trypsin ile bağlı bulundukları
hücre kültürü şişelerinden
ayrılarak 1o dakika 2000 devirde santrifüj edildi. Hücreler, santrifüjü takiben
sayıları mililitrede 100.000 olacak şekil
de % 1O fötal daha serumu (FBS) içeren Eagles minimal essential medium
(EMEM) ile suspanse edildi. Hücre içeren bu suspansiyondan birer mililitre
alınarak 24 gözlü makroplate'in altı gözüne kondu. 24 saat süre ile 3JCC de
% 5'e ayarlı karbondioksitli etüvde inkübe edilen hücrelerin makroplate'in zeminine yapışmaları beklendi. Daha sonra 80° C Pastör fırınında bir saat
bekletilen hücrelerin ısı ile fiksasyonu
sağlandı. Makro plate'in her gözüne
100mg SP eklendi. Bir saatin sonunda
SP ortamdan uzaklaştırıldı. Tween 20
solusyonu içerisinde sulandırılan paliklonal SP antikoru uygun miktarda ortalama eklendi. Bir saat inkubasyonu takiben 1/6000 oranında sulandırılan anti
rabbit peroksidaz konjugati ile hücreler
30 dakika muamele edildi. Asetik asit
tamponu içerisinde çözünen 0.2 ml
substrat (3-amino 9-etil karbazal + dimetilformid + % 3 hidrojen peroksit) eklenerek renk reaksiyonu gözlendi. Poliklonal SP antikoru uygulanmayan
hücreler kontrol grubu olarak kullanıldı.
SONUÇLAR
Iki haftalık izlemenin sonunda periost dokusuna ait parçalardan perifere
doğru fibroblast benzeri hücrelerin uza184
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Şekil 1. Periost dokusunun izole edilmesi ve bu dokudan mekanik ve enzimalik
olarak periost hücrelerinin izolasyonuna ait ak1ş şemas1.

dığı

görüldü. (Şekil 2). Sitolojik incelemede bu hücrelerin uzun iğ şeklide olduğu ve tek nükleuslarının bulunduğu,
bazı hücrelerin ise üçgen şeklinde ol-

dukları

görüldü. Immunositekimyasal
yöntemle SP reseptörü aranan çalış
mada substrat ile periost hücrelerinin
kırmızıya beyandıkları izlendi (Şeki13).
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Şekil 2. Insan periostundan izole edilen parçadan (P) perifere doğru uzamtş fibroblast benzeri özellik taştyan periost hücreleri (F). x 100

Şekil 3. Periost hücrelerinde mevcut olan substance P reseptörlerinin substrat ile
ktrmtztya boyanmast.
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KAYNAKLAR

TARTIŞMA

Doku kültürü sayesinde periost hücreleri ayrıntılarıyla incelenebilir ve osteojenik kapasiteleri ortaya konabilir. Çalışmamızda periost doku kültürüne ait
gereç ve yöntem ayrıntılı olarak anlatıl
mıştır.Bu yöntemle uniform periost hücrelerin sayısını arttırılarak değişik özellikleri incelenebilir. Kültüre edilen
hücreler azot tankında dondurularak
saklanabilir ve ileride yapılacak çalış
malarda tekrar kullanılabilir. Şok dondurma yöntemi ile belirli bir aşamaya
gelinmiş deneye ara verilebilir veya gerek görülürse donmuş hücreler bir merkezden diğer bir araştırma merkezine
aktarılarak deneye devam edilebilir. Bu
çalışma ayrıca periost hücrelerinde
saptanan Substance P reseptörleri sebebiyle kemik iyileşmesinde nöroendokrin bir regülasyonun varlığnı ortaya
koymaktadır (8).
Not: Bu çalışma Ank. Üniv.Veteriner
Fak. Viroloji Bilim Dalı Labratuvarların
da gerçekleştirilmiştir.

1. Bruder SP, Gaplan Al: First bone formation and the dissection of an osteogenic
lineage in the embryonic chick tibia is revea/ed by monocianal antibodies against osteoblats. Bone 10:359-375, 1989.
2. Cohen J, Lacroix P: Bone and cartilage formatian by periosteum.J Bone Joint
Surg 37-A: 747-730, 1955
3. Korkusuz P, Korkusuz F, Özkul A, Ercan ZS: Substance P'nin manolayer periost
hücre kültürlerine etkisi. Xl. Ulusal Farmako/oji Kongresi, 4-8 Kas1m 1992, Nevşehir.
4. Macewen W: The growth of bone.
C/in Orthop 174:5-14, 1983
5. Nakahara H, Bruder SP, Goldberg
VM, Gaplan Al: In vivo osteochondrogenic
potential of cultured eel/s derived from the
periosteum. C/in Orthop 259:223-232, 1990.
6. Pechak DG, Kujawa MJ, Gaplan Al:
Morphology of bone development and bone
remodeling in embryonic chick limbs. Bone
7:459-472, 1986
7. Poussa M, Rubak J, Ritsila V: Differentiation of the osteochondrogenic eel/s of
the periosteum in chondrotrophic enviroment. Acto Orthop Scand 52:235-239, 1981.
8. Stern PH- Raisz LG: Organ culture of
bone. Skeletal research (ed. simmons DJ
and Kunin AS) pp 21-59, 1979
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EKLEM KIKIADAK DEFEKTi ONARIMININ
DENEYSEL iNCELEMESi
Mustafa ALTUN*, Celal BAKi**, Mustafa ÖZTÜRK*, Cengiz ALDEMiR*
GiRiŞ ve AMAÇ
Yapılan

deneysel çalışmalarda; boeklem kıkırdak defektierinin tamirinde eklem kıkırdağı yerine perikondral greft, fasya, cilt ve pediküllü
kas flebi gibi çeşitli biyolojik dokular
kullanılmıştır. Bu dokulardan periostun;
uygun çevre koşulları sağlandığında
neokondrogenetik özelliği olduğu, bu
özelliğin kambium tabakasındaki progenitör hücrelerden kaynaklandığı saptanzulmuş

mıştır.

Bu çalışmada amaç; kıkırdakta oluş
turulan defekt üzerine periost transplantasyonu sonrası, aktif hareket verilerek oluşacak yeni dokunun klinik,
makroskopik,histopatolojik ve histokimyasal özelliklerinin incelenmesidir. Ayrıca,
aktif hareketin kıkırdak defekti üzerine etkisinin ve subkondral kemiğin neo kondrogenezisekatkısınınaraştırılmasıdır.

MATERY AL ve METOD
Çalışmaya 24 tavşanın 48 dizi dahil
edildi. Her grupta 16 diz olacak şekilde
3 grup oluşturuldu.

ı. Grupta diz ekieminin ağırlık taşı
mayan femur eklem yüzeyinde 4x8 mm
boyutlarında spongioza ortaya çıkacak
şekilde kıkırdak defekti oluşturuldu. Bu
grup kontrol grubu olarak kabul edildi.

ll. Grupta dizin aynı bölgesinde eşit
büyüklükte kıkırdak defekti oluşturuldu.
defekt üzerinde 1 mm çapında 6 adet
delikaçı ldı.

lll. Grupta tibia proksimalinden defekte eşit büyüklükte periost dokusu
dikkatlice keskin diseksiyonla kaldırıldı.
Bu dokunun kambium tabakası üste
gelecek şekilde tersyüz edilerek daha
önce hazırlanan defekt üzerine transplante edildi.

KTÜ. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. Arş. Gör.
KTÜ. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. Profesörü
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Tavşanlar, postoperatif kafes içersinde. dizlerinde herhangi bir tesbit materyali kullanılmadan 16 hafta süreyle
takip edildi. Bu sürenin sonunda hayvanlar öldürülerek diz eklemleri klinik,
makroskopik histopatolojik ve histokimyasal olarak değerlendirildi.

Her gruptan ikişer tavşan ölmesi nedeni ile çalışmaya dahil edilmedi.
BULGULAR
Diz eklemin klinik değerlendirilme
sinde, Her 3 grupta da eklem hareketinin tam olduğu, kontraktür ve dizde deformite oluşmadığı tesbit edildi.
Diz eklemlerinin makroskopik değer
lendirilmesinde; her 3 grupta da sedef
renginde kkırdak dokusuna benzer yeni
doku oluşumu gözlendi.
Histopatolojik ve histakimyasal bulgular; Grup lll de oluşan yeni dokunun
hyalin kıkırdağı karekterinde olduğu ve
diğer iki gruba göre istatistik olarak
farklılık gösterdiği bulundu (P<O.OS).
Yapısal özelliklerden; yeni oluşan dokunun yüzey düzgünlüğü; yapısal bütünlüğü, kalınlığı, komşu kıkırdak ve subkondral kemikle kaynaşması, yeni
oluşan dokuda ve komşu kıkırdakta dejenerasyon olmaması yönünden ayrı
ayrı değerlendirilmiş ve her bir özellik
için yapılan istatistiki çalışmada Grup lll
de diğer gruplara göre istatistiki bir fark
bulunmuştur.

TARTIŞMA

ve SONUÇ

Çalışmamızda postoperatif dönemde aktif hareket uygulandığında bütün
gruplarda eklem içi yapışıklık oluşmadı
ğı gözlenmiş, elde edilen bulgu literatürle uyumlu bulunmuştur.
Kıkırdak defekti oluşturulan bölgede
perikondrium veya çevre yumuşak dokulardan gelen hücreler basınç, sürtün-

me kuvveti, hareket gibi mekanik faktörlerin etkisiyle yeniden kıkırdak dokusu hücrelere dönüştüğü, ancak bunun
sınırlı olduğu bildirilmiştir. (1 ,2). Rubak;
eklem kıkırdak defekt bölgesinde hareket uygulandığında, hyalin kıkırdağa
benzer doku oluşurken immobilizasyon
uygulandığında, defektin yalnız kollagen doku içerdiğini söylemiştir (5).
Mitchel; Kıkırdak defekti oluşturulan
bölgede çok sayıda küçük delikler açıl
dığında, oluşan yeni dokunun hyalin kı
kırdak özelliğinin delik açılmayan defektli gruba göre daha belirgin olduğu,
bunun da subkondral bölgeden gelen
kemik iliği hücrelerinin mekanik çevre
koşullarının etkisiyle metaplazi sonucu
olduğunu belirtmiştir (3). Rubak; kıkır
dak defekti oluşturulan greftin kondrojenik kapasitesi olduğunu göstermiştir
(6). Bu çalışmayı takiben O'driscol intraartiküler periost greftlerinin neokondrogenetik özelliğinin kambium tabakasın
daki
multipotansiyel
hücrelerden
kaynaklandığını göstermiştir (4). Salter,
devamlı pasif hareket uygulandığında,
periost greftindeki kambium tabakasın
daki progenitör hücreler uyarılarak neokondrogenezise neden olduğunu savunmuştur (7). Ancak aktif hareket
üzerinde yeterince durdurulmamıştır.
Zarnett; kıkırdak defekti bölgesine
periostu kambium tabakası üste gelecek şekilde transfer etmiş ve oluşan yeni kıkırdak dokusunun subkondral kemikden değil, kambium tabakasındaki
progenitör hücrelerden olduğunu göstermiştir (8)
Yaptığımız

deneysel çalışmada aktif
neokondrogenezisi değerlendirmek için, her 3 grupta oluşan
yeni
doku
mikroskopik
olarak
O'driscoll'un kullandığı histopatolojik ve
histakimyasal derecelendirme skalası
na göre birbiriyle karşılaştırılmıştır.
hareket
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dokuda hyalin kıkırdak
defekti oluşturulan
grupta (Grup 1) % 33, kıkırdak defekti
üzerine küçük delikler açılan grupta
(Grup ll) % 50, tersyüz olarak nakledilen grupta (Grup lll) % 100 oranında teşekkül etmiştir. Grup lll istatistiki olarak
diğer 2 gruptan farklı bulunmuştur.
Yeni

özelliği

oluşan

M. ALTUN

osteal Autografts Under the lnfluence of
Continious Passive Potion. J. Bone Joint
Surg (Am). 66-A: 1248-57, 1984.

kıkırdak

5. Rubak, J.M.: Chondrogenesis in Repair of Articular Cartilage Defects by Free
Periosteal Grafts in Rabitts. Acta Orthop
Scand., 53, 181-186, 1982.
6. Rabak, J.M.: Chondrogenesis in Repair of Articular Cartilage Defects by Free
Periosteal Grafts in Rabbits. Acta Orthop.
Scand., 53, 181-186, 1982.
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KRiSTA iLiAKA APOFiZi GREFTiNiN
ASETABULUM ÇATlSlNA TRANSPLANTASYONU
Akın KAPUBAGLI (1), Sinan KARA (2), Gülçin BAŞDEMiR (3)

GiRiŞ:

Günümüzde kalça displazilerinin tedavisi amacıyla çeşitli konservatif veya
cerrahi yöntemerden yararlanılmakta
dır, bunlardan elde edilen başarılı sonuçların yanında özellikle çatı ameliyatlarından
sonra desteğin zamanla
yetersiz kaldığı komplikasyonlarada
rastlanmaktadır (1). Çocukların büyüme
döneminde gene büyüme yeteneği bulunan bir çatı desteği ve basit şekilde
kalça displazilerini tedavi etmek düşüncsi çalışmamızın ana fikrini oluştur
muştur. Bu amaçla kıkırdak dokunun
avasküler transplantasyon, proliferasyon ve enkondral kemikleşme özelliklerinden yararlanarak bir ön çaışma hazırladık.

(1)
(2)
(3)

GEREÇ VE YÖNTEM:
Çalışmamızda

6

haftalık,

30 tavşan
asetabuve sol kal-

kullanılmıştır. Girişimler sağ

lum çatıları üzerine yapılmış
çalar kontrol amacıyla sağlam bırakıl
mıştır. Greftler krista iliakanın üst
kenanndan, bir bisturiyle alınmış ve eklem kapsülü zedelenmeden, 3 şekilde
asetabulum çatısına yerleştirilmiştir:
1) 9 tavşandan oluşan ilk grupta eklem kapsülü üzerinde bir çentik açılmış
ve 6 tavşanda greft buraya yerleştiril
miştir. Greft ve periost arasındaki temasın bozulmaması na dikkat edilmiş, perikondrium korunmuştur.
2) 9 tavşandan oluşan 2. grupta önce iliak kemik osteotomize edilmiş ve 6
tavşanda greft yarısı dışarıda kalacak

Ege Q.T.F. Ortopedi ve Travm. Anabilim D. Doçenli
Ege ~.T.F. Ortopedi ve Travm. Anabilim D. Uzmanlık öğrencisi.
Ege U.T.f. Patoloji Anabilim Dalı Yard. Doçenti.
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A. KAPUBAGLI
şekilde

araya

yerleştirilmiştir.

teması korunmuş,

perikondrium

Periost
çıkarıl

mıştır.

3) 12

tavşandan oluşan

3. grupta, 9
tavşanda greft değişik pozisyonlarda
osteotomi hattı arasına gömülmüş, periost teması kesilmiş ve perikondrium çı
karılmıştır. Her grupta geriye kalan 3'er
tavşanda ilk girişimler yapılmış, greft
yerleştirimeden karşılaştırma amacıyla
bırakılmıştır.

Radyolojik incelemeler anestezi a~ın
girişim sonrası 2., 6. ve 10. haftalarda
yapılmıştır. Her grafik incelemeden sonra, her gruptan eşit sayıda olmak üzere
toplam 1O tavşan sakrifiye edilmiş ve her
iki kalça ekiemi çıkarılarak elde edilen piyeslerin 4-8 mikrenluk kesitleri hazırlan
mış ve incelemeleri yapılmıştır.
da,

SONUÇLAR:
2. ve 3. gruptan birer tavşan osteomyelit saptandığından çalışma dışı bı
rakılmıştır.

RADYOLOJiK SONUÇLAR:
1. Grup

tavşanlarda

2. haftada bir
haftada çekive 1O. haftada çekilenierin tamamında değişik büyüklüklerde kemik çıkıntırarı saptanmıştır. 2. ve 3. grupta 2. haftada bir değişiklik görülmemiş, 6 ve 1O. haftalarda
ise hafif skierez belirlenmiştir.
değişiklik görülmemiş; 6.
len grafilerin bir kısmında

HiSTOLOJiK SONUÇLAR:
Ilk gruptaki greft hızla prolifere olan
bir epifiz kıkırdağı gibi davranmış, 6.
haftada kemik çıkıntısı oluşturmuş ve
bunun ortasında sekonder kemikleşme
görülmüştür. 1O. haftada kemikleşme
nin daha belirgin olduğu saptanmıştır. 2
grupta kıkırdakta hafif profiterasyon ve
çepeçevre enkondral kemikleşme belirlenmiştir. 3. grup greftlerde önceki

grupta olduğu gibi enkondral kemikleş
me görülmüş, fakat bu grupta perikondriumun sıyrılamadığı durumlarda kemikleşmanin başlamadığı saptanmıştır.
TARTIŞMA:

Bizimle aynı düşünceyi taşıyan Clement (1 ), vasküler greftler ile bir çalış
ma yapmış, 16 tavşanın 15'inde başarılı
sonuç almıştır. Bu çalışmada farklı olarak Iabrum rezeke edilmekte ve greft
bunun üzerine yerleştirilmektedir. Bizim
istediğimiz eklem kapsülünü açmadan
greft eklenmesi olduğundan onun yöntemini uygulamadık, ayrıca labrumun
tam rezaksiyonunun yararsız olduğu
düşüncesindeyiz. Olin ve ark. (4), aynı
grefti femurun distal kısmına ekiemişler
ve çalışma sonunda kıkırdak dokunun
canlı kaldığını ve fonksiyon görebildiğini
saptamışlardr. Foster ve ark. (3) ise domuz tibiasında yarattıkları 1 sm.lik defektin üzerinde fizeal greftin etkisini incelemişlerdir.

2. ve 3. grup tavşanlardan elde ettisonuçlar bu şekilde yerleştirilen
greftlerin yeni bir kemik çatı oluştura
cak ve kemikte şekil değişikliği yaratacak kadar prolifere alamadığını göstermiştir. Ilk gruptan elde ettiğimiz en
önemli sonuç, uygun şekilde yerleştiri
len greftin bilinmeyen nedenlerle normal fizyolojik profiterasyon yeteneğinin
üstünde bir kapasite kazanması ve yerleştirildiği yerde adeta bir osteokondrom oluşturmasıdır.Bu yeni oluşumun
yeni bir asetabulum tavanına dönüşme
si muhtemeldir. Daha önce uzun kemik
metafizer bölge korteksine dik açı ile
gömülen bir epifiz kıkırdağı parçasının
osteokondrom benzeri bir yapı oluştu
rabileceği gösterilmiştir (2). Çalışma
mızda benzer yapı yassı kemikte ve
metafizden uzak bir bölgede ortaya çık
ğimiz

mıştır.
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SONUÇ:
Tabanı iliak kemik spongiöz dokusu
ile temasta bulunan serbest kristal iliaka apofizi grefti normalden daha fazla
prolifere olarak bir osteokondrom özelliği kazanmakta ve bir kemik çıkıntısı
meydana getirmektedir. Bu özellik yeni
ve destek olacak bir asetabulum gelişi
ı nini sağlayabilir. Ayrıca eki em kapsülünün korunmuş olması da fonksiyonların

korunmasına yardımcı olacaktır.

KAYNAKLAR

1. C/ement J L, Cahuzac J P, Lebarbier
P, Pasquie M: Etude experimental d'une
butee cotyloidienne en croissance (greffon

A. KAPUBAGLI

vascularisee). Rev Chir Orthop 69 : 433 446, 1983.
2. D' Ambrosia R, Ferguson A B: The
formatian of osteochondrma by epiphyseal
cartilage transplantation. C/in Orthop 61
:103-115, 1968.
3. Foster B K, et al: A pilot study of the
growth potential of the physis in a sheep tibia model. J Bone Joint surg 66 (Br): 778,
1984.
4. O/in A, Creasman C, Shapiro F: Free
physeal transp/antation in the rabbit. An experimental approach to foca//esions.J Bone
Joint Surg 66 (Am): 7-20, 1984.
5. Yücetürk G: Ortopedik deneysel çal! ş
ma/arda tavşanm kul/am/mas!. Acta Orthop
Traum Turc 14:24- 30, 1980.
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LARDA KlRlK iYi
ESiNiN
ERKEN DÖNEMiNDE
SERUM INSUUN-UKE
.GROWTH FACTOR-(IGF-1) DEGERLERi
Mehmet TUNCEL*, Ahmet CAN**, Sebahattin MUHTAROGLU***
IGF-1, moleküler ağırlığı 7700 dalton olan, primitif kondroblast ve osteoblastların diferansiyasyonu ile poliferasyonunu stimüle eden polipeptid yapıda
bir büyüme (growth) faktörüdür (3,4).
IGF-1'in otokrin ve parakrin etkisi vardır; Osteoblast, fibroblast ve sistemik
dolaşımdan izole edilebilir (2).
Bu araştırma tavşanlarda oluşturu
lan kınğın erken iyileşme döneminde
serum IGF-1 değerlerini tayin etmeye
yöneliktir.
Materyal ve Metod
Araştırmada 154 adet erkek, Yeni
Zellanda tipi, albino, immatür tavşan
kullanıldı. Tavşanların yaşları 3-4 ay,
ağırlıkları 1500-2100 gr. arasındaydı.
Tavşanlar standart laboratuvar diyeti
ve su ile beslendi.

Tavşanlar, ?'si kontrol ve ?'si deney
olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki
grupta tavşanlar numaralandırıldı. Kontrol grubu hayvanlarda açık eter anestezisi altında sadece cilt kesisi, deney
grubu hayvanlarda cilt kesisi ve parçalı
segmentler fibula kın ğı oluşturuldu.

Deney ve kontrol grubu tüm tavşan
lardan; deney öncesi bir kez, çalışma
nın başlamasından sonraki 5. ve 11.
günlerde birer kez kulak digital venlerinden 2'şer cc. kan alındı. Alınan kan
Endokrin Laboratuvarında santrifüj edilerek serumlar elde edildi ve "Kit for the
quantitative measurement of Human
IGF-1 serum or plasma" (DSL firması
nın) isimli kit kullanılarak immünoradiometrik yöntemle serum IGF-1 değeri
belirlendi. Deney grubu tavşanlardan
birisi çalışmanın ?.günü bilinmeyen bir

Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Yardımcı DoçentL
Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Uzmanı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD Öğretim Görevlisi
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nedenden öldü. Sonuçların istatistiki
olarak değerlendirilmesinde MannWhitney U testi kullanıldı.
Tartışma

IGF-1 mezenşimal stern hücrelerine
etkili bir büyüme faktörüdür (8). Bu faktör primitif kondroblast ve osteoblastların diferansiyasyonu ve proliferasyonu
kemik tamirinin temelini oluşturur. IGF1 Tip ı kollajen sentezini arttırması yanında yeni sentez edilen kemik kollajeninin degradasyonunu da önlemektedir
(2).
Kırık iyileşmesinin hızlanmış remodeling olarak kabul edilmesi uygundur.

Kırık iyileşmesi sırasında kemik yapım
ve yıkımı 2-1 O kat hızlanmaktadır (4) Kı
rık oluşturulduktan sonra 5. ve 11. günlerde bulunduğumuz serum IGF-1 değerlerindeki anlamlı artışın, remodeling

hızlanmasına katkıda bulunduğu açıktır.

Bulgular
Tablo ı ve ll'de özetlendi
Kirkeby ve Ekeland (6) Aspenberg
ve ark. (1) yaptıkarı deneysel çalışma
larda kırık iyileşmesini hızlandırmak
amacıyla lokal ve sistemik olarak verilen IGF-1 'in kırık iyileşmesinin normal
sürecini etkilemediğini göstermişlerdir.
Aspenberg, organizmanın kırık iyileş
mesi sürecinde oluşturduğu IGF-1 'in

Tablo 1. kontrol grubu tavşanların serim IGF-1 değerleri (ng/ml)
Dernekler

Standar

1
2
3
4
5
6
7

299.78
265.32
238.41
274.23
221.27
232.10
201.53

Tablo ll. Deney grubu

Değerler

5. Gün

değerleri

315.24
334.42
286.38
281.56
309.13
251.24
197.11

tavşanların

serum IGF-1

Değerler

11. Gün

Değerleri

283.14
298.09
262.21
243.74
227.81
241.16
205.24

değerleri

(ng/ml)

Değerleri

Standart

1
2
3
4
5
6
7

263.62
248.71
255.14
298.46
212.1 o
307.82
224.53

415.12
392.17
409.1 o
406.61
382.82
374.82
243.19

368.12
392.23
401.17
356.35
391.47
332.81

U=28, p>0.05

U=42, P<0.05

U=42, P<0.05

5. Gün

U= Mann-Whitney U testi
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11. Gün

Değerleri

Denekler
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yeterli optimal etkiye sahip

olduğu

gö-

rüşündedir.

KAYNAKLAR
1. Aspenberg P, Albrektsson T, Thorngren KG: Local application of growth-factor
/GF-1 to healing bone. Acta Orthop Scand
60 (5): 607-610, 1989.
2. Cana/is E, Mc Carthy TL, Central/e
M: The role of Growth Factor in skeletal remodeling End Met C/in 18(4): 903-918,
1989.
3. Froesch ER, Schmid C, Schwander
J, et al: Actions of insulin /ike growth factors

Mehmet TUNCEL

Annu Rev Phys/o/47:443-467, 1985.
4. Frost HM: The biology of fracture healing Part 1. C/in Orthop 248: 283-293,
1989.
5.Hulth A: Current concepts of fracture
healing. C/in Orthop 249:265-284, 1989.
6. Kirkeby OJ, Ekeland A: No effects of
local samatomedin C on bone repair. Acta
Orthop Scand 63 (4): 447-450, 1992.

7. Mohan S, Baylink DJ: Bone Growth
Factors. C/in Orthop 263:30-48, 1991
8. Zapt J, Schmid C, Froesch ER: Biological and immunological properties of insulin /ike growth factors(IGF) 1 and 2. C/in
End met 13:3-30, 1984.
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ASPiRiN'iN EKLEM
KIKIRDAGI DEJENERASYONUNA ETKiSi
Faruk BALKAR*, Hatice PAŞAOGLU**, Turhan ÖKTEN***,
Vedat ŞAHiN**** Sabahattin MUHT AROGLU.
sublüksasyon veya lüksasyon, ekernde
instabilite, devamlı kompressiyon, baskı klempi tekniği, eklem hareketinin kı
sıtlanması, tekrarlanan ağırlık yüklenmesi, eklem ıçı yabancı cısım,
kondrolitik enzim enjeksiyonu sayılabilir
(1 ,3,5,6,10, 11 '15, 16, 18, 19).

Birçok ilaç veya maddenin normal
ve osteoartritik (NSAID, kortizon,
trypsin, vs) eklem kıkırdağına etkisi invivo veya invitro olarak araştırılmıştır
(1 ,4,8,11-13,19). NSAID'Iarın osteoartritteki etkisi primer olarak dejeneratif
hadisenin kendisine karşı seçici bir etki
olduğunu gösteren objektif bir bulgu
yoktur (18). Klinikte sık olarak kullanı
lan salisilatlar içinde Aspirin'inin daha
etkili bir ilaç olmasından dolayı geniş
bir kullanım alanı vardır (17, 18). Bu gibi
ilaçların etki mekanizmalarını incelemek
veya biyokimyasal araştırmalar için eklem kıkırdağına çok sayıda lokal mekanik, fiziksel veya kimyasal müdahaleler
yapılarak deneysel osteoartrit zemini
oluşturulmaya çalışmıştır. Bunlar arasında; travma, ısı, dondurma, asidler,
infeksiyöz materyal, lokal kıkırdak defekti, kıkırdakta multipl yüzeysel kesiler,
Erciyes
Erciyes
Erciyes
Erciyes

Üniversitesi Tıp
Üniversitesi Tıp
Üniversitesi Tıp
Üniversitesi Tıp

Fakültesi
Fakültesi
Fakültesi
Fakültesi

Çalışmamızda eklem kıkırdağında
belirgin ve subkondral kemiğe kadar
uzanan multipl defektlerle osteoartrit
ortamı oluşturarak Aspirin'in etkisini
araştırmak ve ilacın özellikle dejenerasyonun ilk ve daha geç döneminde etkisini araştırmayı uygun bulduk.

MATERYAL VE METOD
Cerrahi Işlemler: 24 adet beyaz tavuyutulduktan sonra hepsinde sağ
diz parapatellar insizyonla artretemi yapılarak özel olarak hazırlanmış standart
şan

Ortopedi ve Travmatoloji ABD Yard. Doçenti,
Biyokimya ABD Doçenli
Patoloji ABD Doçenli
Ortopedi ve Travmatoloji ABD Araştırma Görevlisi
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sivri uçları olan tırmıkla ternur kondili ve
patella eklem yüzlerinde kkırdak kalınlı
ğınca uzunlamasına multipl defektler
oluşturuldu. Ameliyat sonrası serbest
bırakılan tavşanlar 3 gruba ayrıldılar. ı.
gruptaki tavşanlara (8 tavşan) ameliyattan bir gün sonra başlanarak 2 ay süreyle (1) total günlük doz 250 mg olacak şekilde oral Aspirin verildi. (15). 2
ayın sonunda tavşanlar öldürülerek femur kendilar kısmı ve patella tetkik için
ayrıldı. ll. grub tavşanlarda Aspirin·e
ameliyattan 2 ay sonra başlandı ve 2
ay süreyle verildikten sonra yine tavşanlar öldürülerek (ameliyattan 4 ay
sonra) patella ve femoral kondil kısmı
ayrıldı. lll. grubtaki tavşanlarda Aspirin
kullanılmadı ve kontrol grubu olarak
ameliyattan 2 ay sonra öldürulüp yine
aynı amaçla patella ve femoral kondil
kısımları ayrıldı.

Prostaglandin Ölçümü: Eksize
edilerek ayrılan patellalar aynı gün incelemeye tabi tutularak kırdak dokusunda Prostaglandin ayırımı ve kantitatif ölçümü Radioimmunoassay metodla
3
( H) Prostaglandin E kiti kullanarak yapıldı. (2)

sonlarına doğru belirgin derecede hareket kısıtlılığı gelişen 3 dizde aşırı derecede sinovial hipertrofi, fibrozis ve yapı
şıklıklar görüldü.
Hareket kısıtlılığı
bulunmayan diğer dizlerde bu bulgular
minimal derecede idi. ll. grubta eklem
yüzlerinde izlenebilir bir düzensizlik
yoktu, ancak karşı taraf diz eklem kıkır
dağına göre parlaklıkta azalma vardı.
Bu grubta 2 dizde minimal derecede sinoviyal hipertrofi vardı, ancak tedavi
süresi içinde hiçbir dizde hareket kısıtlı
lığına rastlanmadı. ı. grubtaki dizlerde
eklem kıkırdağı karşı tarafın kıkırdağı gibi parlak, mavimsi beyaz renkte ve
düzgün konturlu idi.

Mikroskopik gözlem : (1) Aspirin
verilmeyen kontrol grubunda (lll. grup)
kıkırdak defektierinin genişlemiş ve derin olduğu, hatta bazen subkondral kemiğe kadar uzandığı görüldü (Resim 2).
Buna karşılık ll. grubta defektierin genişlik ve derinliği azalmış, ancak yumuşak konturlu bir defekt haline gelmişti.
1. grubta ise defektler önemli derecede
düzelmişti (Resim 1). (2) lll. grubta

Histolojik inceleme: Eksize edilen
ternur kondil kısımları dekalsifiye edildi.
Kıkırdak ve subkondral kemiği içine
alan kesitler yapılarak toluidine blue ve
rutin hematoxylin ve eosin tekniği ile
boyandı.

BULGULAR
Makroskopik Gözlem: Ameliyat

sı

rasında oluşturulan uzunlamasına defektler lll. grubtaki dizlerde belirgindi.
Bir olguda patella eklem yüzünde kıkır
dakta ülserasyon vardı. Genellikle eklem yüzlerinde parlaklık azalmış, opak
ve konturu düzensizdi. Tedavi süresi

1) Resim 1. /. grupta ek/em ktktrdağt
mn tamir olmuş mikroskopik görünümü
(H.E.X125)

kondrositlerin genişlemiş defektiere yakın yerlerde ve büyük kümeler halinde
(Resim 2), buna karşılık ı. ve ll. grubta
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yoktu, ancak minimal derecede sinevial hipertrofisi bulunan iki dizde bazı yerlerde belirgin olmayan kıkırdak fibrillayonu vardı. ı. grubta kıkırdak yüzeyi
relatif olarak sağlamdı ve genel olarak
defektler aşikar bir şekilde ya kaybolmuş yada küçülmüş ve yüzeyelleşmişti.
Kıkırdaktan prostagıandin

E degrup ile ll. grupta ölçülen prostaglandin miktarları birbirine yakında. 1.
grupta ortalama prostlaglandin değeri
44.87 pg/mg, standart sapma 7.28, ll.
grupta ise ortalama prostaglandin değeri 48.05 pg/mg, standard sapma 8.21
olarak bulundu. lll. Grup Prostagldndin
miktarları ı. ve lı gruba göre çok yüksekti. Bu grubta ortalama prostaglandin
değeri 459.06 pg/mg, standart sapma
70.46 olarak saptandı. ı. ve ll. gruplarla
kontrol grubu (lll. grup) arasındaki fark
istatistiksel olarak önemli bulundu
(p<0.01). (Tablo 1)
ğeri: ı.

2) Resim 2. lll. grupta (Kontrol) geniş
kiktrdak defekti ve yakmmdaki
kondrosit kümeleri görülmektedir. (H.E.X
125)
lemiş

defektlerle ilgisi olmayan daha küçük
kondrosit kümeler izlendi. (3) ll. grubta
kıkırdakta değişik derecelerde fibrillasyon vardı. Kıkırdak yüzeyinde bozulmalar defektiere yakın yerlerde daha belirgindi. ll. grubta genel olarak fibrillasyon

Tablo ı. Kontrol grubu ile
sapma, t ve p değerleri

ı.

ve ll. grup arasındaki farklar, standart

so

Grublar

n

Kontrol

8

459.06 ± 24.89

70.46

grup

8

44.87 ± 7.28

7.28

16.54

p < 0.01

ll. grup

8

48.05 ± 2.90

8.21

16.39

p < 0.01

ı.

TARTIŞMA

Osteoartrit'de eklem kıkırdağının fibrilasyonu en erken görülen gros deği
şikliktir (5,7, 18). Bu nedenle deneysel
osteoartrit zemini oluşturulurken genel-

t

p

likle kıkırdakta fibrilasyona neden olabilecek müdahaleler yapılmakta veya kı
kırdak
defektieri
oluşturulmaktadır
(3, 1O, 11, 18, 19). Eklem kıkırdağındaki
yüzeysel laserasyonlar genellikle oste-
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oartritle sonuçlanmadığı ancak eklem
konturunu bozan büyük defektierin bu
sonuç doğurabileceği belirtilmektedir
(3). Bu nedenle OA zemini elde etmek
için deney hayvanlarımızın diz eklemlerinde subkondral kemiğe kadar uzanan
multipl defektler oluşturan ve dolayısıy
le eklem konturunu bozan özel tırmık
kullandık. Osteoartritte kondrositlerin
hipermetabolik aktivite gösterdikleri
(9, 16), ancak bunun rejerasyona bir
katkısı olmadığı bilinen bir gerçektir.
Salisilatlar hem normal hemde artritik
eklem kıkırdağı üzerine etki ettikleri, ancak bu etkinin artritik kırdakta daha fazla olduğu söylenir (6,11,12,19). Salisilatlar
bu
etkiyi
prostaglandin
sentezinde esas olan Cyclo-oxygenase
enzimini inhibe ederek yapmaktadırlar
(4,6,12,14,17,19). bunun yanında osteoartritin erken safhasında kıkırdak ekstraselluler matriksinde prostaglandinlerin sentezinde artış olduğu söylenir
(1 O, 11 ). Nitekim kontrol grubu saydığı
mız Aspirin verilmeyen (lll. Grup) deney hayvanlarımızın kıkırdaklarında
prostaglandin değerleri Aspirin tedavisi
uyguladığımız 1. ve ll. gruptakilere göre
belirgin derecede yüksekti (Tablo 1)
(P<0.01). Bu durum Aspirin'in ı. ve ll.
grubta kıkırdakta prostaglandin sentezini inhibe ettiğini göstermektedir. Ancak
1. ve ll grubta prostaglandin değerleri
birbirine yakın olmasına rağmen Aspirin
tedavisine geç başladığımız ll. grupta
gros ve histolojik eklemkıkırdağının rejenerasyon durumu ameliyat sonrası
hemen Aspirin tedavisine başladığımız
ı. grubtaki kadar belirgin ve effektif değildi. Aslında kontrol grubu dışında farklı sürelerde Aspirin tedavisi uygulanan
iki grup oluşturmamızın sebebi bu durumu somut bulgularla açığa çıkarmaktı.
Incelediğimiz literatür yayınlarında genel görüşün Aspirin'in kıkırdak harabiyeti fazla ilerlemeden osteoartritin er-

ken

safhasında faydalı olabileceği

düçerçevesinde birleşmektedir
(1, 15, 18). Burada Aspirin'in sadece sekonder osteoartrit'in değil primer osteoartritin de erken safhasında ayni olumlu
etki gösterebileceği söylenebilir. Sonuç
olarak; analjezik ve anti - inflamatuvar
etkisinden faydalandığımız Aspirin primer veya sekonder osteoartritin özellikle erken safhasında kullanılırsa dejenerasyonu önleyebilir.
şüncesi
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OSTEOARTRiT PATOGENEZiNDE
INTERLÖKiN-1 'iN YERi
AYDINLI U.*, Gedikoğlu Ö.**, ULUS i.H.***

Osteoartrit, eklernde matriks proteoglikan yıkımı ile karakterize progresif
kıkırdak harabiyetidir. Collins ve McEIIigott (1) osteoartıit de eklem kıkırdağı
nın normale göre metabolik olarak daha aktif olduğunu, bildirmişlerdir.
1964'de ise Ali (2) lizozimal enzimlerden asit proteaz olan katepsin D ve B
yi izole etmişlerdir. Sapolsky (3) matriks içinde yıkımı yapan nötral protaazların ve Ehrlich (4) kollagenazın osteoartritik eklem kıkırdağında yüksek
düzeyde olduğunu bildirmiştir. Bollet
(5), Glynn (6) ve Gedikoğlu (7) ise eklem kıkırdağının enzimatik yıkımının ana
kaynağının sinovyal zar olabileceğini
ileri sürmüşlerdir.
Bütün bu yıkım enzimlerinin osteoartritik ekiemierde normale göre fazla
ölçülmüş olması proteoglikan yıkımının
bu enzimlerce yapıldığını ve mecut olan
dengenin bozulduğunu gösterir. Stephens (8) osteoartıitte yıkım enzimlerinin

inhibitörlerinin, araya giren bir etken tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmiştir. (12, 13). Sinovyal sıvı yolu ile kı
kırdak bariyeri geçerek matriks içine
gelen ve aynı zamanda kondrositlercede salgılanan 1L-1 kıkırdakta nötral metalloproteaz sentezini artırarak matriks
makromoleküllerinin yıkımına neden
olur. Yıkılan kıkırdak hücrelerinde lizozom duvarları parçalandıı için açığa çı
kan asit proteozlarda otodestrüksiyonda rol almaktadır.
Çalışmamızda,

modeli

değerleri
lı

deneysel osteoartrit
sinovyal sıvıda IL-1
kontrol grubu ile karşılaştırma

oluşturarak

olarak araştırıldı.
MATERYAL VE METOD
Uludağ Üniversitesi Deney Hayvan-

ları Araştırma Laboratuvarında yapılan

bu çalışmada, 20 adet (15-3 kg) Yeni
Zelanda tavşanı kullanıldı. Tavşanlar
deney boyunca hazır yem, taze sebze

Uludağ Üni. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., Yrd. Doç. Dr.
Uludağ Ün i. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Prof. Dr.
Uludağ Üni. Tıp Fak. Farmakoloji A.B.D., Prof .Dr.
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ve su ile beslendi. Ameliyattan önce atropin sülfat (0.25 mg/kg subkutan) ile
premedikasyon
yapıldı.
Xylazine
hydrochloride (Rompun) (%2'1ik 0.1 cc/
kg) ve ketamin hydrochlorür (ketalar)
(20 mg/kg intramüsküler) ve yapılarak
anestezi sağlandı. Anestezi altında diz
eklemleri parapatellar medial kesi ile
açıldı. Eklem kapsülü ve sinovyal zar
kesiye pararelel açıldı. Kontrol grubunda dokular usulüne uygun kapatıldı.
Deney grubunda osteoartrit geliştirme
amacıyla ön çapraz bağlar kesildi, parsiyel medial menisektomi yapıldı ve dokular usulüne uygun kapatıldı. Ameliyattan
sonra
ekstremite
tespit
edilmeyip, tavşanlar serbest bırakıldı.
Tavşanlar, postoperatif 15. (Grup
1,2) ve 30. (Grup 3,4) günlerde yüksek
doz ketamin verilerek öldürüldü ve 4
gruba ayrıldı. Tüm dizlerden steril koşullardan alınan sinovyal sıvı örneklerinden kültür alındı ve IL-1 düzeyleri
radyo-immüncassay (RIA) yöntemi ile
ölçüldü. Diz eklemlerinde sinovyal ve
kıkırdak doku örnekleri alındı. Bu örnekler gerekli işlemlerden geçirilerek sinovyal doku kesitleri hemataksilen eozin
kıkırdak doku kesitleri ise hemataksilen
eozin ve toluidin blue ile boyanarak histopatolojik değişiklikler incelendi.

BULGULAR
Çalışmamızda

Grup 1 ve Grup 3'de
metakromazi kaybı, fibrilasyon, yer yer kondrosit kümeleşmesi ve
kıkırdak kaybı, pannus, sinovyal dokunun incelenmesinde ise, yoğun mononükleer (lenfosit, monosit) ve daha az
sayıda polimorfonükleer hücre inflitrasyonu ile damarlarda artma ve villus doku normaldi. Sinovyal sıvı kültürlerinde
üreme olmadı. 1L-1 'nın RIA yöntemi ile
elde edilen ölçümlerinde deney grubu
ile (Grup 1,3) kontrol grubu arasında
kıkırdakta

(Grup 2,4) istatistiksel olarak anlamlı
fark saptandı (P<0.001) (Şekil 1).
Şekil

1 : Sinovyal SJVJda IL-1 dü-

zeyleri.
TARTIŞMA:
Çalışmamızda,

günümüzde en çok
ve tam olarak insan osteoartritine benzer model oluşturması nedeniyle ön çapraz bağ kesisi ve parsiyel
menisektomi uygulandı (14). Kolay bulunabilmesi, bakımı ve ucuz olması nedeniyle deney hayvanı olarak tavşan
kullanılan

kullanıldı.

Wood (13) bakteri ürünlerinden endotoksinin IL-1 B'nin salgılanmasına neden olduğunu bildirmiştir. Çalışmamız
da;
sinovyal
kültürlerde
üreme
olmaması, saptadığımız IL-1 B düzeylerinin, eklernde gelişen osteoartrite bağlı
olduğu, enfeksiyonun rolü olmadığını
gösterdi.
lnterlökin-1 ölçümlerinde bioassay
ve radyoimmünoassay (RIA) yöntemleri
kullanılır. Çalışmamızda, RIA yöntemini
kullandık. Ise (15), Fontana (16) bioassay yöntemi kullandıkları çalışmada, insan osteoartrit sinovyal sıvılarında IL-1
düzeylerini saptamışlardır. Hopkins (18)
ise insan osteoartrit sinovyal sıvısında
her iki yöntemle yaptığı ölçümlerde,
RIA ile daha yüksek değerler bildirilmiş
tir (RIA 4.37+4.06 ng/mlt, Bioassay
0.146+0.84 ng/mlt.).
Çalışmamızda,

deneysel osteoartrit
sinovyal sıvılarında
15 ve 30. günlerde IL-1 B değerleri
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde yüksek saptanmıştır
(P< 0.001) (Şekil 1). Bu bulgularımız
Henderson (19)'ın antijen ile oluşturu
lan tavşan artrit modeli ile elde edilen
sonuçlardan farklıdır. Henderson (19)
sinovyal sıvıda bioassay yöntem ile 7.
geliştirilen tavşan
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• 7.ee+o.ea

Gün

• p<0.001

15.gün
t;::::::::::q

* 7.48+0.51

30.gün
ı. Osteoartrlt

Sham Kontrol

leri

SIVIda
günden sonra IL-1 saptamamıştır. Bu
sonuç insan sinovyal sıvı çalışmalarına
ters düşmektedir (13,17,18). Literatürde, deneysel osteoartrit modelinde sinovyal sıvı IL-1 B düzeyleri araştırılma
mış, ancak IL-1 B'nin saptanmasının
eklemin açılması sonucu sinovyada reaktif olarak gelişen inflamasyona t.ıağlı
olduğu kanaatindeyiz.
Sonuç olarak; tavşanlarda deneysel osteoartrit modelinde sinovyal sıvı
da IL-1 'nin ölçülebilir düzeyde saptanması
ve
kontrol grubuna göre
istatistiksel olarak anlamlı derecede
yüksek olması eklem kkırdak yıkımında

rol aldığı

savını

desteklemektedir.
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TÜRK TOPLUMUNDA AlT
EKSTREMiTE"TORSiYONEL PROFil"
TESBiTiNE YÖNELiK BiR ÇALIŞMA
Uğur ŞAYLI*, Selçuk BÖLÜKBAŞI

Pediatrik Ortopedi hasta grubunda
travmalara maruz kalanlardan
sonra hastanelere en sık başvurma çocukların alt ekstremite "rotasyonel" ve/
veya "angüler" deformite şüphe ve şi
kayeti ile yapılmaktadır (1 ,2,3,4).
çeşitli

ve araştırmalar, çocuklarda
torsiyon ve angülasyon ölçümlerinde
geniş bir fizyolojik sınır olduğunu ve de-

lojik sapmalar sayılırken, dışındakiler
deformite olarak kabul edilmektedir.
Bu çalışmamızda alt ekstremite tarsiyonel dökümünün normal fizloyojik sı
nırlarının belirlenmesine çalışılmıştır.
MATERYAL VE METOD

Çalışma

ğerlerin kendiliğinden yaşla değişiklik
gösterdiğini belirlemiştir

(5,6, 7).

Normal kabul edilen fizyolojik sınır
lardaki olguların durumu anne ve babalarına aniatılmalı ve endişeleri ortadan
kaldırılmaldırı. Diğer yandan gerçek rotasyonel veya angüler deformite tanın
malı ve gereken durumlarda tedavi
planlanmalıdır.

Çalışmalarda ortalamaya göre iki
standard sapma içindeki değerler fizyo-

Alt ekstremitenin torsiyon sorunlarını
gerçekçi ve uygun bir yaklaşım için "tarsiyonel döküm (profil)" tespitine ihtiyaç
vardır (5,6,7). Bu da herbir alt ekstremite için 6 parametrenin değerlendirilme
si ile çıkarılabilir.
1. Ayak gelişme

açısı,

2. Kalça iç rotasyonu (kalça ekstansiyonda),
3. Kalça dış rotasyonu (kalça ekstansiyonda),
4. Uyluk- ayak açısı,

S. B. Etimesgut Devlet Hast. Ortop. Trav. Uzmanı
Gazi Üniv. Tıp Fak. Ortop. Trav. ABD. Doçenti
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5. Transmalleoler eksen

açısı,

siyonel dökümünün fizyolojik

sınırlarını

oluşturmak amacıyla değişik yaş

gruplarında 116 kişinin 232 alt ekstremitesinde ölçüm yapılmıştır. (Grafik 1). Ça-

6. Ayak yapısı.
Çalışmamızda,

alt ekstremitenin tor-

(n=U6)

lışma

grubu 59 erkek ve 57 kadından
olup materyali oluşturan kişi
lerde herhangi bir aij ekstremitetorsiyon

BULGULAR

oluşmakta

sorunu

yakınması

116 Normal kişinin 232 alt ekstremitesindeki "torsiyonel döküm" bulguları
şöyledir.

veya öyküsü yoktur.

Ortalama

Değer

2 Standard Sapma
Uzağındaki Değerler

Ayak gelişme açısı
Kalça iç rotasyonu
Kalça dış rotasyonu
Uyluk ayak açısı
Transmalleoler eksen

açısı

-2 ve 17 derece
31 ve 87 derece
33 ve 79 derece
-0.6 ve 20 derece
-3 ve 28 derece

8 derece
60 derece
55 derece
9 derece
13 drece

Çalışmamızdaki sonuçların

grafik
212

eğrileri

Grafik 2'de

verilmiştir.
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GRAFiK 2: Ç~~IŞM~ SONUÇLARIMIN GRAFiK
EGRILERI
TARTIŞMA

Alt ekstremitelerin transvers plandaki rotasyonel deformetileri ve fizyolojik
sınırdaki değişmeler, çocuklardaki zararsız içe basarak yürümeden erişkin
lerdeki patelle-femoral sorunlara ve erken gelişen dejeneratif artrite kadar
uzanan geniş bir klinik sorunlar şemsi
yesi oluşturabilir (1 O, 11, 12).
Staheli'nin "pozisyonel deformiteler"
olarak isimlendirdiği bu deformitelerin
nedenleri ve klinik özellikleri farklıdır.
Bazılarının genetik özellik taşıdığı (Örn.
Femoral antetorsiyon), bazılarının intrauterin pozisyona bağlı olduğu (Örn.
Fleksib. antetorsiyon), bazılarının intrauterin pozisyona bağlı olduğu (Örn.
Fleksibl metatarsus adduktus), bazıları
nın gelişme düzensizliğinden ileri geldi
ği (Örn. Genu varum) ortaya sürülmüş
ken, bazıları da normal fizyolojik varyasyon örnekleri (Örn. Medial tibial torsiyon) sayılabilir. Böylesine heterojen

bir grup oluşturan bu düzensizlikler her
zaman kendiliğinden düzelmemekte ve
uygun tedavi yapılmadığında önemli sorunlar çıkarabilmektedir.
Çocukların

alt ekstremitelerindeki
rotasyonel sorunlara uygun bir
yaklaşım için ayak gelişme açısı, kalça
iç ve dış rotasyonu, femoral antetorsiyonun tespiti, uyluk ayak açısı, transmalleeler eksen açısı, tibial torisiyonun
ve ayak deformitelerinin değerlendiril
mesi gerekir.
karışık

Staheli ve ark. ayak gelişme açısının
ortalama değerini 1O derece olarak bildirirken, bizim çalışmamızda bu değer
8 derece olarak saptanmıştır. Yngve,
doğuştan çarpık ayak nedeniyle tedavi
görmüş 52 ayağın sonuçları ile aynı yaş
grubundaki 43 normal ayağın sonuçları
nı karşılaştırmış ve tedavi edilmiş pes
ekinovarus da ayak gelişme açısını ortalama - 5 derece, normal grupta ise ortalama 8 derece olarak tespit etmiştir.
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Çalımamızda

kalça iç retasyonunu n
60 derece, dış teratsoyunun
ortalaması ise 55 derece bulunmuştur.
Kalça iç rotasyonu değerleri yaşla birlikte azalma eğilimi göstermektedir,
Kalça dış rotasyon değerlerindeki yeni
doğan ve erken bebeklik çağındaki yükseklik, sonraları azalırken, erişkin dönemde sabit kalmakta ve 40'1ı yaşlar
dan itibaren artış göstermektedir. Bu
grafiklerin temel özellikleri literatür verileri ile bağdaşmaktadır.
ortalaması

Uyluk ayak açısı ve transmalleoler
eksen açısı ortalama değerleri 9 ve 13
derece olarak bulunmuştur. Staheli ise
aynı değerleri 1O ve 20 derece olarak
bildirmiştir.

Alt ekstremitenin tersiyonel düzensizliklerinin ne etiyolojileri tam olarak
anlaşılabilmiş ne de mekanizmaları yeterince aydınlatılabilmiştir. Araştırıcılar,
düzensizliklerin
değerlendirilebilmesi
için fizyolojik sınırların ve doğal öykünün bilinmesinin önemi üzerinde durmaktadırlar (3, 6, 13).
SONUÇ
Tersiyonel sorunların değerlendirile
bilmesi için bilinçli bir klinik muayene
yapılmalı ve bulgular ilgili yaş grubunun
fizyolojik değerleri ile karşılaştırılmalıdır.
Fizyolojik sınırların dışındakiler daha
ayrıntılı olarak (röntgen, BT, MRG gibi)
incelenmeli, gerekenler tedavi programınaalınmalıdır.

Araştırma

grubundaki bireylerin sayısının arttırılması ile Türk toplumuna ait
alt ekstremite tersiyonel parametre değerlerinin saptanması, kanımızca normal dışı olguların tespitine ve tedavinin
planlanmasına olanak sağlarken, fizyosınırdaki
olguların
annelojik
babalarındaki gereksiz endişelerini inceleme ve tedavilerini önleyecektir.
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ABSORSE OLABiLEN PiNLERiN
EPiFiZ PLAGINA ETKiSi
Bülent ATiLLA*, Gökhan GEDiKOGLU
ÖZET
Vücut içinde parçalanabilen poliparadiaxanon pinlerin fizis hattına olan etkileri kobaylarda denendi.
ANAHTAR KELiMELER
Absorba olabilen materyaller, Epifiz
plağı, Kırık !yileşmesi.

GiRiŞ;

Bugün kırık tespitinde kullanılan materyaller birçok yönde ihtiyaca cevap
verebilecek durumdadırlar. Mekanik
yönden sağlamlıkları yanında nisbeten
ucuz olmaları ve kolay uygulanabilir olmaları avantajlarıdır. Ancak metal kullanımının da bazı sorunları vardır. Metal
ile tespit edilmiş kemik biyolojik ramedelasyonunu gösteremez, implant uçlarındastres artışı ile yeni kırıkların oluş
masına zemin hazırlanır. uzun süre
vücutta kalan metallerin iyon salınımı
nedeniyle toksik ve hatta karsinojenik
olabilecekleri görülmüştür. Bu nedenlerle özellikle yük taşıyan kemiklerdeki

metal implantların belli bir süre sonunda vücuttan çıkartılmaları istenir.
Günümüzde kemik dokunun tespitinde daha elverişli materyaller bulunması konsunda da çalışmalar aralıksız
devam etmektedir.Organizmada enflamatuar etki yaratmayan ve biyolojik yollarile parçalanabildiği için ikinci bir cerrahi girişime gerek göstermeyen
polimerler bu araştırmaların bir aşama
sıdır. Polimerlerin problemi ise mekanik
olarak sağlam olmayışlarıdır.
Halbuki, çocukların dirsak ve ayakçevresi kırıkları, önkol ve kruris
kemiklerinin santralizasyon gerektiren
konjenital anomalileri, pes equinovarusun yumuşak doku düzeltmelerinden
sonra koreksiyenun idamesi gibi birçok
durumlarda polimerler bugünkü mekanik yapılarıyla da kullanılabilinecek durumdadırlar. Ancak polimerlerin fizis
hattına ve büyüyen kemiğe olan etkileri
yeterince araştırılmamışlardır, (1 ,8).
bileği

Hacettepe Üniversitsi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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B. ATILLA
Bunu

araştırmak amacıyla

25 immatür kobayın 50 distal femoral epifizinde
1.3 mm/40 mm boyutunda poliparadiaxanon çubuklar kullandık ve 1Ohf süresince epifizde oluşan değişiklikleri gözledik.
MATERYEL VE METOD:
Çalışmamızda kabayların

heriki arka
ayak distal femoral epifizlerini de kullandık ve üç ayrı grupta topladık.
GRUP 1: Bu gruba 1O tane epifiz
dahil edildi, arka bacaklar cerrahi girişim için uygun olarak hazırlandıktan
sonra anterelateral olarak girildi, lateral
retinakulum kesilerek diz ekiemi açıldı;
bu şekilde femoral kondiller, distal femoral epifiz ile tibianın eklem yüzlerinin
görülmesi mümkün oluyordu. Daha
sonra deneysel epifiz kırığı yaratmk
amacıyla epifizler bıçak ile kesildi. Kırık
deplase edilmemeyi özen gösteıilerek
lateral femoral kondilden yaklaşık 45
derece açıyla medialde femur distal
kortksine kadar 1.3 mm K-teli ile bir tünel açıldı ve bu tünelden polimer çubuklar uygulandı. Daha sonra yara kapatıldı.

Post - operatif dönemde herhangi
bir tespit aracına başvurulmadı.
GRUP 2 Bu gruba 1O kobayın 20 arka bacağı dahil edildi. lmplantin epifizi
dik geçmesini sağlamak amacıyla bu
kez anterior yaklaşım ve patellar tendonun transvers olarak kesilmesi tercih
edildi. Daha sonra implant birinci gruptakine benzer teknikle ancak bu kez interkondiler çentik hizasından praksimale doğru ve intramedüller yerleşecek
biçimde uygulandı. Böylece kırık fizis
hattının tespiti onu dik olarak çaprazlayan birim plant tarafından yapılmış oluycrdu.

GRUP 3 (KONTROL GRUBU) :
Kontrol grubundan amaç aynı şiddette
ki bir travmanın materyalden bağımsız
olarak fizis hattına yapacağı etkileri
gözlemekti. Bu nedenle K-teli ile delik
açıldıktan sonra materyal uygulanmadan yara kapatıldı.
Her üç grupta da kabayların anestezisi subkutan dokuya uygulanan 2mg/
kg ketamin HCl ile sağlandı. Profilaksi
amacıyla 100 000 ı. u. Procaine PCN
cerrahi girişimden 5dk. önce i.m. olarak
uygulandı. Postoperatif dönemde antibiyotikkullanılmadı.

Daha sonra kabaylar katesierine konuldu ve 6. haftada üç kobay, 8. haftada üç kobay, 10 haftada üç kobay öldüalındılar.
rülerek
incelenmeye
(Postoperatif ilk hafta içinde ölen 5 kobay gros olarak yara enfeksiyonu olmadığı tespit edildikten sonra çalışma dışı
brakıldılar.)

Kabaylar öldürüldükten sonra arka
dezartiküle edildi ve ternurları
yumuşak dokulardan temizenerek izole
edildi. Bu ternurlar formol içinde iki gün
tespite alındılar. Daha sonra HCl çözeltisi içinde dekalsifikasyona tabi tutuldular. Bu aşamadan sonra preparatlar
longitidinal olarak ikiye kesildiler ve kesit yüzeylerinde fizis plagı ile implant
kalıntıları açığa çıkartıldı. Kesitler parafin bloklar içine gömüldükten sonra
mikrotomlarda kesildiler. Bu preparatıar
da Hematoksilen- Eosin ile boyandı, incelemeler ışık mikroskopu düzeyinde
bacakları

yapıldı.

BULGULAR
Çalışmamıza aldığımız 20 kobayda
takip süremiz içinde makroskopik enfeksiyon bulgularına rastlanmadı. Patellar tendon iyileşmesine ait bir kamplikasyon
(ekstansör
mekanizma
yetersizliği veya patellar dislokasyon)
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gözlenmedi.
Kobayların ortalama 8 mm olarak ölçülen distal femoral epifizlerinin kullandığımız implant tarafından (1.3mm) hesap edildi.

6. HAFTA: Kontrol grubundan 1.2
gruptan 5 tane kobay incelendi. Kontrol
grubunda fizis hattına açtığımız deliğin
yine bu dokunun kıkırdak hücreleri tarafından onarıldığı gözlendi. Epifizde büyüme gecikmesini düşündürecek bir organizasyon
bozukluğu
yada
ossifikasyon tespit etmedik.

Grup 2'de implantların etrafında bir
enflamtuar cevap oluşmamıştı; yalnız
bir preparatta çevrede birkaç polimorfonükleer lökosit ve dev hücreler yer alı
yordu. Bu dev hücrelerin kemik iliğinin
normal üyeleri megakaryositlerden ayı
rımı mümkün olmadı. Buna rağmen bu
görüntü şüpheli enfeksiyon olarak kaydedildi.
8. HAFTA: 18 Preprat daha incelendi. Grup 1'de iki tane implant fizis hattında kırılarak büyümenin normal seyrine imkan tanımışlar, diğer ikisinde ise
implantlar kırılmamış ve kıkırdak kolonlarda sıkışma so'lucu yükseklik kaybı
gelişmişti. Bu sıkısmaya bağlı olarak kı
kırdak kolonlada dalçı::ılı di<;organizasyon ve parçalanma yanında kemik a::lacılkalır gelişimi vardı.

Grup 2'de biri dışında implantların
hiçbiri kırılmamıştı ve bu implantların
migrasyonuyla büyüme devam ediyordu. osteomyelit gelişen bir preparatta
ise; lökosit istilası, fibroblastik aktivite,
nekrotik kemik adacıkları ve fizis hattı
yakınlarında yeni kemik yapımı dikkati
çekiyordu.
Kontrol grubundaki tüm fizisler sekelsiz olarak iyileşmişlerdi.

meye alındı. Birinci grupta,büyümenin
tensil kuvvetleri hidrolizasyon ile zayıf
lamış iki implantı daha parçalamış ve
kıkırdak kolonları bu preparatlarda normal dizilimlerini korumuşlardı. Diğer 4
implant kırılmamış ve fizis hattında bozulma gelişmişti.
2. Gruptaki 8 preparatta büyüme devam ederken çevrede degrade olan
implantın parçaları ve dev hücreler içinde mikropartikülleri gözlendi.
TARTIŞMA

Bugün kullanılan metal implantlara
alternatif olarak polimer materyalierin
kullanılması Ortopedik cerrahi için yeni
bir konudur. Bu implantların fizis hattın
da kullanılma güvenliğine sahip olup olmadı ı henüz tam olarak ortaya konulmuş değildir, (2,3).
Nordetoft, distal femoral epifizde büyüme kıkırdağının transvers çapının %
20 sine kadar delik açıldığında bunun
büyürneyi olumsuz etkilemediğini bulmuştu. Bzim çalışmamızda da epifizin
% 16.4'ü kadar olan delik 1O hafta sonunda epifiz kıkırdağının regenerasyonu ile yenilendi. Bu kulanılan materyalin etkilerinin daha sağlıklı olarak
incelenmesini sağladı.
Çalışma sırasında yumuşak

dokulapoliparadiaxanon'a yanıtı
snı·ıı lökosit infiltrasyonu ve fibroblastik
aktivite ötesine geçmemiştir ve bu durum Cutright, Nelson ve Stanford'un sonuçlarına benzer, (6)
rın

ve

kemiğin

Polimerlerin fizise olan etkilerini
tek yayın Makela ve arkadaş
larınındır, (5). Bu çalışmada, immatür
tavşanların epifizlerine yerleştirilen implantın proksimle doğru migre olmaya
başladığı ve 6. haftada fizis kıkırdağı hizasından kınldığı gösterildi.
araştıran

10. HAFTA. Son 18 preparat incele-

Bizim
217

çalışmamızda

ise migrasyon

B. ATILLA

ABSORSE OLABILEN PINLERIN EP/FIZ PLAGJNA ETKISI

distalde implant kortikal kemiğe gömülü
olduğu için daha zayıf olan proksimal
parçadan, implantın intramedüller yerleştiği bölgeden oluşmuştur. Makela
implantın kırılmasını 6 hafta içinde hidrolize ve degradasyonla zayıfladıktan
sonra byümenin tensil kuwetlerine dayanamaması ile açıklar. Grup 2'de meydana gelen migrasyon bu tensil kuvvetlerin yoğunlaşmasını önlediği için
kırılmanın görülmediğini düşünüyoruz.

Polimer materyalierin klinik uygula%5-25 oranında steril abse
oluşumuyla karşılaşıldığı bildirilmektedir
(4,7). Biz bu komplikasyonla karşılaş
madık. Bu sorun polimermateryalin vücut içinde parçalanma hızı ve organizmanın
bu
partikülleri
ortamdan
uzaklaştırma hızı ile yakından ilgilidir.
Kabayların metabolik aktivitesi insanlardan 4 kat daha hızlıdır ve poliparadiaxoon polilaktikasitlerden daha yavaş
parçalanır. Bizim çalışmamızda steril
abse oluşmaması bu faktörler ile açıkla
nabilir.
malarında

SONUÇ:
Mekanik yetersizlikleri göz onune
ve
el,
ayak anomalilerinin koreksiyanlarında
kullanılabilecek polimer implantlar, fizis
plağının % 20'sinden ince olmak ve dik
açıyla yerleştirilmek koşuluyla büyüme
kıkırdağını çapraziyacak şekilde kullanı
labilirler. Ancak büyüme üzerindeki etkilerinin tam olarak aydınlanabilmesi
alındığında bazı metafiz kırıkları, el
ayaktaki bazı kırıklar ve konjenital

için daha fazla

sayıda çalışmaya

ihtiyaç

vardır.
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TiBiAL ROTASYON (VAN NES) AMELiYATI
VE PROTEZ KULLANIMI
Halit ÖZYALÇIN*, Erhan SESLi
Aşırı kısa bir alt ekstremiteyi 180°
ters döndürerek ayak bileğinden yeni
bir diz ekiemi yaratmak ve bir protez ile
beraber eşitliği sağlamak fikıi ilk olarak
1930 yılında Baggreve tarafından ortaya atılmıştır (3,4,5,6,8). Yöntemin dünyaca tanınması ise 1950 yılında Van
Nes'in 3 olgusunu bildirmesi sayesinde
olmuştur (2,3,5,6,7). Asıl endikasyonu
doğuştan proksimal ternur gelişim bozukluğu olan Van Nes yöntemi son yıl
larda malign türnöral olaylara bağlı geniş ternur rezeksiyanlarından sonra da
uygulanmaktadır (5). Biz de bu çalış
mamızda konjenital proksimal ternur
gelişim bozukluğu saptadığımız 2 olguya bu yöntemi uyguladık.

GEREÇ VE YÖNTEM

E.O. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 1989-1990
yıllarında doğmalık proksimal ternur gelişim bozukluğu bulunan, 9 ve 14 yaşla
rında 2 erkek hasta Van Nes yöntemi
ile tedavi edilmiştir. Deformite her iki

hastada da tek taraflı ve birinde sağ, disol tarafında bulunmaktadır.
Deformitelerin tipi Aitken sınıflandırma
sına göre A ve B idi. Kısa olan tarafta
ayak bileği hareketieli normal genişlikte
ve normal kas gücüne sahipti. Diğer
ekstremitelerin gelişimi ve kas güçleri
normaldi.
ğerinde

Her iki hastanın ameliyat öncesi anilk incelemleri yapılarak olası
damar anomalileri gözden geçirilmiş ve
kesi yeri, osteotomi hattı ve ratasyon
yönüne karar verilmiştir. Bir hastada kı
sa taraf diz ekieminde instabilite saptadığınAlan ameliyattan 6 ay önce, R hafta
süreyle, Charnley kampresyon cihazı
ile artrodez uygulanmıştır. Ratasyonlar
tibia orta hattından iç yöne doğru ve tek
seansta 180° olacak şekilde yapılmış
ve tespit amacıyla AO'un 4 ve 6 delikli
dar DCP plakları kullanılmıştır. Bir hastada diz ve ayakbileği eklemlerinin eşit
liğini sağlayabilmek için tibia 1 cm. kı
saltılmıştır. Ameliyat sonrası dışarıdan
jiografı,

E.Ü.Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doçenli
E.Ü. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Uzmanı
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herhangi bir ek tespite gerek duyulmamış ve birinci gün aktif hareketlere baş
lanmıştır.
Hastaların ortezleri Anabilim Dalımız
Ortez ve Protez atelyesinde hazırlan
mış ve 6. hafta sonunda polietilen soket ve S.A.C.H. ayağı bulunan dinamik
geçici dizaltı protezi ile tam yüklenmeye izin verilmiştir. 5. ayda polyester soket, S.A.C.H. ayak ve kozmetik tibial
parçası bulunan kalıcı proteze geçilmiş
tir.

Femurdan tam destek alabilmek için
önde inguinal bölgeye kadar uzanan ve
içten iskion destekli protezler kullanıldı.
Erken hareket ve yüklenmeyi sağlamak
için polietilen soketli cihazı, ardından dinamik ayarlı polyester soketli ve kozmetik amaçla krurisle eşit çapta
S.A.C.H. ayağı bulunan kalıcı protezler
kullanıldı. Hastalar, proteze uyum ve
yürüme egzersizleri sonrasında normal
yürüyüşe sahip oldular.
BULGULAR
Olguların 26 ve 50 ay sürelerle yapı
lan takipleri sonunda ayakbileği ekieminin karşı diz ile aynı seviyede bulunduğu, tam ekstensiyon yapabildiği, goo
fleksiona izin verdiği ve hastaların yürüyüşlerinin tamamen normale yakın olduğu saptandı. Osteotomi hattında
spantan deretasyon gelişmemiştir.

Bu bulgular eşliğinde, son inceleme
12 ve 18 yaşlarında olan bu
iki hastada elde edilen sonuçların çok
iyi olduğuna karar verilmiştir. Hastalarda günlük yaşama uyumlarının ,çok iyi
olduğunu belirtilmektedirler. Takip süresi için gör:J!en tek komplikasyon, bir olgunun yüksekten düşmes;ı:ş :::2;:: :':;'c-'
kırığıdır.6 haftalık tedavi sonrası tamamen iyileşmiştir.
sırasında

TARTIŞMA

Çocuklarda alt ekstremitenin konjenital kısailkiarında Van Nes ameliyatı
az uygulanan bir yöntemdir. Yayınlarda
bugüne kadar bildirilmiş olgu sayısı 100
civarındadır (5). Bu yöntemde amaç, tibio-tarsal eklemin aktif fleksion ve ekstension harektelerinden yararlanarak
bunu diz ekiemi olarak kullanmak ve
kullanımı daha kolay olan modifiye diz
altı protezi ile normal yürüme ve yaşam
sağlamaktadır (1 ,2,3,4,5,6, 7,8).
Van Nes ameliyatı uygulanacak
hastada bulunması gereken şartlar şu
şekilde belirtilmektedir (2,4). 1- Tek taraflı tutuluş olmalı. 2-Ayakbileği yeterli
güce sahip olmalı ve hastanın rahat yürüyebilmesi ve oturabilmesi için en az
90° hareket genişliği bulunmalı. (Bizim
hastalarımızda da kas qücü ve hareket
genişliği normal sınırlarda idi). 3-Ayak
bileği karşı diz ile aynı hizada bulunmalı. (bir hastamızda eşitliği sağlayabilmek
için 1 cm. kısaltma yapılmıştır. Ayrıca
kısaltma yapılan olgularda doku gerginliğinin görülmemesi önemli bir avantajı
dır.) (2). 4-Tutulan tarafta kalça stabil
olmalıdır. (Stabilite son yıllardaki yayın
larda önemli görülmemekte ve instabil
bir kalça varlığında iskion destekli ortez'in yeterli olduğu öne sürülmektedir
(3,5). Ameliyat için ideal yaş tartışmalı
dır; Torode (6) herhangi bir yaşta yapı
labileceğini belirtirken çoğu yazar 8-1 O
yaşlarından sonra ameliyatı önermektedir (2,3,4,5). Bizim olgularımız ameliyat
sırasında 9 ve 14 yaşlarındaydılar. Çeşitli yazarlar tel, intramedüler rod, fibuler greft kullanmışlardır (4, 7,8).
Biz, Kostuik'in(3) uyguladığı şekilde
önlemek amacıyla plak ile
internal fiksasyon uyguladık, ayrıca osteotomi hattında kampresyon sağlaya
bilmek içi DCP plak kullandık. Daha
cs·c:~:::;yonu
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Ha/it ÖZYALÇIN

putation Surgery and Rehabilitation. The
Toronto Experience. Ed. Kostuik J.P, Gil/espie R. 1st Ed. Churchi/1 Livingstone, New
York. pp: 131-132, 1981.

sonra uyguladığımız protezler "Ontario
Crippled Children's Centre" tarafından
geliştirilen protezin bir modikfikasyonudur (1 ,3).

3. Kostuik J.P., Gil/espie R., Hall J.E.,
Hubbard S: Van Nes Rotational Osteotomy
for Treatment of PFFD and Congenital
Short Femur J. Bone Joint Surg, 57 (Am):

SONUÇ

Konjenital Femur gelişim bozukluğu
bulunan hastalarda Van Nes Ameliyatı,
hastalara daha rahat ve fonksiyonel bir
yaşam sağladığından öncelikle düşü
nülmesi gereken bir yöntemdir. En
önemli avantajı ise herhangi bir olumsuz durum varlığında, arnputasyon gibi
başka bir tedavi yöntemine izin vermesidir. Bununla birlikte bu yöntemle tedaviyi hasta ve ailesinin kabul etmesi

4. Kritter A.E., Tibiaf Rotation-plasty for
PFFD. J. Bone Joint Surg. 59 (Am): 927934, 1977
5. Rigault P., Malfet J.F., Padovani J.P.:
L'osteplastie de retournement de Van Nes
dans fes hypoplasies et aplasies proxima/es congenitales du ternur chez l'enfant. Int.
Orthop (SICOT), 11:43-51, 1987.

şarttır.

6. Torode I.P., Gil/espie R.: Rotationplasty of the Lower Um b for Congenital Defects of Femur. J. Bone Joint Surg. 65 (Br):
569-573, 1983.
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7. Van Nes C.P.: Rotation-Piasty for
Congenital Defects of the Femur. j. Bone
Joint surg. 32 (Br): 12-16, 1950.

1. Bochmann D: Prostheses for the
Limb Deficient Child-PFFD. Arnputation
Surgery and Rehabilitation. The Toronto Experience. Ed. Kostuik J.P., Gillespie R. 1st
Ed. Churchill Livingstone, New York. pp:
302-304, 1981.

8. Van Nes C.P.:Les Grandesin galits d
!ongueur des members inf rieurs de plus de
5 cm. Rev. Chir. Orthop., 49: 229-236,
1963.

2. Gil!espie R: Van Nes Procedure. Am-
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ENDER GÖRÜLEN BiR OSTEOMVELiT OLGUSU
PATELLA OSTEOMYELiTi
Yaman SARPEL, isınet TAN, Mehmet ARIKOGLU, Hilmi AKŞAMOGLU
Kemiğin pyojenik inflamasyonu olan
osteomyelit sıklıkla hematomojen yolla
gelişir. Daha çok yeni doğan ve çocuklarda görülmekle birlikte ileri yaş gruplarında da karşımıza çıkabilir. Akut hematojen ostecmyelit sıklıkla uzun
kemikterin metafizlerinde, ender olarak
da klavikula, vertebra, pelvis, tarsal ve
sesamoid kemiklerde görülebilir (2,4,5).

Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalında tedavi edilen bir patella osteomyeliti olgusu sunulmuştur.
Tıp

OLGU: Ü.K., 11 yaş, erkek hasta.
Sol dizinde ağrı ve şişlik yakınması
ile kliniğimize başvuran hastanın öyküsünden, ağrının on gün önce başladığı,
ateşinin yükselmesi üzerine gittikleri bir
doktor tarafından analjezik-antibiotik tedavisi verildiği ve bundan fayda görmediği öğrenildi.

Hastanın yapılan fizik muayenesinde ateşi 38.5°C, nabız ı 100/dk idi. Sol
diz bölgesinde hiperemi, lokal ısı artımı
vardı, diz hareketleri ağrı nedeni ile yapılamıyordu. Radyolojik incelemede kemik yapı doğaldı, sedimantasyon hızı
42 mm/saat, beyaz küre 131 OO/mm3,
Hct %37 idi. Hasta septik artrit düşünü
lerek aynı gün ameliyata alındı, direnaj
amacı ile artrotomi yapıldı, pürülan olmayan serahemorajik sıvı drene edildi.
Kültür ve biopsi alınarak cilt kapatıldı.

Postoperatif ikinci, hastalık başlangı
onikinci gününde hastanın yakın
malarının geçmemesi, kliniğinin düzetmemesi ve çekilen radyografilerde
pateliada trebekulasyonda kabalaşma
ile kortikal düzensizlik saptanması üzerine hasta tekrar amaleyita alındı. Sol
patella üzerinden uzunlamasına kesi ile
girildiğinde subperiostal püy birikimi
saptandı. Periost kesildi, patellanın anterior korteksinden 0.5x0.5 cm lik pencının

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmato!oji ABD.
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cere açılarak püy direnajı yapıldı. Korteks düzensiz ve destrükte idi. Kemik
ve çevre dokulardan kültür ve biopsi,
alındı yara yıkanıp kesi yeri drenaj amacı ile açık bırakıldı. Uzun bacak ateli uygulandı. Kültürde koagülaz (-) stafilokok üredi. Kültür antibiyograma uygun
olarak ofloxacin başlandı. Postoperatif
dönemde çekilen bilgisayarlı tomografide osteomyeliti destekler bulgular saptandı. Patolojik tanı osteomyelit olarak
geldi. Ameliyat sonrası, ikinci günde
hastanın yakınmaları geçti, kliniği düzeldi. 12. günde taburcu edilerek poliklinik takibine alındı. Atel tespitine 1 ayda son verilerek, diz hareketlerine
başlandı. Ameliyat sonrası
6. aydaki
kontrolünde hastanın hiç bir yakınması
yoktu, diz hareketleri tamdı.
TARTIŞMA

Hematojen osteomyelit sıklıkla uzun
kemiklerin metafizine yerleşir. Özellikle
yeni doğan döneminde ve çocuklarda
görülür (1 ). nontravmatik hematojen osteomyelit çocukluk çağı hastalığıdır ve
çok nadir olarak pateliayı tutar. Ekiemdeki steril sıvı birikimi nedeni ile septik
artrit ile karışabilir ve patelladaki primer
patoloji gözden kaçabilir. Enfeksiyon
genellikle ekleme ulaşmaz ve drenaj+antibiotik+istirahatle tedavisi yapı-

labilir (2,3,5). Literatür taramamızda
1965-1992 yıllan arasında toplam 12
akut hematojen osteomyelit olgusuna
rastladık ( 1-4,6).
Patella osteomyelitinin ender görülmesine rağmen çocukluk çağı diz çevresi enfeksiyonlarında, ayrıcı tanıda düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz.

KAYNAKLAR
1. Ange/la JJ: Osteomyelitis of the patella. (Abstract) Am J Dis Child 113:590-3,
1967.

2. Cahil! BR: Nontravmatic osteomyelitis
of the patella. Clin Orthop 132:177-9, 1978.
3. Papavasiliou VA, Sferopoulos NK:
Acute hematogenous osteomyelitis of the
patella. Apropos of 3 cases. (Abstract) Rev
Chir Orthop 75:130-2, 1989.
4. Roy DR, Greene WB, Gamble JG:
Osteomyelitis of the patella in children. J
Pediatr Orthop 11: 364-6, 1991.

5. Tacdhjian MO: Pediatric Orthopaedics, Vol 2. London, Saunders Com, 1990,
Ed 2 pp: 1081-111.
6. Vaninbrouk J, Mortons M, Verhe/st M,
Mulier JC: Haematogenous osteomyelitis of
the patella. Report of three cas es. Acta Orthop Scand 47:566-9, 1976.
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NADiR YERLEŞiM GÖSTEREN ÜÇ
TÜBERKÜLOZ OSTEOMiYELiT OLGUSU
Ünal KUZGUN*, Ferruh iLTER**, Mehmet ORDUERi***, Cem YÜCEL***
Tüm tüberküloz olgularının % 1'ini
kemik-eklem tüberkülozu,
Mycobacterium tuberculosis'in neden
olduğu granülomatöz bir enflamasyondur (3, 5, 8). M. Tuberculosis sinovya
ve kemiğe primer bir odaktan kan yoluyla ulaşarak lokalize ve destrüktif bir
lezyon oluşturmaktadır(3,5,6). Iskelet
sistemini tutan tüberküloz olgularının
yarısını vertebra tüberkülozu oluştur
maktadır (6). Vertabra dışı kemik-eklem
tüberküloz olgularının büyük çoğunlu
ğunu özellikle yük taşıyan ekiemierde
olmak üzere tüberküloz artritler oluştur
maktadır (3,4). Kemiksel yerleşim oldukça nadirdir ve sıklıkla kemiklerin eklem yakın epifizer ve metafizer
bölgeleri tutulmaktadır.
oluşturan

Kemik eklem tüberkülozunun varlığı
pozitif cilt testleri, pozitif kültür sonuçları
ve patolojik incelemede tüberküloz bulgularının saptanması ile ortaya konabi-

lir (3).
Bu çalışmada nadir yerleşim gösteren üç tüberküloz osteomiyelit olgusunu sunmaya çalıştık. Olgularımızın ortak özelliği başlangıçta öncelikle klinik
ve radyolojik olarak tüberküloz öntanısı
düşünülmemesine
rağmen
cerrahi
makroskopi, histopatolojik inceleme ve
laboratuvar bulgularıyla tüberkülozun
ortaya konmasıdır. Her üç olgumuzda
da pulmoner tüberküloz saptanmamış
ve kültür sonucu negatif kalmıştır.
OLGU 1: E.T., 14
kek, sağ tibia.

Yaşında

30.10.1989 tarihinde

sağ

bir erbacakta

şişlik ve geceleri artan ağrı yakınmasıy
la polikinliğimize başvuran hasta üç ay

önce sağ bacağını taşa vurduğunu ve
bir hafta sonra ağrıların başladığını bildirdi. Hastanın muayenesinde sağ krus
anteriorunda yaklaşık 15 cm uzunluğunda, düzensiz tümsekieri bulunan,

S.B. Şişli Eftal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefi
S. B. Şişli Eftal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Başasistanı
S.B. Şişli Eftal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Asistanı
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sert, palpasyana duyarlı, altındaki dokuya sıkıca yapışık, üzerindeki ciltte hafif hiperemi ve lokal ısı artışı gösteren kitle saptandı. Radyolojik incelemede sağ
tibia diafizinde kortekste düzensiz kalın
laşma ve skierez saptandı (Şekil - 1).

rı, şişlik, akıntı yakınmalarıyla polikiniği

mize başvuran hasta yakınmalarının 6
ay önce başladığını ve uygulanan çeşit
li tedavilere rağmen herhangi bir iyileş
me olmadığını bildirdi. Hastanın muayenesinde sağ diz şiş, ağrılı ve hassas
bulundu. Eklernde lokalısı artışı, sinovyal hipertrofi ve patella inferiorunda 1x1
cm.'lik akıntılı yara saptandı. sağ diz hareket sınırları 15-11 O derece arasında
idi Laboratuvar incelemelerinde lökosit:
15200, sedimanıasyon hızı 16-70-110
mm, lökosit formülü: PNL; %60, lenfosit, %26, monosit, %14 olarak bulundu.
Radyografide sağ pateliada litik lezyon
saptandı (Şekil 2). Akciğer grafisinde

Akciğer grafisinde primer odak saptanmadı. Laboratuvar incelemede sedi-

mantasyon hızı: 5-11-27 mm, lökosit
4600, formül lokösit %50 PNL; %40
lenfosit, %2 eozinofil saptandı. PPD
testi negatif bulundu. 7.11.1989'da yapılan açık biopside tüberküloz osteomiyelit saptandı. Ameliyat sonrası alçı
tespiti
uygulanan
hastaya
antitüberküloz tedavi başlandı. Hastanın bir
yıl sonraki kontrolunda yakınmalarının
tamamen geçtiği,tüm eklem hareketlerinin açık olduğu görüldü.

OLGU 2: F.K., 28 yaşında, kadın,
sağ

patella.

8.11.1991 tarihinde

sağ

dizinde

ağ-

primer odak saptanmadı. 11 .11 .1991
günü yapılan ameliyatta patellanın medial kenarında 2x1 cm'lik içinden enfekte materyal boşalan defektli bir bölge
saptandı. Patellar tendonun medial yarısı patelladan ayrılmış ve nekrotik görünümde idi. Sinovya hiperematik ve hipertrofik olarak saptandı. Hastaya
patellektomi ve parsiyel sinoviyektomi
uygulanarak alçılı tespit yapıldı. kültür
sonucu negatif kalan hastanın patolojik
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incelenmesinde kemik ve sinovyal dokuda tüberküloz saptandı. Antitüberküloz tedaviye alınan hastanın 16 ay sonra yapılan kontrolünde diz hareket
sınırları 0-50 derece, ağrı ve akıntı yok,
desteksiz yürüyor, sedimantasyon hızı
2-7-36 mm, lökosit 5700 olarak belirlendi.
OLGU 3: S.K., 6
sol talus.

yaşında,

erkek,

4.5.1992 tarihinde sol ayak bileğin
de akıntı ve yara nedeniyle polikliniği
mize başvuran hastanın anamnezinde
2 ay önce sol ayak bileğinde aniden yara açıldığı ve bu sür içinde az miktarda
ara sıra akıntı olduğu bildirildi. Hastanın muayenesinde sol ayak bileği medialinde 1x1 cm'lik akıntısı olmayan bir
fistül nedbesi saptandı. Ayak bileği hareketleri açık ve ağrısız olarak belirlendi. Hasta aksamadan yürüyordu. radyolojik
incelemede
sol
talus
anterolateralinde litik lezyon saptandı
(Şekil-3). Akciğer grafisinde tüberküloz

Üna/KUZGUN

yapılan biopsi sırasında fistül çevresindeki kazeifiye dokunun talus anteriorundaki kaviteye ulaştığı görüldü. Kavite kürete edilerek temizlendi. Ameliyat
sonrası alçı tespiti yapıldı. Kültür sonucu negatif gelen hastada patolojik inceleme sonucu talus tüberküloz osteomiyeliti saptandı. Antitüberküloz tedaviye
başlandı.
TARTIŞMA

Vertebra dışı kemik eklem tüberkünadir rastlanan tipleri olan
izole patella, talus ve tibia diafiz tüberküloz osteomiyeliti olgularına literatürde
oldukça az rastlanmaktadır. diz ekieminin tüberküloz artritinin olgularına literatürde oldukça az rastlanmaktadır. Diz
ekieminin tüberküloz artritinin oldukça
sık rastlanan bir durum olmasına rağ
men Ingilizce literatürde şimdiye kadar
5, Türkçe literatürde ise sadece 1 patella tüberkülozu olgusu bildirilmiştir
(2,6,7). Bergdahl (1) BCG'ye bağlı izole
talus tüberkülozunu 1 olguda bildirmiş,
Türkçe literatürde ise izole talus tüberkülozuna rastlanmamıştır. Tibia tüberkülozu değişik yayınlarda epifizer ve
metafizer bölgede bildirilmiş olmasına
rağmen, diafize ait tüberküloz olgusuna
lozlarının

rastlanılmamıştır.

Tüberküloz osteomiyetlerde değişik
ortak görüşü hastalığın sinsi seyri, genel durumu fazla bozmaması, tipik objektif bulgular vermemesi ve
ayıncı tanıda özellikle piyojen osteomiyeli ve romatoid artrit gibi hastalıklarla
karışması nedeniyle tanının genellikle
geç konulabildiği ve bu nedenle tedavide genellikle geç kalındığıdır (1 ,4,7,8).
Özellikle çocuklarda tedaviye cevap
vermeyen ve selim seyreden osteomiyelit olgularında tüberküloz olasılığı daima göz önünde tutulmalıdır. Son yıllar
da Skandinav ülkelerinde yapılan
yazarlarının

saptanmadı. Sedimantasyon hızı 1540-80 mm, lökosit 6100, PPD 13 mm
olarak saptandı. 21.5.1992 tarihinde
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çalışmalarda

BCG'nin yaygın kullanımı
nedeniyle çok sayıda iatrojenik tüberküloz osteomiyeliti olgusu saptanmıştır
( 1).

Talus ve patella tüberküloz olgularında erken dönemde küretaj ameliyatı
önerilirken geç olgularda talektomi ve
patellektomi ameliyatlarından tatminkar
sonuçların elde edildiği belirtilmektedir
(8).
Tüberküloz osteomiyelitin tedavisinde cerrahi girişim gerek tanı (kültür ve
patolojik spesimenin elde edilmesi) gerekse iyileşme sürecinin çabuklaştıni
ması için gerekli görülmektedir (1 ).
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KALÇA TÜBERKÜLOZU (KOKSALJi) TEDAViSi
VE SONUÇLARI
Uğur

YENSEL *

Tüberküloz ve komplikasyonları çok
eski dönemlerden beri bilinmektedir.
Etiyolojisinden Mycobacterium'lar sorumludur. Klasik hastalık akciğer tübirkülozudur. Ancak tüm sistemleri tutabilen bir hastalıktır.
Sosyo ekonomik koşulların yetersizliği, basilin virulansı ve konağın direnci
en önemli hazırlayıcı faktörlerdir.
Ülkemizde iskelet sistemi tüberkülozu insidansı kesin olarak bilinmemektedir. Aslanoğlu, 1952-1957 yılları arasın
da
eğridir
Kemik
Hastalıkları
Hastanesinde tedavi gören 2798 hastanın 2044 (%73)'ünün iskelet sistemi tüberkülozu olduğunu, bunların % 18.2' sinin ise kalça tüberkülozu olduğunu
yayınlamıştır. Ege üniversitesi Patoloji
Anabilim Dalında 1959-1984 yılları arasında toplam 1602 tüberküloz materyali
incelenmiştir. Bunların 1/3'ünün iskelet

sistemi tüberkülozu

olduğu

yayınlan

mıştır(48).

Iskelet sistemi tüberkülozlarının baş
langıç yeri ve şekli hakkında da çeşitli
görüşler vardır. Fond, %25-30 olguda
olayın doğrudan

kemikten başladığını
Davidson ve Horowitz aktif akciğer tüberkülozlu hastaların
% 1'inde iskelet sistemi tüberkülozu olduunu bildirmiştir Bir başka çalışmada
ise iskelet sistemi tüberkülozu olan
hastaların % 50'sinde primer akciğer
odağı saptanmıştır. Bu konudaki en geniş seriler Güney Asya ve Hindistan'da
yayınlanmıştır (12, 17, 33, 34, 35).
yayınlamıştır.

MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada Kliniğimizde tedavi
gören 32 koksaljili hasta incelenmiştir.
Hastaların 18'i erkek olup, ortalama yaş
33.6 (En küçük: 1O, En büyük: 60), 14'ü
kadın olup, ortalama yaş 32.4 (En kü-

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Uzmanı
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çük: 8, En büyük : 58) bulunmuştur.
Hastalara uygulanan ameliyat türleri
aşağıdadır.

Hasta
Sayısı

11

Uygulanan Cerrahi

Girişim

Artrotomi+ Sinovektomi+
Debridmman ve/veya küretaj

7

Kobra Plakla Artrodez

10

Paraartiküler Artrodez

3

Düzeltici Osteotomi
Total Protez

Kalça ekieminin radyolojik incelemelerde, çocukluk dönemi hastalarda, eklem aralığı genişlemesi, kemik yapılar
da
düzensizlik
ve
osteolizis
saptanırken; erişkin dönemde fibröz ve
kemik ankiloz görüldü.
Hastaların tümüne peoperatif 3'1ü
antitüberküloz tedavi uygulandı. Postoperatif aynı tedavinin uygulanma süresi
ortalama 1 yıl olarak saptandı.

Preoperatuvar alınan numunelerin
patolojik incelenmesi sonunda %75.8'
kemik, eklem ve sinovya tüberkülozu
olarak bildirilmiştir.
SONUÇ

Çocukluk dönemi olgularda postoperatif pelvipedal alçı uygulanmıştır. Ortalama tesbit süresi 1.5 aydır.
Artrodez uygulamalarımız ilk önce
Henderson Yöntemi ile paraartiküler
Artrodezler olarak başlamıştır. 1970'1i
yıllardan sonra Kobra Plaklarla uygulanan Artrodezler yapılmıştr. Ameliyat sı
rasında tüm eklem yapılarından alınan
örneklere patolojik tetkik istenmiştir.
BULGULAR
Hastaların tümünde kalça ağrısı ve
topallama en önemli nedeni olmuştur.
Ayrıca 3 hasta deformite ve buna bağlı
hareket kısıtlılığı nedeniyle, 1'i ise kalça
ön yüzünden akıntılı fistül şikayeti ile
başvurmuştur.

Hastaların öy~üsü incelendiğinde; 1
hastada daha önce spinal tüberküloz
öyküsü, 1 hastada ailede tüberküloz
öyküsü, 1 hastada BCG aşısı sonrası
yakınmaların başladığı, 4 hastada ise
primer akciğer tüberkülozu öyküsü sap-

Çocukluk dönemi koksaljisi nedeniyle 11 hastaya artrotomi yapılarak sinovektomi, debridman ve/veya küretaj uygulanmıştır.
Bu olgulardan ?'sinin
kontrolleri yapılmıştır. Olgularda kısalık
saptanmamış olup, tüm laboratuvar ve
radyolojik bulgular normal olarak değerlendirilmiştir. Sadece 1 olguda radyolojik olarak skleroz artışı, eklem aralı
ğı daralması saptanmış, bu olgunun
muayenisinde kalça fieksiyonunda 40
derecelik bir azalma bulunmuştur.
Paraartiküler artrodez uygulanan
hastalardan ?'sinin kontrolleri yapılmış
tır. Hepsinde artrodezlerin oluştuğu ortalama kısalığın 3cm. olduğu,sadece 1
hastada 6 cm. kısalığın olduğu, bu hastaya daha önce 2 kez ameliyat yapıldık
tan sonra artrodez uygulandığı saptandı.

Kobra plaklarla yapılan artrodezol4'ünün kontrolleri yapıldı.
Bunlarda da ortalama kısalık 3 cm. buludu. Enfeksiyon ve psödoartroz sap-

gularından

tandı.

tanmadı.

Yapılan laboratuvar ölçümlerinde,
lenfasitoz ve sedimentasyon yüksekliği
en önemli bulgu idi.

Olgulardan sadece 1'ine total protez
Postoperatif 3. yıl sonunda hastanın klinik, radyolojik patolojisi
uyglanmıştır.
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Uğur

YENSEL

1948.

saptanmamıştır.

4. Burns , B.H.: Fixation of the OsteoArthritic Hip by Naifing, Lancet 1: 978,
1939.

TARTIŞMA

Kalça tüberkülozlu olgulara uygulanan tedaviler iki ayrı grupta ele alınma
lıdır. Bunlardan birincisi çocukluk dönemi koksaljileridir .Uygulanan artrotomi,
sinovektomi, debritman ve/veya küretaja ek olarak ameliyat öncesi ve sonrası
antitüberküloz tedavi ile çok iyi sonuçlar alınmaktadır (9, 48). Ancak bu grupta da ağır eklem harabiyeti, erimiş,
protrüze olmuş veya patolojik çıkık gelişmiş ise yukardaki yöntemin gerekli
ama sonuçlarının pek iyi olmayacağının
bilinmesi uygundur.

5. Champbel/'s Operative Orthopaedics
the C. V. Mosby Company, St.Louis, 1980.
6. Davidson, A.J., and Horwitz, 1.: Ske/eta/ Tubercu/osis: A Review with Patient Presentations and Discussion, Am. J. Med. 48:
77, 1970.

7. Davis, J.B.:X The Musc/e-Pedicle Bone graft in Hip Fusion, J. Bone Joint Surg.
36-A: 790, 1954
8. Ghormley, R.K.: Use of teh Anterior
Superior Spine and of 1/ium in Surgery of
the Hip Joint. J. Bone Joint Surg. 13: 784,
1931.

Geç dönem koksaljilerinde ise ankiloze olmuş bir kalça ekiemi söz konusudur. Bu durumda ağrı ve topallama
en önemli belirti ağrının giderilmesi ise
cerrahinin tek amacıdır. Bu anlamda
artrodezler seçkin tedavilerdir. Geçmiş
te uygulanan plakla yapılan artrodezlere bırakılmıştır.Bu sayede psödoartroz
oranları da %40'1ardan %5'1ere inmiştir
/1, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 21, 22, 24,
26, 27, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 47).

9. Henderson, M.S.: Combined lntraarticu/er and Extraarticüler Arthrodesis for Tuberculosis of the Hip Joint. J. Bone Joint
Surg. 15:51, 1933.
10. lbid (1977}, : Clinico Radiological
Types of Tubercu/osis of Hip. Bul/etin of Tamil Madu Orthopaedic Association 4, 8-12.
11. K1rka/dy- Willis, W.H., and Mhuthia
A.S.: Abduction Arthrodesis of the Hip. J.
Bone Joint Surg. 34-B: 433, 1952.

Koksaljili hastalara doğrudan total
kalça protezi de uygulanmıştır. Ancak
bu olgularda iyi bir pre ve post operatif
antitüberküloz tedavi ve preoperatif iyi
bir değerlendirmenin şart olduğu kanatindeyiz (35, 46).

12. Lipscomb, P.R., and Mc Cas/in,
F.e., Jr.: Arthrodesis of the Hip. J. bone Joint surg. 38-B: 353, 1956.
13. Shanmugasundaram, T.K (1967):
The Clinico Radiofogical Types: A New
C/assification of Tuberculosis of Hip. A Paper Read Annuel Conference of Association of Surgeons of lndia at Bon Galore in
December 1967.

KAYNAKLAR
1. Alvik, 1: Arthrodesis of the Hip: A
Method Allowing Weight Bearing and Walking Post Operatively. Acta Orthop Scand.
32:451, 1962.

14. Shanmugasundaram, T.K.: Book
"Bone and Joint Tuberculosis" p: 62-72,
1983.
15. Shanmugasundaram, T.K.: Current
Co ncepts in Bone and Joint Tubercu/osis,
1985.

2. Alvik 1: Arthrodesis and Arthroplasty
of the hip joint, Acta Orthop. Scand. 33:
253, 1963.

16. Stamn, T. T.: Cited in Brawn, A.: Arthrodesis of the Hip, Guy's Hosp. Rep. 103:
13, 1954.

3. Brittain, H.A.: /schio-Femoral Arthrodesis. J. Bone and Joint Surg. 30-B: 642,
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17. Stewart, M.J., and Coker, T.P., Jr.:
Arthrodesis of the Hip, A Review of 109 patients, C/in. Orthop. 62: 136, 1969.

Fol/ow up Study of 58 Cases with Special
Reterence to Fusion Results in Young
Children, J. Bone Joint surg. 33-A: 131,
1951.

18. Watson-Jones, R., and Robinson,

W. C.: Arthrodesis of the Osterioarthritic Hip

20. Yocetürk, G.: Iskelet Sistemi Tüberküloz/art, Ege Ü. T.F. Aym Dergisi, No. 60,
1988.

Joint, J. Bone Joint Surg. 38-B: 353, 1956.
19. Yu, H./.: Tubercu/osis of the Hip. A

232

BÖLÜM .. IV
KlSlM- 4

KONJENiTAL MUSKÜLER TORTiKOLiS'TE. AÇIK
STERNOKLEIDOMASTOiD TENOTOMI
SONUÇLARI
M. Tibet AL TUG*, Et hem Faruk MUMCU**, Hakan ASLAN*
Konjenital musküler tortikolis, sternokleidomostoid kasın doğmalık fibromotozisi sonucu oluşur. Diğer fibromatozisler gibi sebebi bilinmemektedir. Bu
çalışmada SSK Ankara Hastanesi'nde
Ocak 1980-Kasım 1991 tarihler arasın
da açık sternokleidomastoid tenotomi
yapılan 49 hastada değerlendirildi. Ortalama izlem sürsi 4,9 yıl idi. Hastalar
ameliyat sırasındaki yaşiarına göre üç
gruba ayrıldı. Birinci grup; 1-6 yaş arası, ikinci grup; 7-11 yaş arası, üçüncü
grup; 12 yaş ve üzerinde ameliyat olan
hastaları içeriyordu. Tedavi sonuçları
modifiye Ling metodu ile değerlendiril
di. Değerlendirme sonunda olguların %
34, ?'sinde sonuçların çok iyi % 28,6
sında iyi, %22,4'ünde orta, %14,2'sinde
kötü olduğu saptandı. En iyi sonuçların
birinci grupta, en kötü sonuçların ise
üçüncü grupta olduğu gözlendi. Bu sonuçlara göre, ameliyat sırasındaki yaşın

hastalığın

de rol

prognozunda birinci dereceameliyat tipinin sonuç-

oynadığı,

ları etkilemediği düşünüldü.

GiRiŞ

Tortikollis başı n bir yana eğildiği, yüzün karşı yöne baktığı bir deformitedir.
Tortikollis tipleri arasında konjenital
musküler tortikollis (KMT) en sık görülenidir. Doğumdan 1-2 hafta sonra boyunda sternoleidomastoid (SKM) kas
trasesinde bir şişlik palpe edilir Buna
"olive" (zeytin) denir. Sıklıkla sağda görülür. "Oiive" kaybolduktan sonra kas
fibroik ve kontrakte hale gelir. Erken
dönemde konservatif başarısı konusunda bir çok yazar hemfikirdir. (2). Konservatif tedviden yarar görmeyen hastalarda açık KSM tenotomi gibi cerrahi
işlemler uygulanabilir. KMT'in cerrahi
tedavisinin uzun dönem sonuçlarına ait
birçok yayın vardır. (2,3,4) Erken cerra-

SSK Ankara Hastanesi, I.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Asistan ı
SSK Ankara Hastanesi, 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şefi
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hi girişimin deformiteyi düzeltmede daha iyi sonuç verdiği bildirilmektedir.
(1 ,5) Bu çalışmada KMT'i olan 49 hasta
değerlendirildi ve cerrahi sonuçları etkileyen faktörler tartışıldı.
·
MATERYAL METOD
S.S.K. Ankara Hastanesi 1. Ortapedi ve Travmatolaji Kliniği'nde Ocak
1980-Kasım 1991 tarihleri arasında
ameliyat edilen 49 KMT'Ii hasta olduğu
saptandı. Hastaların 26'sı kız, 23'ü erkekti. Hastalar ameliyat sırasındaki yaş
Iarına göre üç gruba ayrıldı. Birinci grup
1-6 yaş, ikinci grup 7-11 yaş, üçüncü
grup 12 yaş ve üzerinde ameliyat olan
hastaları
içeriyordu. 38 hastanın
(%77,6) normal doğumla, 11 hastanın
(%22,4) makadi doğumla dünyaya geldiği öğrenildi. Kontrollarda hastalar; fasial asimetri, boyun hareket sınırları,
boynun eğimi, lateral bantlar ve skar
yönünden değerlendirildi. Değerlendir
me kriterleri tablo-1'de gösterilmiştir.
Hastaları n 18'inde (%36, 7) neonatal
dönemde boyunda şişlik farkedilmiş
tir.Sadece 2 hastada (4,0) boyunda eğTablo-1.

Değerlendirme

rilik ilk ayda saptanmış, 37 hastada
(%75,0) bu 1-6 yaş arası belirlenmiştir.
9 hasta (% 18,4) boyundaki eğrilik farkedildikten sonra ki 1 yıl içinde, 18 hasta (%36,7) 1-3 yıl içinde, 12 hasta
(%24,0) 3-6 yıl içinde, kalan 1O hasta
(%20,9) 6 yıldan uzun sürede hastaneye başvurmuştur. Eğrilik sağda ve solda eşit oranda izlenmiştir. 35 hastaya
(%71 ,4) unipolar, 14 hastaya (%28,6)
bipolar tenotomi yapılmıştır. Unipolar
tenotomi
yapılanlardan
19'unda
(%38,8) sadece klavikular başa,
16'sına (%32,6) hem sternal hem de
klavikular başa tenotomi uygulanmıştır.
TARTIŞMA

KMT'de spantan iyileşme % 20-50
olguda izlenmektedir. Bu yüksek oran
nedeniyle birçok yazar tarafından bir
yaş öncesinde konservatif tedavi önerilmektedir. Bir yaştan sonra deformite
kalıcıdır. (3) 103 hastalık serisinde Ling,
en iyi sonuçların 1-4 yaş arasında alın
dığı bildirilmiştir.

Bizim serimizde hastaların hiçbiri
konservatif tedavi şansını yakalayama-

Kriterleri (Modifiye Ling Metodu)
Skar

Lateral Band

Yok
Tam
Lateral fleksiyonda Hafif
<1 oo kısıtlılık

Iyi
Hafif

Yok
Dikkatli incelernede var

10°-25° arası

Orta

Kozmetik Belirgin
olarak kabul edilir.

Ciddi

Kozmetik olarak Ciddi
kabul edilemez

SONUÇ

Fasial Asimetri

Boyun Hareketleri

ÇOKIYI
IYI

Yok
Hafif

ORTA

Orta

Eğrilik

kısıtlılık

KÖTÜ

Ciddi

> 25° kısıtlılık
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mıştır.

En iyi sonuçlar; 1-6 yaş grubunda alınmıştır. Boyundaki eğriliğin farkedilmesi ile doktora başvurma arası geçen sürenin bir yıldan az olduğu
hastalarda en iyi sonuçlar alınmıştır.
Ameliyat tipi ile sonuçlar arasında bir
ilişki bulunamamıştır. Elde edilen sonuçlar literatür ile uyumludur.

T.ALTUG

Plast. Reconstr. Surg, 1965:35: 14-25
3. Beaty JH. Congenital anomalies of
trunk and upper extremity: Congenital tarticoilis or wryneck. In: Crenshaw AH, Ed.
Campbel/'s Operative Orthopaedics. St. Louis, CV Mosby Co. 1992:2203-2205.
4. lppelito E, Tudesco C, Massobrio M.
Long term results of open sternocleidoma-

SONUÇ
Tedavi sonuçları Tablo-2'de gösterilmiştir. Istatistiki olarak gruplar arası fark gözlenmiştir. (p < 0.05).

Tablo- 2 Yaş

gruplarına

Gurup lll

TOPLAM

17 (34.8)

o (0.0)

17 (34.8)

10 (20.4)

4 (8.2)

o (0.0)
o (0.0)

o (0.0)
o (0.0)

7 (14.2)

4 (8.2)

11 (22.4)

2 (4.0)

5 (10.2)

7514.2)

13 (26.4)

9(18.4)

49 (100.0)

Grup

Çokiyi
Iyi

Kötü

Toplam

(Sayı(%))

Grup ll

SONUÇ

Orta

ı

göre cerrahi sonuçlar.

27 (55.2)

KAYNAKLAR
1. De Chalain- TM; Katz. A. ldiopathic
muscular tarticol/is in children, the Cape
Town experience, Br J Plast-Surg. 1992
May-Jun; 45 (4): 297-301.
2. Armstrong D, Pickre/1 K, Fetter B et
al, Torticol/is; an analysis of 271 cases,

14 (28.6)

soid tenotomy for idiopathic muscular torticol/is. J Bone Joint Surg (A) 1985; 67(1):
30-38.
5. Ling CM. The influence of age on the
results of open sternocleidomastoid tenotamy in muscular torticol/is. C/in Orthop
1976; 142-148.
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KUADRiSEPS FEMORiS KASI FELCiNDE
SAGiTAL DÜZLEMDE YAPILAN OSTEOTOMiLER
Rebii KURULTAY*, Bahattin ORAL**, Hakan

Poliomyelit sekeli olan hastalarda
önemli bir yürüme sorunu yaratan kuadriseps femoris kası felcinde; cihazlama, artrodez, diz fleksörlerinin patellaya
transferi,
dizde
rekürvasyon
oluşturulması önemli tedavi seçeneklerindendiL Artrodazin herkesee kabul
edilen pek çok istenmeyen yönü yanın
da, cihaz kullanılmasınında güçlük ve
olumsuzpsiklojik etki gibi sakıncaları
vardır. Hamstring grubu kasların patelIaya transferi dizde etkili bir aktif stabilizasyon sağlayabilir. Ancak bu grup
kasları da zayıf olan hastalarda sagital
düzlemde rekürvasyon osteotomileriyle
dizde stabilite sağlamak en iyi seçenek
olarak görülmektedir.
Otörler değişik tedavi protokolleriyle
dizdeki fleksiyon kontraktürüne yaklaşırlar. Femoral akstansiyon osteotomisi
bu protokollerde önemli yer tutar. 1973
de Pavillon, Chabrol, Masse 67 Kuadriseps femorisi felçli hastada yaptıkları
çalışmada 55 femoral, 11 tibial osteoto-

VURUŞKANER**

mi uygulam ış ve %66 iyi, %12 orta sonuç bildirmişlerdir. 1971 yılında Sebik
ve arkadaşları tarafından tanımlanmış
tibial rekürvasyon osteutomisinden bu
yazarlar 134 hastada '-/o86, 7 başarılı
sonuç almışlardır.
MATERYAL VE METOD: 19801992 yılları arasıda kliniğimizde takip
edilen 8'i kız, 9'u erkek 17 poliomyelitli
hastanın kuadriseps femoris kası zayıf
bulunmuş ve yürürken dizlerini kilitleyemedikleri görülmüştür. Hastaların 9 unda belirgin derecede fleksiyon kontraktürü tesbitedildL Bunlrın 2 sine bilateral
olmak üzere toplam 11 femoral akstansiyon osteotomisi uygulanmıştır.

Biri bilateral olmak üzere 8 hastanın
da dizinde fleksiyon kontraktürü yok veya daha önce düzelmişti. Bu hastalara
da tibial rekürvasyon osteotomisi uygulandı. Bunların ikisinde büyümeyle açı
nın düzeldiği ve dizin kilitlenmediği gözlanerek ikinci kez ameliyat edildi.
Femoral osteotomi yapılıp kötü sonuç

lzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefi
lzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji K.Asistanı.
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alınan 2 hastaya tibial rekürvasyon osteotomisi yapıldı.Ancak sonucun değer
lendirilmesi için yeterli süre geçmedi-

reyenler orta; cihazla ya da destekle
yürüyebilenler kötü sonuç olarak değer
lendirildi.

ğinden çalışmaya katılmadı.

SONUÇLAR VE

Hastalarımızın

en küçüğü 8, en büyüğü· 20 yaşında olmak üzere 9 hasta
12 yaşın altında, 13'ü 1 2 yaşın üzerinde ameliyat edildi. En kısa takip süremiz 6 ay, en uzun 132 ay, ortalama
37,8 aydır. Hastalar preoperatif olarak
Lök ve arkadaşları tarafından önerilen
gruplandırmayla
tasnif
edilmişler
dir.Dağılım tablo 1 de verilmiştir.
Tablo 1: Olguların preoperatif kas
güçlerine göre gruplara dağılımı.
Tibial osteotomi yapılan hastalara
uygulanarak, istenen rekürvasyon açısı yavaş yavaş sağlandı.
Birinci gruptaki hastalara 5-1 O derece,
iki, dört ve beşinci gruptakilere 15-20
derece, üçüncü gruptakilere 1O: 15 derece rekürvasyon verildi.
menteşeli alçı

Hastalar ameliyattan 6 ay sonra
rekürvasyon
göre düşme
den, desteksiz, cihazsız yürüyen hastalar iyi; tek taraflılarda desteksiz, cihazsız arada düşerek yürüyenler ve çift
taraflılarda kısa mesafede cihazsız yüçağrılarak yürümeleri ve
açıları kontrol edildi. Buna

TARTIŞMA

11 tibial osteotominin 8'i (%82, 72)
iyi, 1'i (%0,9) orta, 2 si (%18,18) kötü
sonuç verdi. 11 femoral osteotominin
ise 3'ü (%27,27) iyi, 3'ü (%27,27) orta,
5'i (%45,45) kötü sonuçlandı.
Grup 1 deki tek hastamız 17 yaşın
da, 20 derece fleksiyon kontraktürü
olan bir hastaydı. Femoral osteotomiyi
takibeden 12. ayda 6 drece rekürvasyonu olduğu, uzun mesafede eliyle dizini desteklediğ görülerek orta sonuç olarak kabul edildi.
Grup 2 deki 12 yaşındaki hastaya
20 derece ilk rekürvasyonla iyi
sonuç alındı.

yapılan

Grup 3 deki 6 hastanın 4 üne tibial,
2 sine femoral osteotomi yapıldı. Kötü
sonuç alınan 13 yaşındaki hastanın açı
sının düzeldiği gözlenerek 17 yaşında
ikinci kez tibial osteotomi yapıldı, iyi sonuç alındı. 8 yaşında tibial rekürvasyon
yapılan bir hastanın 18 derecelik açısı
nın 21 ay sonra 5 dereceye düştüğü ve
sonucun orta olduğu gözlendi. 1O ya-

Tablo 1
Grup

Hamstring Gr. Triseps Surae

Gluteus Maks. Tibial Ost. Femoral Ost. Toplam

0-1-2-3

3-4-5

3-4-5

2

0-1-2-3

o- 1 -2

3-4-5

3

0-1-2-3

3-4-5

4

0-1-2-3

o- 1 -2

o- 1 -2
o- 1 -2

5

0-1-2-3

O- 1 - 2

6
7

4-5

3-4-5

(aşil kısa)

1

5

2

7
3

2

O- 1 - 2
2

3

2

4

6

11

11

11

3-4-5

Bilateral olgular

TOPLAM
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şında

55 derecelik fleksiyon kontraktürü olan kız hastanın da femoral osteotomi sonrasında dolaşım sorunu çıkınca
kontraktür tam düzeltilemedi, sonuç kötü olarak değerlendirildi. Diğer hastalar
desteksiz yürüyebildiler.
Grup 4 deki hastalardan birine 12
tibial rekürvasyonun 5
yılda düzeldiği görülerek yeniden ameliyat, iyi sonuç alındı. 11 yaşında başka
bir hastanın femoral osteotomisi 5 yılda
düzeldi, tibial osteotomi yapılaraki iyi
sonuç alındı.
yaşında yapılan

R. KURULTAY

nuçlanabilir. Bu durumda da tibial rekürvasyon ilave edilir. Tibial rekürvasyon osteotomisi hastayı cihazdan, eliyle bacağına destek olmaktan kurtaran
pasif bir stabilizasyon yöntemidir. Küçük yaşta yapıldığında açının düzelme
riski olduğundan kemikleşme tamamlandıktan sonra veya hiç olmazsa bu dilime yakın bir yaşta yapılması uygundur.
KAYNAKÇA

Grup 5 deki tek hastamıza 11 yaşın
da femoral osteotomiyle 13 derece rekürvasyon sağlandı. 108 ay sonraki
kontrolünde 26 derece fleksiyon kontraktürü bulundu. Yeniden ameliyat önerimizi hasta kabul etmedi.

1. Lök V. Çelebi G., Sebik A.: Poliomyefitte uyguladJğlmlz tibia rekürvasyon osteotomisinin klinik ve biomekanik karş!laştlrmal!
sonuç/an. VIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre kitabi Emel Matb., Ank.
1984.

Grup 6 daki 3 hastanın 2'sinde 5 derece fleksiyona rağmen iyi sonuç alındı.
Bu durum güçlü triseps surae ve gluteus maksimus kasları na bağlandı.

2. Lök V., Çelebi G., Sebik A.: Biomechanical Basis of The Tibial Recurvation Osteotomy. Medical Journal of Zambia Vol: NO
3, July 1983.

Bilateral olgulardan femoral osteotomi yapılan birinin kalça kasları oldukça
güçlü olduğundan orta sonuç verirken,
triplejik olan diğer hasta hiç yürüyemezken destekle yürümeyi başardı. Bir
tarafına rekürvasyon osteotomisi ilave
edilerek diğertarafı cihazla yürümesi
planlandı.
·

3. Hong,Kue men: Surgical Treatment
of The Flail Knee After Poliomyelits. Bone
and Joint surgery 191, 73-B:, 195-9

Femoral suprakondiler ekstansiyon
osteotomisi yumuşak doku geveşetme
sinin açamadığı dizdeki fleksiyon kentraktürlerinde gerekirse kısaltma eklenerek tek seansda hem kontraktürü
gidermek, hem de dize rekürvasyon
vermekte yararlı bir girişim olsa da, endikasyonun kontraktür nedeniyle küçük yaşta konulma zorunluğu yüzünden büyümeyle açının düzelmesi ve
hastanın dizini kilitleyememesiyle so-

4. Pavilfon P., Chabrol J., Masse F.;
Parlisies du Quadriceps Traitement Chirurgical. Resu/s et lndications therapeutiques.
rev. Chir. Orthop. Apr.-May 1973 59 (3) p:
203-289
5. Özger H., Aydmok H.Ç., Yaz/cloğlu
Bağ/1 lnstabil
Dizlerde Stabi/izasyon Yöntemleri ve Sonuçlarm Değerlendirilmesi. Xl. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabi. s.428,
Emel Matb., Ank. 1987.

ö., Antamur A.: Pofiomyelite

6. Güldoğan M., Girgin 0.: Quadriseps
Femoris Falcinde Uygulad!ğlmlz Rekurvasyon Osteotomileri ve Sonuçlanm1z. X. milli
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre kitabi
Emel Matb., Ankr. 1989 s: 386
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KUADRiSEPS KAS YETERSiZLiGiNDE
YENi BiR TEDAVI YAKLAŞlMI DINAMiK IÇ DESTEK
KULLANIMI (DENEYSEL ÇALIŞMA)
Faruk BALKAR*, Mahmut ARGÜ**, Hakkı DOGAN***
Kuadriseps kasının yetersizliği çonörojenik orijinlidir. Kuadriseps
kasının paralizisi sonucu son derece
instabil bir diz oluştuğundan meydana
gelen sakatlık çok ciddidir (4,7~8). Bugün özellikle polio sonu gelişen kuadriseps paralizisine bağlı diz instabilitesi
normal yürümeye engel olduğunda iki
tedavi yaklaşımı akla gelmektedir. Bunlardan biri aksternal destek cihaziarıdır
(7). Ancak bu cihazlar dizdeki hareketi
doğal olmayan bir yöne zorlar (2). Diğer
tedavi yaklaşımı ise kas transferleridir.
tercih edilen bu tedavi şeklindeki amaç;
dizin istabilitesini sağlamak ve hastayı
cihazdan kurtarmaktır (7). Bugüne kadar zayıf veya felçli kuadriseps kasını
kuwetlendirmek için bir çok kas kuadriseps tendonuna, patella veya patellar
tendona transfer edilerek kullanılmıştır.
ğunlukla

Bu çalışmamızda felçli kas yerine
(Kuadriseps) kullanmak üzere uzayıp kı-

salabilan dinamik bir iç desteğin kullanılabilirliğini deneysel olarak araştırdık.
Materyal ve metod
Deney için 1O ve 12 kg
olgun iki köpek kullanıldı.

ağırlığında

Dinamik iç desteğin hazırlanma
Ameliyatdan önce nötral duruş pozisyonunda iken her iki köpekte üst ön
iliak çıkıntı ile patella arası mesafe ölçüldü. Bu uzunluğa eşit iki sentetik körüklü damar grefti (Collagen Coated
Knitted Dacron Vascular ProsthesisHEMAGUARD-K) hazırlandı, bunlardan biri 14 mm çapında diğeri ise 1O
mm çapında, ayrıca damar greftlerinden 10 mm kadar Kısa olan ve 8 mm
çapında bir lastik tüp hazırlandı. Lastik
tüpün üzerine 1O mm çapındaki damar
grefti geçirildi ve lastiğn her iki ucunu
kapatacak şekilde 3.0 tel sütürla greftin
uçları dikildi ve sütur uçları uzun bırakılsı:

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Yard. Doçenti.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Yard. Doçenti.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Oftalmoloji ve Travmatoloji ABD Yard. Doçenti.

Not : Bu çalışma Prof. Dr. Eyüp S. KARAKAŞ'ın katkısıyla yapılmıştır.
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dı.

Bunun üzerine 14 mm çapındaki damar grefti geçirilerek dinamik iç destek
hazırlanması tamamlanmış oldu. (Resim 1,2)

Resim 1. Fleksörlerin etkisi ile fleksiyona gelen diz ve Dinamik iç Desteğin
uzamtş durumu gösteren maket

Resim 2. Fleksörlerin gevşemesi sonucu Dinamik Iç Desteğin normal uzunluğuna dönmesi ile dizin ekstansiyona getirmesini gösteren maket.

Ameliyat: Genel anestezi altında
her iki arka ekstremite karına kadar önden Betadine ile boyandı ve steril örtüldü. lnguinal bölgede bir kesiyle girilerek. Poupart bağının altıda stimülatörle
uyarılan femoral sinirin dal vermeden
önceki kısmından bir segment çıkarıldı.
Rektus femoris'in üst ucundan bir segment çıkarılarak alt kısım serbest bıra
kıldı. Dinamik Iç Desteğin iç kılıfının
ucundaki tel dikişler ilium'un ön alt çı
kıntısı seviyesinde bir delikten geçirile-

rek tespit edildi. Önde orta çizgide dizin
üstünden patella altına kadar bir kesinin üst kısmında kuadriseps kasının içine girilerek dize doğru bir tünel oluştu
ruldu. Dinamik iç desteğin alt ucu
tünelden geçirildi. Kuadriseps tendonunu tam olarak patelladan serbestleştiril
dikten sonra tünelin geçirilen Dinamik
Iç Desteğin alt ucu dizi 15-20 derece
fleksiyonda tutulacak şekilde desteğin
alt ucundak tel sütürla pateliaya tespit
edildi. Yara kapatılarak diz 15-20 derece fleksiyonda eksternal fiksatörle immobilize edildi. Aynı seansta diğer arka
ekstremiteye de ayni şekilde Dinamik
Iç Destek takıldı.
Preoperatif ve ameliyatı takiben 1O
gün süreyle günde 1 gram (im) geniş
spektrumlu antibiyotik verildi. Postoperatif üçüncü haftada esternal fiksatörler
çıkarılarak köpekler serbest bırakıldı.
Ameliyat sonrası yürüme şekilleri izlendi, fotoğraf ve video'ya kaydedildi. Postop ikinci ayın sonunda dizin hareket
genişliği ölçülerek kaydedildi. Anestezi
altında kalçalar ekstansiyonda iken tibia üzerine kuvvet uygulayarak dizin heperfleksiyona getirmek için gereken
kuvvet ve diz hiperfleksiyona getirifen
Dinamik Iç Desteğin direnci ve Tensometre (MONSANTO 500) ile ölçülde.
Postoperatif üçüncü ayın sonunda genel anestezi altında ilk ameliyat edilen
köpeğin, altı ayın sonunda ise ikinci köpeğin her iki ekstremitesindeki Dinamik
Iç Destekler çıkarıldı. Ameliyat sırasın
da desteğin çevresi, üst ve alt ucuna
yakın yumuşak dokulardan biyapsi materyali alındı. Dinamik iç destekler çıka
rıldıktan sonra köpeklerin (yarafarın iyifeşleşmesinden sonra) yürümesi incelendi ve video'ya kayıd edildi.
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silerin mikroskopisinde hafif derecede
lenfosit infiltrasyon dışında incelenen
yumuşak dokularda dikkati çekecek bir
patolojiye rastlanmadı.

BULGULAR

Postoperalif infeksiyon görülmedi,
serbest bırakıldıktan sonra günlük kontrollerde yatış ve oturuş pozisyonlarında
köpekler dizlerini genellikle 20-25 derece fleksiyonda tuttukları görüldü. Oturma ayakta durma ve yürümeleri izlenen
köpeklerin bu hareketleri postoperatif
5. haftaya doğru normale yakın olduğu
izlendi ve video filme kaydedildi. Yürüme esnasında dizlerde aktif olarak 60
derece kadar hareket genişliği olduğu
goniometre ile ölçülerek hesaplandı.
Ancak dizler pasif olarak aşırı fleksiyona zorlanırken köpeklerin rahatsız oldukları görüldü. Bunun yanında bacak
ön kısmına iğne batırılarak ağrı oluştu
rulduğunda dizlerine ek olarak 15-20
derece kadar aktif tlksyon hareketi yaptırdıkları izlendi. Postop 8. haftanın sonunda anestezi altında kalçalar ekstnsiyonda iken diz fleksiyona zorlayarak
Newtonmetre ile tibia'ya50 mm/dak.
basma hızı ile ortalama 58 newton kuvvet uyguladığımızda maksimum fleksiyonun ortalama 120 derece kadar olduğu ve bu sırada iç destekte bir kopma
oluşmadığı izlendi. Post operatif üçüncü ayın sonunda ikinci bir ameliyatla ilk
ameliyat edilen ilk köpeğin her iki uyluğundaki dinamik iç destekler, altı ay sonunda da ikinci köpeğin iç destekleri çı
karıldı.
Ortalama
birhafta
sonra
köpekler serbest bırakıldı. Serbest kalan köpeklerin arka ayakları üzerine duramadıkları ve ön ayaklarını kullanarak
yürüdükleri izlendi. Bu bulgular foto filme ve video filme kaydedildi. Dinamik
iç destekler çıkarılırken ameliyat bölgesinde infeksiyona rastlanmadı, ancak
desteğin her iki ucuna yakın yumuşak
dokularda az miktarda granülasyo dokusu vardı. Bütün olgularda kuadriseps
kasının iç desteği n dış yüzüne yapışmış
olduğu görüldü. Histolojik olarak; biyop-

Faruk BALKAR

Tartışma

1897'den bugüne kadar diz bölgesindeki kas paralizileri için çeşitli kas
transferi tipleri tanımlanmıştır (i). Ancak bu kas transferlerinin bazı dezavantaj ve komplikasyonları da vardır.
Bir kas transfer edildiği zaman önceki
fonksiyonunu başka sinerjik kas veya
kaslar yapsa dahi eksik kuvvetten dolayı fonksiyon daha az yeterli olacaktır.
Bununla beraber kaide olarak transfer
edilen kas kuvvetinden bir derece kaybeder (4,7). Ayrıca kas transferinde
hastanın mental yönden koorperasyonu kasın uzun süre rehabilitasyonu ve
postoperatif dönemde transfer edilen
kasın gerilmesine engel olmak çok
önemlidir (4-6,7-9). Bunlar genel olarak
kas transterindeki dezavantajlardır.
Hemstring transferinde; genu rekurvatum, patellanın lateral dislokasyonu, lateral instabilite, kas denervasyonu görülebililen komplikasyonlardır (1 ,3,4,68). Kas paralizisinde kullanmak için
üzerinde çalıştığımız yöntem ile bu dezavantaj ve komplikasyonlar ortadan
kaldırılmalıdır. Başka bir kasa dokunmadan kas kitlesinin içine yerleştirilrek
iki ucundan kemiğe tutturulan bu Dinamik Iç Destekle felçli kasın fonksiyonunu yaptırmak bize daha avantajlı ve
mantıklı görünmektedir. Tabii ki burada
iç desteğin hazırlanması için kullanılan
materyalierin kalite ve kantitesi tartışıla
bilir. Her zaman kullandığımız, elastik
tüp yerin reaksiyon yapmyan uzun süre
dayanıklı birelastik materyalin veya bir
metalik yayın geliştirilmesi düşünülebi
lir. Ayrıca iliumdaki delikten geçirilen telin zamanla kemikte erozyon yaparak
kemikten kurtulmasına engel olmak için
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tespit telinin içinden geçeceği bir koruyucu metal halkanın kemiğe yerleştiril
mesi düşünülebilir.
Dizde kilitlerneyi ve stabiliteyi sağla
yan iç destek yürüme esnasında diz
fleksör kasları ile fleksiyona gelirken Dinamik Iç Destek fleksörlerin çekme
kuvveti kadar uzamakta ve fleksörler
gevşeyince normal uzunluğuna dönmekte bu arada dizi de mekanik olarak
ekstansiyona getirmektedir. (Resim 1,
2).
Sonuç olarak, bu

çalışmada geliştir

diğimiz Dinamik Iç Desteğin paralitik
kasın

yerine deneyel olarak kulandığın
da olumlu sonuçlar verdiğini ve materyalin yapısı ile ilgili eksiklikler giderildiğinde kullanılabilir bir tedavi y::öntemi
olabileceğini düşünmekteyiz.

KAYNAKLAR
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KUADRiSEPS FEMORiS PARALiZiSINDE
SCHWARTZMANN AMELiYATI
Bülent KAVAKLI*, Hakan EREN**, Haldun ORHUN***, Ercüment ZAYiM****

1896'da Goldwait, diz etrafında tendon transferlerinden ilk bahsedendir
(2). 1898'de Lange ve Krause biseps
femois ve semitendinosus tendonları
nın transferini ilk kez, birbirlerinden bağımsız
olarak
yapmışlardır
(2).
1902'den sonra bu tendonların trnasferleriyle ilgili birçok yazı yayınlanmıştır.
Ancak bunlardan sadece dördü büyük
grupları kapsamaktadır. 1917'de Kleinberg onüç olguluk, 1923'de Colonna 24
olguluk, aynı yıl Seiffert 29 Ölguluk,
1928'e Ritter 25 olguluk, aynı yıl Seiffert 29 olguluk, 1928'de Riter 25 olguluk serilerinin sonçlarını bildirmişlerdir.
Bu çalışmaların hepsinde iyi sonuçlar
elde edilimşitir (2).

mann ve Crego, poliomyelite bağlı kuadriseps paralizisinde 134 hamstring
transferinin sonuçlarını yayınladılar.
Crego'nun daha önceki 63 olguluk serisinde takip süresi uzadıkça, patellanın
laterala dislokasyonu oranının da arttı
ğını gözlediler (3). Bunun üzerine, biseps femorisin laterale çekimini dengelemek için medialden semitendinosusun transferini ameliyata eklediler.
1955'de Caldwell ve Shreveport 63 olguluk seride 39 medial transfer, 18 lateral transfer ve 6 biseps femoris ve semitendinosus transferini karşılaştırdılar.
Biseps femoris tendonunun medialden
transferinin sonuçlarının biraz daha iyi
olduğunu bildirdiler. (1)

1931'de Crego ve Fischer, Kuadrisepes paralizsi nedeniyle 63 olguda
uyguladıkları biseps femoris tendonunu
pateliaya transferi sonuçlarını yayınladı
lar. Olguların altmışının sonucunu tatminkar buldular (2). 1948'de Schwarz-

Bu bilgilerin ışığı altında, poliomyelite bağlı kuadriseps paralizisinde seçilecek tedavi olaak bildirilen (4) biseps femois ve semitendinosusun birlikte
transferini uyguladığımız ve uzun süreli
iziiyebildiğimiz hastalarımızın retrospek-

Karta! Devlet Hastanesi 1. Ortopedi ve Trav. KI.Şef Mua.
karta! Devlet Hastanesi 1. Ortopedi ve Trav. KI. Başasistanı
Karta! Devlet Hastanesi 1. Ortopedi ve Trav. KI. Asistanı
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ların değerlendirilmesinde Crego'nun
kriterleri kullanılmıştır. Crego'un değer
lendirme kriterlerine göre;

yapılan değerlendirmesi aşa

ğıda sunulmuştur.

MA TERY AL VE METOD

Çok iyi sonuç: Transfer dizi yer çekimine karşı tam ekstansiyona getirebiliyorsa.

1984-191 yılları arasında, Schwartzmann ve Crego tarafından tanımlanan
hamstring tendon transferi uygulanan
kuadriseps paralizili 19 hastanın 20 dizi
incelendi. Hastalarımızın on üçü erkek,
yedisi kızdır.En küçük yaş yedi, en büyükyaş onaltı olup ortalama yaş 13.7
dir. En kısa takip süresi 1 .5, en uzun takip süresi 8 yıl olup, ortalama takip süresi 4.5 yıldır.
Hepsi poliomyelit sekeli olan hastasaptanan ana
sorunu Dizin ekstansiyonda kitlenememesi veya kitlenmenin kolay ve sık çözülmesiydi. Dizini eli yardımıyla kitleyen
veya eliyle kitlediği halde çok sık çözülme ve düşme anamnezi veren hastalara bu ameliyat yapıldı. Kuadriseps kas
gücü 2/5 veya daha düşüktü. Aynı şe
kilde,tüm hastalarda hamstring kas gücü 4/5 veya daha kuvvetliydi. Fleksör
ve ekstansör mekanizma arasında en
az üç puan kuvvet farkı olmasına dikkat
edildi. Hastaların iliopsoas, gluteus
maksimus ve triseps surae kas güçlerinin en az 3/5 olması istendi. Dört hastada, kalçada ve/veya dizde var olan
fleksiyon kontraktürleri, ayaktaki ekin
deformitesi hamstring tendon transferinden önce düzeltildi.

Iyi sonuç: Transfer dizi yer çekimine
en az 160 dereceye kadar ekstansiyona getirebiliyorsa.
karşı

Orta sonuç: Eksternal desteğe ihtiyaç duymadan dizini kitleyebiliyorsa.
Kötü sonuç: Dizini kitleyemiyor ve
eksternal desteğe ihtiyaç gösteriyorsa.

ların, başvuru sırasında

Biseps femoris ve semitendinosus
pateliaya transfer edildikten
sonra ekstremite altı hafta süreyle, diz
170-180 derece ekstansiyondayken
uzun bacak alçısına alındı. Dizin hiperekstansiyona gitmesinden özellikle kaçınıldı. Ikinci haftadan itibaren ajçı içinde izometrik egzersizlere başlandı.Aitı
hafta sonra alçı çıkarılıp, aktif ve pasif
egzersizler verildi.
tendonları

Hastalarımızda

elde

ettiğimiz

sonuç-

SONUÇ ve

TARTIŞMA

Crego'un değerlendirme kriterleri'ne
göre 17 hastada çok iyi sonuç elde
edildi. Iki hastanın üç dizinde, diz yer
çekimine karşı tam ekstansiyona getirilemiyordu. Yürürken dizleri stabil olarak
kitleniyordu. Hiç bir hastamızda dizde
rekurvasyon, lateral instabilite veya patellanın laterale disloksyonu görülmedi.
Hastalarımızın hiç birinde eksternal
destek kullanımına gerek olmadı.
Crego ve Ficsher (1931) 63 olguda
biseps femoris tendonunun pateliaya transferi ameliyatında, 60
olguda tatminkar sonuç buldular. Olgularının beşinde genu rekurvatum ve patellanın lateralel dislokasyonu gelişti.
Schwartzmann ve Crego (1948 biseps
femoris ve semitendinosusun birlikte
transfer edildiği olgularda daha yüksek
oranda çok iyi sonuç elde ettilr.Biseps
femoris ve semitendinosus transferinde
tatminkar sonuç %87, sadece biseps
ternerisin transfer edildiği olgularda %
56 idi. Bizim hastalarımızda %85 çok
iyi, %15 iyi sonuç elde ettik.
uyguladıkları

Schwartzmann ve Crego"'nun 30 olguluk serisinde bildirilen %23 oranında
genu rekurvatum komplikasyonu bizim
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hastalarımızda görülmedi. Biseps femoris ve semitendinosusun birlikte transfer edildiği dizlerde, sadece biseps femoris transferi yapılanlara göre genu
rekurvatum oranı daha yüksektir (3). Bizim hastalarımızda görülmeyişi transfer
edilen hamstringlerin 4/5 veya daha
güçlü olmasına, postoperatif alçı tespitinin diz 170-180 derece ekstansiyondayken yapılmasına ve hiperekstansiyondan özellikle kaçınılmasına, alçının
çıkanlmasından sonra rehabilitasyon
döneminde eksternal destek kullanıl
mamasına bağlı olduğu düşünüldü.

Hemstring tendon trnsferinin komplikasyonlarından biri de patellanın laterle
dislokasyonudur. Yalnız biseps tendonu transferi yapıln dizlerde bu kamplikasyon %29 oranında görülürken, biseps femois ve semitendinosusun
birlikte transfer edilmesiyle %0'a yaklaşmıştır (2,3). Buna aykırı olarak Caldwell (1955) biseps femoris ve semitendinosusu
birlikte
transfer
ettiği
olgularda %33.3 oranında pateııar dislokasyon bildirmiştir (1 ). Ancak olgu sayısının düşük olması (sadece altı hasta)
göz önüne alınmalıdır. Bizim hastaları
mızda da patellanın laterale dislokasyo-

Bülent KAVAKLI

nu görülmedi. Sonucu iyi olan bir hasda patellanın laterale dislokasyonu görülmedi.Sonucu iyi olan bir
hastamız ameliyattan 1.5 sene sonra
diyabet koması nedeniyle kaybedildi.

tamız

Bu gözlemlerimizin ışığı altında, endikasyonun yerinde konduğu olgularda
Schwartzmann ameliyatının halen güncelliğini ve önemini koruduğu sonucuna
varılmıştır.
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cases, J Bone Joint Surg 30 A: 541, 1948.
4. Tochdjian MO: Poliomyelitis, in : Pediatric Orthopedics, 1910-1978, WB Savnders Company, Philadelphia, 1990.
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POLiOMYELiTE BAGLI GENU REKURVATUMDA
MODiFiYE TiBiAL OSTEOTOMi SONUÇLARIMIZ
Hasan GÜNEŞ
Dizin hareket kabiliyetini bozan şekil
yürüme ve hareketlerimizi
sınırlar. Dizde bu şekil bozuklukların
dan biride genu rekurvatumdur. Genu
rekurvatum diz ekieminin arteriör hipereks tansiyonudur.
bozuklukları,

lrwin (1942) ve Perry (1976) iki tip
rekurvatum tarif etmiştir.
a) Strüktürel (Kemik)
mevcuttur.

değişiklikler

b) Kemik yapıları normaldir.
Birinci tipte kuadrisepsde güç yeterdizi Ekstansiyonda
kilitleyemez. Hamstring kasları normal
güçtedir. Aşil tendonu kısalır ve ayakta
ekuinus deformitesi gelişir. Kemik deği
şiklikleri tibia 1/3 proksimali ve tibia
kondillerinde gelişir. Kondiller posteriöre doğru yükselir. Kondillerdeki bu değişiklikler sonucunda ekseni ile plato
arasındaki açı daha dar hale gelir. Posteriöre alan bu eğilmeden dolayı tibia
sizliği olduğundan

da parsiel sublukasyonda gelişir.
Ikinci tipte posteriördeki hamstring
hipereks tansiyon gelişir. Tibiada stürüktürel deği
kaslarının zayıflığına bağlı
şiklikler oluşmaz.

MATERYAL VE METOD
Bu çalışmamızda 1986 Yılından beri
poliomyelite bağlı dizde oluşmuş rekurvasyon deformitsini düzertrnek için yaptığımız osteomiller ve sonuçlarını inceledik.
Ondört hasta1986- 1992 Yılları araameliyat edilmiştir. Hastaların
tüm cerrahi girişimleri ve takipleri yakın
dan izlenip kayıtları yapılmıştır. Tablo :
(1)
sında

Klinik olarak hastalar 1O ile 15

yaş

larını kapsıyordu, yaş ortalaması:

12
olarak bulundu. Bir hastada cerrahi girişim iki taraflı yapıldı. Hastaların 9'u kız,
S'i erkek idi. Cerrahi girişimde hastanın

SSK. Gaziantep Hast. Ortop. Trav. Uzmanı
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cihaz olmadan yürümesi amaçlanmıştır.
Hastaların takip süreleri 1O ay ile 72 ay,
ortalama 44 ay olarak bulundu. Preoperatif her hastanın kas güçleri plçülüp
kartlarına işlenmiştir. Ön arka ve lateral
diz grafileri ve resimleri çekilmiştir.
Hepsinde kuadriseps zayıf Hamstring
kuvvetli olarak bulundu.
Rekurvasyon göstergesi olarak tibia
platosu ile cisim eksenleri arasındaki
açı ölçüldü. Bu açı tibia platosuna çizilen teğet ile tibia uzun eksenine dik çizilen çizgilerin oluşturduğu açıdır.
(Fig:1)
Bu seride preoperatif rekurvatum
15 derece ile 40 derece arasın
da değişiyordu. Ortalama 26 derece
olarak bulundu.
açıları:

TEDAVi

Ameliyatta amaç mekanik olarak hiperekstansiyonda olan ekstremitenin
düzgün restore edilmesidir. Restorasyondan sonra rekurvasyon deformitesi
tekrar gelişmemelidir.
Cerrahi tedavide kemik veya· yumuşak dokuya yönelik ameliyatlar yapıl
maktadır. Bu yazımızda kemik dokuya
yönelik cerrahi girişimler tartışılacaktır.
Genu rekurvatum da kemiğe yönelik
cerrahi girişimler iki grupta incelenir.
1. Blok işlemleri: Eklem hareketleri
kemik transplant ile kısıtlanır. Campell
1918, Gill1931, Mayer 1030

ll. Tibiada düzeltici osteotomiler;
a) Lexer (1931); Sonra BSETT
(1935)'
b) Campbell (1949)'da:
c) lrwin : önce tibia ile aynı seviyede fibulayı osteotomize etmiştir. Pateller tendonun yerinin altında wedge tarzında
tibiayı
osteotomize etmiştir.

Proksimal fragmandan Kirschner geçirip deformiteyi düzeltmiştir. Pelvipedal
alçı tesbiti yapmıştır.lrwin yöntemiyle
osteotomiyi düzgün yapmak deformiteyi düzetmek güçlükler oluşturmaktadır.
Bu yöntemi modifiye ederek daha kolay
hale getirmek istedik. Stören bu tekniği
Charnley klempi kullanarak modifiye etmiştir.

Hasta supine pozisyonunda femoral
bölgeye pnömatik turnike konularak iş
leme başlanır. Lateralden küçük bir kesiyle girilip fibula proksimal uçtan oblik
tarzda osteotomize edilir. Tüm hastalardafibula osteotomisi yapıldı. Sonra
katlar ve kesi kapatıldı.
Ikinci bir kesiyle tibia proksimal ve
arterelateral kesiyle açılır. Tibia subperiostal olarak ekarte edilir. Osteotomi
alanının patella tendonun yapışma yerinin hemen distalinde olmasına özen
gösterilir. Nutrient teramenden daha
proksimal de ve epifize dokunulmamayaçalışılır.

Düzgün bir osteotomi yeri ve gerekli
: 1)'de Gösterildiği
gibi ostwtomize edilir. Tibiadan kama
tarzında istenen ölçülerde osteotomi
yapılır. Posteriör korteksten taban tamamen çıkarılırken anteriör korteks
sağlam bırakılır. Proksimal parça sabit,
distal parça fleksiona zorlanır. Posteriörde kama çııkarılan uçlar birbirine temas ettirilir. Anteriör kortikal devamlılık
bozulmadığından Stabilizasyon için ayrı
bir tesbite gerek kalmaz. Proksimal
fragmandan Kirschenr teli geçirilmez
ekleme hiç bir şekilde dokunulmaz.
açı işaretlenir. (Şekil

lntraoperatif lateral röntgen çekilerek osteotomi açısının yeterli olup olmadığına karar verilir. Istenilen pozisyon
sağlanınca alçı tesbiti yapılır. Diz ortalama 30 Dereceye kadar Fleksionda
uzun bacak sirküler alçı tesbiti yapılır.
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TABLO 1: POLIOMYELITE BAGLI GENU REKURVATUMDA OSTEOTOMI
SONUÇLARIMIZ
AMELIYAT ÖNCESI
OLGU NO REKURV.
VE
AClSI
CINSIYET (DERECE)
H::
25
2-E
30
3-K
40
4-E
20
5-K
15
6-K
25
7-K
20
8-E
15
9-E
35
10-K
40
11-K
25
12-K
20
13-K
30
14-K
25

CERRAHI
SIRASINDA
YAŞI (YIL)
10
12
14
11
10
12
15
14
16
15
13
11
12
14

AMELIYAT ÖNCESI
KAS GÜCÜ
KUAD.
2
1

o
o
2
1

o
o
1
2
2

o
1
1

DEV. ED.

PüSTOP

REKURV. TAKIP
HAMS DERECE SÜRESI (AY) KOMPLIKASYON
3
o
72
GELI~ME:lJı
CILT LEZYONU
4
5
70
GELlŞM EDI
65
5
2
GELIŞMEDI
66
o
3
CIL T LEZYONU
o
60
4
GELIŞMEDI
o
54
3
DÜŞME KIRILMt
52
3
o
DOLAŞlM BOZ.
o
40
3
GELlŞM EDI
o
15
4
GELIŞMEDI
44
5
4
GELIŞME DI
4
o
20
GELIŞMEDI
o
10
3
GELIŞMEDI
3
o
12
GELIŞMEDI
36
3
o

Postoperalif masada tekrar kontml grafisi çekilir. Ortalama sekiz hafta kaynama için yeterlidir. Dizi Fleksionda inmebilize etmek 12- i 6 hafta tutmak gerekti.
Alçıdan çıkarıldıktan sonra belli süre
breys ile inmebilize edilir.
SONUÇLAR
Cerrahi girişim öncesi tibia rekurvasyon açısı ortalama olarak 26 derece
bulundu. Tedaviden sonra ortalama 25
derecelik düzelme sağlandı.
Bir hastada bilateral genu rekurvatum mevcuttu. Bunun iki taraf'da cerrahi girişimle düzeltildi.
Postoperatif 3 Hastada 5 derecelik
rekurvasyon açıları tekrar gelişti. Diğer
deformitelerdeki açısal düzelmeler tam
oldu Deformitelerde rekurens gelişme
di. Tüm hastalar koltuk değneği ve cihaz kullanmaktan kurtuldu.
Bir hastada cerrahi girişimden 12
hafta sonra düşme sonucu osteotomi
bölgesinde kırık oluştu. Kırık redükte

edilip inmobilizasyon ile kaynama

sağ

landı.

Fonksiyonel sonuçlar iyi olarak değerlendirildi.

KOMPLiKASYONLAR
Bu seride 4 kamplikasyon izlendi.
Bir hastada dize aşırı fleksion verilme
soucu dolaşım bozukluğu ve ödem gelişti. Iki hastada ciltte lezyon gelişti. Bir
hastada 12 haftada alçı tesbitinden çı
karıldıktan sonra düşme sonucu osteotomi hattında kaynamış kırık oluştu.
TARTIŞMA
Yazıda tartışılan

kelere ve Cerrahi

Metod Mekanik ildayanmak-

Kolaylığa

tadır.

Bu osteotomiye modifiye lrwin osteotomisi diyebiliriz. Ameliyat adapte edilerek uygulandı. Metod ekstensiv olmayıp, diz ekiemini açmayı gerektirmiyor.
Teknik zorluk oluşturmuyor. Osteotomi
yapıldıktan sonra oluşacak hematom
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ve ödemi önlemek için turnike çıkarılıp
hemostaz kontrolu yapmakta yarar vardır. Böylece anteriör kampartman sendromu önlenir.
alçı yeterli olpozisyonu alçı
da yapılacak kamalar çıkartıirak düzeltilebilir.

Uzun bacak sirküler

maktadır. Fragmanların

Of Paralytic Genu recurvatum, J. Bone Joint Surg: 44-A/246, 1962.
3. lrwin, C.E: Genu Recurvatum Fallawing Poliomytelitis; Controlled method Of
Operative Correction, J.A.M.A. 120: 2777,
1942.
4. Morani A, El Al. Proximal osteotomy
Of the Tibia for The treatment Of genu recurvatum in adults J Bone Joint Surg (AM)
1992 Apr. 7414/P 577-86.

Bu metod cerrahi girişimi kolay hale
getirip daha hızlı düzeltme olanağı sağ
lamaktadır. Daha kısa süreli immabiize
ettiğinden diz ekieminde gevşemeye
yol açmaz.

5. PAPPAS A.M. Et Al Asymenetrica/
Arrest Of The Prioximal tibia/ Physis And
Genu Recurvaxtum deformity J Bone Joint
surg (AM) 1984 Apr; 66 (4) 578-81.

Kaynama oduktan sonra ekstremiteyi belli süre : breys ile desteklemek faydalı olur.

6. Perry J.O.Et. All Trip/e tradesis Of
The Knee J. bone Joint Surg. 58-A: 978,
1976.
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PERONEAL SiNiR LEZYONLARINDA TiBiALiS
POSTERiORUN AYAK EKSTANSÖR
TENDONLARlNA TRANSFERi
Türker ÖZKAN*, Atilla ZENCiROGLU**
Bilindiği gibi personel sinilin yüzeyel dalı pereneus longus (PL) ve brevisi
(PB); derin dalı ise tibialis anterior (TA),
peroneus tersius (P lll) ekstansör digitorum longus (EDL) ve ekstansör hallusis longusu (EHL) innerve ederek ayağın
aktif
dorsifleksiyonunu
ve
eversiyonunu kontrol eder.Ayrıca transvers arkusun desteklenmesine yardım
cı olur.

Peroneal sinir lezyonlarında ayak
dorsifleksiyonu ve eversiyonu bozulur.
Düşük ayak deformitesi ortaya çıkar.
Bilahare. ayak varusa kaçar.
Bu lezyonun tedavisi için tibialis
posteriorun (TP) ayak sırtına transferi
esasına dayanan tedaviler 1933'den
beri bilinmektedir. Bu yöntemlerden
başlıcaları Tablo 1'de özetlenmiştir.
MATERYAL VE METOD
Yöntem peroneal sinir lezyonu olup
da sinirin primer ya da sekonder ona-

rım yapılamıyan olmadığı

transferi ön koşullarının
talarda uygulanmıştır.

ve tendon
has-

bulunduğu

Ameliyat tekniği: Uygun anestezi ve
turnike şarttır. önceki naviküler tüberkül
üzerine 3-4 cm bir kesi yapılarak TP
tendonu insersiosundan kesilir. Daha
sonra cruris 1/3 orta kesime, yaklaşı 1O
cm boyunda, medial longitudinal ikinci
bir kesi yapılarak medial kampartımana
girilir. FDL ekarte edilerek TP muskulotendinöz birleşim yerine ulaşır. Tendonun kesik ucu bu kesiye çekilerek kas
beli serbestleştirilir. Nörovasküler yapı
ları zedelememeye özen göstermelidir.
Daha sonra ayak sırtına son kesi yapı
lır. Bu kesi ayak bileği katiantı çizgisine
paralel ve yaklaşık 4 cm distalde yer
alır. TA, EHL, EDL VE Pili tendonlarına
hakim olacak kadar uzun tutulmalıdır.
TP tendonunu ayak sırtına almak için
biz Andersen tendon taşıyıcısını kullanı
yoruz. Kaidesi 5. metakarp bazisine ge-

l.ü., Istanbul Tıp Fakültesi, lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çapa, Istanbul., Doçent, Dr.
SSK Göztepe Hastanesi, Istanbul
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lecek ve gövdesi ayak bileği ön orta
noktasından geçecek şekilde yerleştiri
len aletin doğrultusu TP'un yeni yolunu
belirtir. Bu yolla tendon ayak sırtına alı
nır.Ameliyatın en önemli evresi tendon
tesbitleridir. Diz fleksiyonda, ayak bileği
80° dorsifleksiyonda ve hafif pronasyonda önce TA tesbiti yapılır. EHL ve
EDL tesbitleri yapılacaksa bunlar P
lll'den önce yapılmalıdır. Son olarak
maksimum gerginlik altında Plll tesbiti
yapılır. Kesiler kapatılır Diz 30° fleksiyonda ve ayak bileği nötralde uzun bacak ateline alınır.
Postp-op. takip: 15. gün dikişler alı
silindirik alçıya geçilir. Toplam 6
haftada tesbit çözülür ve fizik tedaviye
başlanır. Ancak ayak bileği 4-6 hafta
daha posterior splint içinde korunur.
nıp;

Yöntem öncelikle Lepra Hastanesinde lepralı hastalara uygulanmıştır.
1981-1990 yılları arasında ameliyat edilen sekiz hasta seriye dahil edilerek
tabloda gösteri Imi ştir. Aynı teknik 19871991 yılları arasında travmatik peroneal
sinir lezyonu olan hastalara uygulanmıştır. bu hastalara ait bilgiler de aynı
tabloda özetlenmiştir (Tablo 2).
Tabloda pekçok bilgi bulunmakla
birlikte değerlendirme sadece hastanın
topuğu üzerinde yürüyebilmesi (aktif
ayak bileği dorsifleksiyonu) esasına göre yapılmıştır.
SONUÇLAR
Hastalarımızın ?'si bayan (%33),
14'ü erkektir (%67). Lepralılarda ortalama yaş 39.7 (22-50), travmatiklerde ortalama yaş 22 (11-55)'dir. parazi süresi
lepralılarda ortalama 9.4 yıl, travmatiklerde 25 aydır. Lepralılar ortalama 6.8
yıl travmatikler 8 ay süreyle takip edilmiştir.

Topukda yürüyebilme

esasına

göre

yapılan değerlendirmede lepralılarda

6
iyi, 1 orta, 1kötü sonuç bulunmuştur.
Travmatiklerde 1O iyi, 2 orta 1 kötü sonuç değerlendirmesi yapılmıştır.
TARTIŞMA

Ober 1933'de TP'un circumtibial yolla öne alınıp 3. Metakarpa reinsersiyonunu tarif etmiştir (5). Watkin 1954'de
aynı ameliyatın interosseoz membrandan geçirilerek yapılan şeklini tanımla
mıştır (1 0) .. Carayon 1967'de lepralı
hastalarda TP ve FHL'u birlikte alıp interosseoz yolla TA ve EHL tendonları
na transferi ameliyatını tarif etmiştir.
Andersen TP tendonunu medialden
döndürerek EHL, EDL ve Pill'e tesbit
eder. Bu yazar inversiyona yol açmamak için TA tendonuna özellikle transfer yapmaz. Ancak teorik olarak en ideal transterin TP'un ikiye ayrılara TA ve
Pill'a ayrı ayrı transferi olduğunu ama
pratikte bu balansı sağlamanın çok zor
olduğunu ifade eder (1 ,2). Tangaraj da
TP'un ikiye ayrılarak bir parçasının T A'a
bir parçasının da ekstansörlere transferini savunur (8).
Warren TP tendonunu 5 cm geriden
keserek distalde kalan parçasına FDL'u
transfer eder. Kısalmış olan TP'u cruris
1/3 alt seviyede TA tendonuna transfer
eder. Peroneal tendonlardan birinin de
distalini uzun bırakarak keser ve bu distal parçayı TA tendonuna diker. Böylelikle hem aktif dorsifleksiyonu sağladığı
nı hem de istenmeyen inversiyon
etkisinin önüne geçtiğini ileri sürmektedir (9).
Srinivasan TP tendonunu ikiye ayı
birini EHL'a, diğerini EDL ve Pill'a
birlikte transfer eder (6, 7).
rıp

Green ise TP tendonunun yarısını
yerinde bırakıp diğer yarısının PB'e
transferi ameliyatını tanımlamıştır (4).
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TP tendonunun ayak sırtına transferinin iki sebebi vardır: Birincisi deforme
edici bir gücü ortadan kaldırmak; diğeri
ayak bileğine aktif dorsifleksyon sağla
m-:ık.

Ancak klasik yöntemlerinin hepsinin
kendilerine göre sıkıntılı yönleri vardır.
Ister lll Metakarp bazisine, ister kuneiformlardan birine reinsere edilsin
tendonun kemiğe tesbiti daima sorunludur. Bu tesbitlerde uygn gerginfiği ayarlamak çok zordur ve zaman içinde gevşeme riski yüksektir. Ikincisi, ayak
tabanına yerleştirilen pull-out dikişlerine
bağlı sorunlar sıklıkla görülmektedir.
Özellikle duyu sinirlerinin de yaralandı
ğı travmatik olgularda ya da lepralı hastalarda bu sorunlar çok daha ciddi olmaktadır. Tendonun tendona tesbiti
esasına dayalı yöntemlerin yoğun olarak lepra ile uğraşan cerrahlar tarafın
dan tanımlanması da bu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Üçüncü bir potansiyel
sorun da reinsersiyon yeri tercihinde
yapılacak hataların sekonder varusa
veya valgusa yol açma riskidir.
lnterosseoz membrandan geçilerek
transferlerde ise açılan pencere
daima sıkışma ve yapışma riski taşır.
Ayrıca anterior interosseozdaki vasküyapılan

leryapıların yaralanması olasıdır.

TP'un T A'a transferinin tercih edilmemesinin temel sebebi sekonder inversiyona yol açmasıdır. Zira TA aksi
gereği, ayak bileğine dorsifleksiyonun
yanı sır ainversiyon da yaptırır. Bu nedenle T A'a yapılacak bir transferde bu
soruna da çözüm bulunmalıdır. Çözüm
Pill'un da transfere dahil edilmesidir.
TP kasılınca TA tendonuna aktarılan
kuvvetle dorsifleksiyon meydana gelirken tenodez etkisiyle ayak laterali de
yukarıya kalkacaktır. Böylelikle T A'un
inversiyon etkisi de önlenmiş olacaktır.

Bu teknikde transfer circumtibial yolla yapıldığı için yapışıklık riski minimaldir. Tesbitler tendondan tendona yapıl
dığı için de reinsersiyon yerinin tesbiti
gibi bir problem yoktur. Uygun gerginliğin saptanması çok önemli ancak çok
kolaydır.

TP, ayağın gereksinimine göre, EHL
ve EDL tendonlarına da tesbit edilebilir.
Bunun amacı aktif hareket kazandır
maktan çok parmaktaki sekonder deformiteyi engelleyici tendonez etkisidir
ve bir obsiyondur.
Warren ve Srnivasan'ın tanımladığı
ancak çok yaygın olmayan yöntemlerle
ilgili bizim de deneyimimiz yoktur. Ancak felsefe olarak her üç ameliyat da
birbirine yakındır.
Sonuç olarak bu tekniğin öğrenmesi
ve uygulaması kolay ve fonksiyonel bir
ameliyat olduğunu söyleyebiliriz.
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KOMPARTMANSENDROMUNDAKOMPARTMAN
iÇi BASlNCI ÖLÇEN iKI YÖNTEMiN
KARŞILAŞTIRILMASI
Ali OKUR*, M. Cevdet AVKAN**, Süleyman KOCAMAN***,
Kompartman içi basınç ölçüm yöntemlerini uygulamaya sokan Whitesides, Matsen, Mubarak ve diğer araştırı
cılar
kompartman
sendromunun
tanısında klinik bulguların tek başına
yetersiz olduğunu ve kompartman içi
basıncın bilinmesi gerektiğirıı ifade etmişlerdir. Bu muayene yönteminin kafa, omurilik, periferik sinir ve damar
travmalı olgularla, iletişim kurulamayan
olgularda kompartman sendromunun
tanısında
değeri
oldukça büyüktür
( 1,2,3,45).
Çalışmamızın amacı; kompartman
sendromunun tanısında kompartman içi
basıncı ölçmede kullanılan elektronik
digital mori•ör sistem ve Whitesides
yönteminden Yazar tarafından modifiye
edilen, igne manometre yöntemi ile el-

de edilen

Sahadır

sonuçları

ve

ASLAN***

bunların

güveni-

lirliğini araştırmaktır.

GEREÇ ve YÖNTEM
Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalın
da Eylül 1990- Eylül 1992 tarihleri arasında 52 olgu kompartman sendromu
şüphesi ile takip edilmiştir. Bunlardan
30 olgunun 31 ekstremitesindeki 64
kampartmanda ölçümler her iki yöntemle karşılaştırmaı olarak yapılmıştır.
Değerlendirme yapılan 52 olgunun
39'unun (%75) erkek, 13'ünün (%25)
kadın olduğu ve ortalama yaşın 28 ol-

duğu görülmüştür.

Olgular klinik olarak ağrı, kampartmandaki gerginlik, pasif gerilme ağrısı,
duyu, kas gücü, nabazan yönünden

Atatürk Qniv. Tıp Fak .Ortopedi ve Trav. ABD. Yard. Doç.
Atatürk Univ. Tıp Fak .Ortopedi ve Trav. ABD. Doçenti
Kemik H.::ıstalıkları Hast. Ortopedi ve Trav. Kliniği Uz. Trabzon
Atatürk Univ. Tıp Fak .Ortopedi ve Trav. ABD. Araştırma Görevlisi
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KOMPARTMAN SENDROMUNDA KOMPARTMAN

muayene edilerek değerlendirilmişler
dir. En az bir klinik bulgusu olan olgularda kampartman basıncı ölçülmüştür.
Elektronik digital monitör sistem;
portabi basınç monitörü, disposibl basınç monitör sistemi ve disposibl yarık
kateterden oluşur. Gereken olgularda
yarık kateter seti ile devamlı basınç izlenmesi de yapılabilir. Iğne ibreli manometre ise bir ibreli manometre ve buna
monte edilen T şeklindeki bir dren ile
serum transfüzyon setinden ibarettir.
Her iki yöntemle ölçülen kampartmanlarda 30 mmHg ve üstü basınç fasyatomi için kritik değer olarak kabul
edilmiştir.

Ölçülen basınç değerlerinin klinikbulgular ve takip sonuçları ile uyumu
araştırılmıştır.

BULGULAR
Basıncı ölçülen kompartmanlardan
4?'si bacakta olup, 22'si anterior, 14'ü
lateral, 9'u derin posterior ve 2'si yüzeyel posterior kampartmandır Diğer 17'si
ise önkolda olup 9'u volar, 8'i dcrsal
kompartmandır.

48 kampartmanda elektronik digital
mönitör sistemle 20 mmHg altında bulunan basınç değerleri iğne manometre
yöntemi ile 20 mHg'nın üzerinde bulunmuştur. Iğne manometre yöntemi ile bu
kampartmanların 15'inde basınç 30-40
mmHg arasında, 14'ünde 40 mmHg'nın
üzerine ölçülmüştr. 30 mmHg ve üzerinde kampartman basıncı olan bu olgularda ağrı dışında pozitif klinik bulgu
saptanmamıştır. Uygulanan konservatif
tedavi ile 24-72 saat içinde klinik belirti
ve bulgular düzelmiştir. (Tablo - 1 ve 2)
16 kampartmanda ise her iki yöntemlede kampartman içi basınç, 30
mmHg üzerine çıkmış, ancak her defa-

IÇI BASlNClNlN KARŞILAŞTIRILMASI

sında iğne manometre yöntemi ile yapı
lan ölçümlerde basınç ortalama % 44
daha yüksek bulunmuştur. Bu olgular
cerrahi tedavi gerektirmişlerdir. (Tablo 1 ve 2).

Bu yöntemlerle elde edilen verilen
t testine" göre karşılaştırılmış
ve iki yöntem arasında önemli fark bu"eşleme

lunduğu görülmüştür.

TARTIŞMA

Kampartman sendromu şüphesi
olan olgularda, özellikle kafa, merkezi
ve periferik sinir travması olan ve ilişki
kurulamayanlarda kampartman içi basınç ölçümü tanı ve tedaviyi yönlendirmede büyük rol oynamaktadır.
Kampartman içi basınç ölçümünde
sistemin ucuz, kolay temin
edilebilir ve uygulanabilir olması tercih
edilir. Iğne
manometre yöntemi bu
avantajları sağlamakla beraber, elde
edilen sonuçlar klinik bulgular ve takip
sonuçları ile uyumlu gözükmemiştir.
kullanılacak

Konservatif olarak tedavi edilebilecek durumda olan olgularda - ki toplam
olguların 1/3'ü - cerrahi tedavi gerektirecek ölçüde yüksek sonuçlar bulunmuştur. Elde edilen değerler arasında
da istatistiki bir bağlantı veya orantı tespit edilememiştir. Sürekli monitorizasyon yapılamması da diğer bir dezavantajıdır.

Elektronik digital monitör sistem diyöntemlere nazaran pahalı olması
na rağmen, kolay ulgulanabilir ve sürekli
monitorizasyon
yapılabilir.
Çalışmamızda elektronik digital monitör
sistem ile elde ettiğmiz verilerin klinik
bulgular ve tedavi-takip sonuçları ile
daha uyumlu olduğu görülmüştür. Bu
yöntemin kampartman sendromunun
tanı ve takibin de daha güvenilir olduğu
ğer

kanısına varılmıştır.
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BACAKTA ANTERiOR VE DERiN POSTERiOR
KOMPARTMANLARDA BULUNAN BASlNÇ DEGERLERi
E.D.M. Sistemi ile
bulunan basınç
değerleri (mmHg)

Ölçüm yaplan
ko m partman

iğne manometre Tekniği ile bulunan
basınç değerleri

Anterior K.

2

Derin Posterior K.

30

3

2

4

3

5

2

20,30

6

3

30,40

20,40

.

20,20,25

7

40

30

8

2

20,32

9

2

20,32

13
14
16

27
2

25

20

40

21

22

30

60
2

33,40

24

45

25

30

27

50

32

50

42

75

55

100
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ÖN KOLOA VOLAR VE OORSAL KOMPARTMANLAROA
BULUNAN BASlNÇ OEGERLERi
E.O.M. Sistemi ile
bulunan basınç
değerleri (mmHg)

Ölçüm yaplan
kampartman

iğne manometre Tekniği ile bulunan
basınç değerleri

Volar

2

20

7

25
25

8

10

45

11

30

12

30

22

30

22

Oorsal

2

35

27

40
45

30

3

70

45,45

31

2

45

60

35

45

74

95

76
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HAll SAHA FUTBOL VARALANMALARI
!rtan ESENKAYA*, Tekin BARAN**, M.Aii ERGiN**, Zafer BEKTAŞ**

Günümüzün en popüler sporların
dan biri olarak kabuledilen futbol (1, 2,
3, 7, 1O, 11, 12, 13) profesyonel ve
amatör klüpler dışında, kilo farkı gözetilrneksizin heriki cins ve hemen her yaş
grubu tarafından semt okul sahaların
da da oynamaktadır. 1982- FIFA kayıt
larına göre dünyada 40 milyon lisanslı
futbolcu vardır (12).
Çim veya toprak zeminli sahalar ile
salonlarda oynanmakta beraber,
ülkemizde sayıları giderek artan sentetik elyaflı çim sahalar "halı sahalar'' sayesinde dahada yaygıntaşarak büyük
kitlelerin sporu olma özelliğini korumaktadır.Fiziksel kondisyon sağlaması, iyi
bir deşarj yolu olması, az techizat gerektirmesi ve aynayana fazla maddi
külfet getirmemesi yaygınlaşmasının diğer nedenlerini oluşturmaktadır (11,
13).
kapalı

Popülaritesi ve yaygınlığı oranında
futbol aralanmaianna ilgi de artmıştır.
Avrupa'da bütün spor yaralanmalarının
% 50 - 60'ını ve hastanelerde tedavi
edilen yaralanmaların % 3.5 - 1O'unu
futbol yaralanmaları oluşturmaktadır (7,

i 1).
MATERYAL, METOD VE BULGULAR
Bu

çalışmada,

1 Haziran 1992 - 30
1992 tarihleri arasındaki 6 aylık
dönemde Istanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Ortopedi ve Travamatoloji acil polikliniğine futbol yaralanması
nedeniyle başvuran 219 olgudan halı
saha futbol yaralanmasıyla ilgili olan
138 olgu ele alınmıştır.
Kasım

Hepsi erkek olan olgularımızın ortalama yaşı 24.4 (14-48) idi. Olgularımızı
nı hastaneye başvuru saati 09.15-

Haydarpaşa Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji KI. Başasistanı
Haydarpaşa Numune Hastanesi Ortopedi veTravmatoloji KI. Asistanı
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arasında değişmekteydi.

Yaralanma tiplerine göre değrlendi
rilen olgularımızdan 54 olguda (% 39.1)
Kırık, 44 olguda (% 31.9) distorsiyon,
16 olguda (% 11.6) kontüzyon, 11 olguda (% 8) dislokasyon, 9 olguda (% 6.5)
muskulo-tendinöz strain ve 4 olguda
(% 2.9) fasarasyon saptandı. 54 kırık olgusunun 26'sı (% 48.1) üst ekstremite
ve omuz bölgesinde, 25'i (% 46.3) altekstremitede ve 3'ü (% 5.6) vertebralkolonda transvers çıkıntı kırığı şeklin
deydi. 11 dislokasyon olgusunun hepsi
dirsek ve omuz bölgesi lokalizasyonlu
idi.
Anatomik bölgelere göre değerlen
dirilen bu yaralanmaların 79'u (%
57.2)alt ekstremitede, 56'sı (% 40.6)
omuz bölgesi ve üst ekstremitede, 3'ü
(% 2.2) verebal kolondaydı. 79 alt aksterimete yaralanmasından 47'si (%
59.5) ayak ve ayak bileği, 20'si (25.3)
diz bölgesi lokalizasyonlu idiler.
9 (% 6.5) olguya cerrahi tedavi uygulandı.

Kranial, torakal ve abdonminal yaralanmalar bu çalışmaya dahil edilmedi.
TARTIŞMA

Futbol yaralanmaları; futbolcunun
bir önceki sakatlanmadan sonra yeterli rehabilitasyon görmemesi, hatalı teknikle oynaması, kasti
hareketlerde bulunması, oyun esnasın
da meydana gelebilecek travmalara
dikkat etmemesi ile o anki psikolojik durumu gibi oyuncunun kendisiyle ilgili
faktörlere ya da futbol sahasının kötü
oluşu, çimierin tam olmayışı, saha içinde çukurların bulunması,zeminin buzlu
veya ıslak oluşu, hava durumu, uygun
olmayan araç ve gereç kullanılması gibi
çevre koşullarına bağlı olarak gelişebilir
(4, 5, 7, 8, 9, 13, 14). Bunun neticesi
antremansız oluşu,

saha

kenarında

sakatlıklar

tedavi edilebilen küçük
olabilir (1-13).

ALSERT'in 142 yaralanmadan oluserisinde % 24.6 ayak/ayak bileği,
% 17.6 diz, % 11.3 kalça/kasık, % 7.8
üst ekstremite, % 8.5 uyluk, % 4.2 kruris bölgesi yaralanması bildirilmiştir (1 ).
EKSTRAND VE GILLQUISTise, 256
yaralanmadan oluşan serilerinde %
12ayak, %17 ayak bileği, %12 kruris,
% 20 diz,% 14 uyluk, % 13 kasık, % 5
sırt bölgesi yaralanması bildirmişlerdir
(3). Bu yaralanmaların % 29'u sprain,
% 23'ü bürsit-tendinit, % 20'si kontüzyon,% 18'i strain,% 4'ü kırık% 2'si dislokasyon şeklindeydi (3). SULUVAN ve
arkadaşlarının 34 yaralanmadan oluşan
serilerinde % 35 sprain, % 38 kontüzyon, % 9 strain, % 6 kırık% 3 dislokasyon bildirilmişti (13). Bizim serimizdeki
kırık, dislokasyon ve distorsiyon yüzdelerinin fazlalığını, küçük olarak değer
lendirilen sakatlıkların hastaneye müracaat etmeksizin tedavi edilmesine bağlı
olarak değerlendirdik.
şan

Özellikle ayak bileği seviyesinde yaralanma geçiren olgularımız, halı saha
ayakkabısıyla (Şekil - 1) oynarnalarına
rağmen, zemin üzerinde yeterince kayamadıklarını, ayakları zemin fikse iken
vücutlarının ileri doğru düşmesi sonrası
sakatlandıklarını

tanımlamaktad ırlar.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün
Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri
Yönetmeliği (26 Ağustos 1989 gün 1
20264 sayı resmi gazte) ile Futbol Spor
Dalında Faaliyette Bulunmak üzere
Açılacak Özel - suni Çim Mini Futbol
Sahaların Yönetmeliğinde dahi oluştu
rulmuş belirgin bir standart bulunmamaktadır. Halı saha sakatlıklarının minimuma indirilmesi için, drenaj sağlayıcı
alt yapısı, şok absorban zemini olan,
granüle kauçuk 1 Poliüretan zemin takviyeli, kaymayı sağlayıcı, lif uzunluğu
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Şeki/1

oranına

mu

KAYNAKLAR

göre uygun oranda kuvars kuzeminler gerekmektedir
2).

karıştırılmış

(Şekil-

1. Albert, M.: Descriptive Three year Data Study of Outdoor and Indoor Professional Socer lnjuries. Athletic Training, 18 :
218-220, 1983.
2. Ekstrand, J., and Gillquist, J.: The frequency of muscle tightness and injuries in
soccer players. American J Sports Med., 1O
(2), 75 - 78, 1982.
3. Ekstrand, J., and Gillquist, J.: Soccer
injuries and their mechanisms: a prospective study. Medicine Sci Sports Exer, 15 (3),
267 - 270, 1983.
4. Esenkaya, 1.: Bir futbol yaralanast:
Krampon darbesiyle oluşan parçaft bir pate/la kmğt olgusu. Spor Hek Dergisi, 22 (2},
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5. Esenkaya, 1.: Futbolda travmatik tibiofibular sindesmosis diastaz yaralanma/art.
Spor Hek Dergisi, 25 (1), 21-29, 1990
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6. Girgin, 0.: Futbol- Voleybol ve BasketboldaSpor lnjurileri. XII. Milli Türk Ortapedi ve Travmatoloji Kongre Kitabt (Düz:
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in 19BO. Brit J Sports Med., 19 (1), 30- 33,
19B5.
12. Schmidt - Olsen, S., Bünemann,
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Sports med., 5 (6), 43- 4B, June- 1977.

14. Wilkinson, W.H.G.: A practical view
of soccer injuries. Brit J Sports Med., 12
(1), 43-45, 197B.

262

BÖLÜM· V
KlSlM- 3

BURSA iLi PROFESYONEL FUTBOL TAKIMI
OYUNCULARlNDA AYAK BiLEK LATERAL
iNSTABiLiTESi
Recai ÖZDEMiR*, Müjdat ENGiNSU**, Ruşen EVREN***

Ayak bilek lateral ligamentlerinin
zorlanma veya yırtılmaları en çok görülen spor yaralanmaları arası ndadır. 1 ·2-34
Sık olarak topla ilgili sporlar ve atlama
sporlarında görülür. 2"5 Bu yaralanmalardaki tedavi ilkeleri' de halen tartışma
lıdır. Ancak genel eğitim konservatif tedavi yönündedir. 2

(PTFL) ligamentlerdir.

Lateral ligamentlerin akut tam yırtık
% 80 araında stabilite tekrar kurulabilmektedir 2"3
Cerrahi tedavi ile bu oranın %97 lere
ulaştığı bildirilmektedir. 2

(Şekil

1) ATFL

larında konservatif tedavi ile

Bizler Bursa ili Profesyonel futbol takım oyuncularında ayak bilek lateral
instabilitesini klinik olarak araştırdık ve
mevcut literatür bulguları ile karşılaştır
dık.

ANATOMi
Ayakbilek lateral stabilitesi esas olarak 3 ligament tarafından sağlanır. Bunlar anterior talofibular (ATFL), kalkaneofibular (CFL) ve posterior talofibular

1

1

CFL
Şeki/1

en zayıf ve en sık yaralanan ligamenttir. Plantar fleksiyondaki varus stresine
engel olur. CFL, nötral pozisyonda varus/inversiyon stresini karşılar. PTFL
ise en kuvvetli Ligament olup ancak
ciddi dorsifleksiyonda strese maruz kalır. Pratik olarak izole PTFL yaralanması nadirdir. 6

Recai ÖZDEMIR SSK Hastanesi Ortopedi · Travmatoloji Uzmanı BURSA
Devlet Hastanesi Ortopedi • Travmatoloji Uzmanı BURSA
Çocuk Hastanesi Ortopedi - Travmatoloji Uzmanı BURSA
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R. ÖZDEMIR

Yaralanma

FUTBOL TAKIMI OYUNCULARlNDA AYAK BILEK LATERAL INSTABILITES/
Mekanizması

Ayak bileği fleksiyonda iken ayak inversiyon stresi ile karşılaşırsa, bu stres
ATFL ile karşılanır. Stres devam ederse bu ligamentin yırtılmasına yol açar.
Eğer meydana gelen stres devam
ederken, ayak yere tam temas sağlar
sa, stres CFL tarafından karşılanır ve
aşırı stres bu ligamentin de yırtılmasına
neden olur. (Şekil 2).

yönteminin uygulanması
nedeniyle biz subjektif kriterler ile birlikte klinik olarak stres testlerini kullanarak ayak bilek lateral
instabilitlerini değerlendirdik.
rografik

tanı

nın zorluğu

Bursa ili dahilinde profesyonelliglerde oynayan futbol takım oyuncularının
69 tanesinin her iki ayak bilek lateral
instabilitelerini klinik olara değerlendir
meye aldık. Ayak bilek nötral pozisyonda iken öne çekmece testlerinde "vakum belirtisini" aradık. Daha sonra
ayak bileği (nötral pozisyonda iken önce inversiyon testi yaptık. Bu test "talar
tilt'i" gösterir ve CFL'in sağlamlığının
bulgusudur. Ancak ayak plantar fleksiyonda iken yapılan inversiyon testi
ATFL testi olarak değerlendirmelidir.

Sonuçlar
69 futbolcunun 138 ayak bilek ekieminin 55 tanesinde (% 39,85) lateral
instabilite tesbit ettik. 16 futbolcunun
(%23, 1) her iki ayak bilek ekieminde lateral instabilite mevcuttu. lnstabil ayak
bileklerinin 22 tanesinde (% 16) hem inversiyon testi hem de öne çekmece
testi pozitifti. 2 instabil ayak bileğinde
(% 1,4) sadece öne çekmece testini,
31 instabil ayakbileğinde (%22) ise yalnızca inversiyon testini pozitif olarak
değerlendirdik.

ŞEKIL 1 : Latera/ligamentlerin yaralanma
mekanizmasi

Materyal - Metod
Ayak bilek instabilitelerinin değer
lendirilmesinde, subjektif kriterler, stres
testlerinin klinik veya radyolojik değer
lendirmeleri ve artrografik değerlendir
meler gözönüne alınmaktadır. Ülkemiz
koşullarında, böyle bir çalışma için art-

Subjektif kriterler değerlendirildiğin
de yaralanma geçirmiş olan 39 futbolcunun(% 56,5) 13 tanesi (% 18,8) tekrarlayan ayak bilek burkulmalarından
yakınmakta idi. Bunlar arasında sportif
aktivitelerini engellediğinden yakınan
sporcu sayısı ise sadece 2 (% 2.9) idi.
Yaralanmaya uğrayan sporcular içerisinde sadece bir tanesi alçı tedavisi
görmüş olup, diğerleri konservatif olarak tedavi olmuşlardı. Yaralanmanın
sportif aktivitesini engellediğinden yakı
nan 2 sporcudan 1 alçı tedavisini gören
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olguydu.
Elde etiğimiz bulguları literatür bilgileri ile karşılaştırdık.
Tartışma

Ayak bileklerinde görülen posttravmatik fonksiyonel instabilitenin, motor
inkoordinasyona bağlı olduğu, etkileyen
diğer faktörler arasında adezyona bağlı
dorsifleksiyon azalması, peraneollerde
zayıflık, tibiofibuler ligamentin kronik
sprain'i göstermektedir. 2 Ayak bilek lateral ligament yaralanmaları stres testleri ile klinik olarak takip edilebilirler.
Eğer pozitif ise anlamlıdır, ancak yanlış
negatif test olabileceği de gözardı edilmemelidir.2·6
Ayak bilek yaralanmalarında sonraki
rezidüel belirtilerin oranı konservatif tedavi sonrası % 20-40 arasında değiş
mektedir.6·7 Biz Bursa ili profesyonel takım oyuncularında % 39,85 oranında
instabilite tesbit ettik. Bu instabilite oranı özellikle aktif spor yapan çalışma
grubumuz için oldukça yüksek bir orandır. Ancak buna rağmen sadece 2 futbolcunun bu durumdan yakınması ve
hiçbir futbolcunun spor yapmasına engel bir durumun olmaması konservatif
tedavinin yeterliliği yönünden son derece anlam içermektedir.
Mevcut çalışmalarda ilk olarak konservatif tedavi uygulanan sporcularda
%10-20 oranında sekonder onarım gerektiği bildirilmektedir. 2
Bu nedenle
eğer gerekirse yıllar sonra bile sekonder onarım yapılabilmesi, fonksiyonel
tedavi lehinedir.Çalışmamızdaki hiçbir
sporcunun cerrahi tedavi görmemiş olması mevcut çalışmaların sonuçlarıyla
paralellik göstermektedir.
Çalışmamızdaki 31 ayak bileğinde
sadece inversiyon testindeki pozitiflik
yanıltıcı bir durum ortaya koymaktadır.

R. ÖZDEMIR

yırtığını gösteren bir durum
oluşabilmesi için öncelikle ATFL yırtığı
nın olması yani öne çekmece testinin

Zira CFL

gerekmektedir. 2·8· 9 -10· Bu durumun testlerimizin genel anestezi altında
yapılmamasından kaynaklandığı inancındayız. Ülkemizde benzer araştırma
bulamadığımız için, verilerimizi bunlarla
pozitifliği

değerlendirme olanağını bulamadık.

Sonuçlar:
Çalışmamızda Bursa ili profesyonel
futbol takım oyuncularında ayak bilek
instabilitesinin oldukça yüksek oranda
olduğu, bunun futbolcuların sportif aktivitelerini engelleyici bir durum olmadığı
ve fonksiyonel tedavinin bu yaralanmalarda kabul edilebilirliği, sonuçlarına varılmıştır.
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theLateral ligaments of the Ankle. Operation, cast or early Control/ed mobilization. J.
Bone Joint surgery Vol: 73-A no: 2 Febr.
1991, 305-312
3. Karlsson, J. Bergsten, T. Lansinger,
Peterson, Reconstruction of the Lateral ligaments of the Ankle for Cronic lateral lnstability. J. Bone Joint Surgery Vol: 70-A No:
4 Apri/1988, 581-588
4. Ege R.: Travmatoloji. Kmk Ek/em Yaralanma/an 4. Bask! THK Bas1mevi Ankara
1989 s: 2904-2915
5. Peterson, Per, R.: Sports lnjuries,
Their Prevention and Treatment. CibaGeigy, 1990 Reprinted.
6. Lassiter, T. E. ; Ma/one, R.; Garrett,
E.; lnjury to the Lateral ligaments of the
Ankle Orthop C!inics of North Amer. Vol: 20

265

R. ÖZDEMIR

FUTBOL TAKIMI OYUNCULARlNDA AYAK BILEK LATERAL /NSTABILITESI

no: 4, October, 629-640.

NO: 204 march 1986, 193-201

7. Sammarea G.S; Dirasmondo C. V:
Surgical Treatment of Lateral Ankle lnstability Syndrom The American Journal of
Sports Medicine Vol: 16 No 5 501-511.

9. Gantz D.; Laric m.: The Effect of Rupture of the Anterior lnferior Tibiafibuler Ligament on Ankle Joint Stability. J Bone Joint
surgery 74-8 1992 Supp ll

B. Larsen E.: Experimental lnstability of
the Ankle. A Radiographic lnvastigation.
C/in. Orthopaedics and releated Reserch

10. Daniel N.K.: The lnjuried Athlete.
Second Edition, J.B. lipincott Company;
1988, 522-530.

266

BÖLÜM- V
KlSlM- 4

SEMPTOMATiK SERViKAL KOSTADA
CERRAHi TEDAVi
Mustafa CANiKLiOGLU*, Nuri ÇÖL**, Cüneyt MiRZANLI**,
Harun R. GÜNGÖR***
Anatomik olarak süperior torasik çı
(Thorasic Outlet Syndrome!) denilen bir bölgede bulunan önemli nörovasküler yapılar değişik nedenlerle
basıya uğrayabilirler (1 ,5). Nörovasküler kompresyon sendromu, süperior torasik çıkış sendromu gibi değişik adlarla anılan bu sendroma yolaçan
nedenlerden birisi de bir gelişim anamolisi olan servikal kostadır.
kış

Daha çok orta yaş ve üzeri kişilerde
ve özellikle kadınlarda bulgulara yolaçan bu patolojide 7. servikal vertabradan kökenini alan ek bir kaburga, rudimenter yapı ya da bunun uzantıları
hastalarda belirtilerin oluşumuna yol
açmaktadır.
Bazı

kişilerde, çekilen grafilerde
olarak saptanan servikal kostalar hiçbir klinik bulguya yol açmazkan, bir grup hastada ise omuz ve supra-klaviküler bölgede ağrı, üfürüm,
önkol ve ele yayılan ağrı ve parasteziler, elde soğukluk, morarma, elin interosseöz tenar ve hipetenar kaslarında

rastlantı

güçsüzlük ve erime gibi değişik bulguların gelişimine neden olur (4).
Hafif olgularda konservatif tedavi
yöntemle başarılı sonçlar verebilirken,
atmış belirtileri olan hastalarda cerrahi
tedavi etkili bir yöntem olmaktadır (1).
Biz bu çalışmada cerrahi yöntemle
tedavisini yapmış olduğumuz sekiz
hastada almış olduğumuz sonuçları bildirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem
SSK Istanbul Hastanesi ı. Ortopedi
ve Travmatoloji Kliniğinde 1989-1992
yılları arasında 1'i ekek 7'si kadın 8 hastanın semptomatik servikal kostasına
cerrahi girişimde bulunulmuştur.
Hastalarımızın en genci 18, en yaşlı
43 yaşında olup ortalama yaş 26.8
dir.

sı

Dört hastamızda bilateral servikal
kostaya rastlanmış, 6 hastamızda sağ,
2 hastamızda sol tarafa girişimde bu lu-

SSK lstanb. Hast. ll. Ortapedi ve Travm. Klinik Şefi, Doçent Dr.
SSK lstanb. Hast. ll. Ortapedi ve Travm. Klinik Şefi, Klinik Uzmanı
SSK lstanb. Hast. ll. Ortapedi ve Travm. Klinik Şefi, Klinik Asistanı
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nulmuş, bir hastamızda ise bilateral
servikal kot eksizyonu yapılmıştır.
Hastalarımızın

gudur.
TARTIŞMA

tümünde ameliyat
öncesi omuz, toraks, ve servikal vertebra grafileri çektirilmiş, 6 hastada tam
olarak gelişmiş servikal kot görülürken,
2 hastada rudimenter servikal kot gö-

Birçok kişide bulunabilen fakat klinik
bulgu vermeyen servikal kosta bazı kişilerde klinik ve nörolojik bulguların gelişimine yolaçar.

rülmüştür.

Servikal kostada cerrahi tedaviye
karar vermeden önce dikkatli bir klinik,
radyolojik ve nörolojik muayene yapıl
ması gerekli olup, torasik outlet sendromuna yol açan diğer nedenler ekarte
edilmelidir.

Hastalarımızın

tümünde klinik olarak
ön kol ve elde özellikle ulnar tarafta paresteziler gibi yakınmalar vardı.
Yapılan elektromyografik tetkiklerde ise
6 hastada boyun el bileği arası ulnar sinir ileti hızında düşme saptandı.
ağrı,

Olgularımızda, uzun süreden beri
devam eden ağrı, karıncalanma, uyuş
ma gibi belirtilerin varlığı cerrahi tedavi
endikasyonu olarak kabul edilmiştir.

Biri hariç tüm olgularımızda posterior-torokoplasti girişi ile girişimde bulunulmuş olup, posterior giriş yapılan olgularda servikal kosta eksizyonuna ek
olarak 1. kosta eksizyonu da girişime
eklenmiştir.
Hastalarımızın en kısa takip süresi 4
ay, en uzun takip süresi 32 ay olup ortalama takip süresi 10.8 aydır. Hastalarımızın tümü Aralık 1992 tarihi itibariyle
klinik ve radyolojik olaak değerlendiril
miş, klinik değerlendirmede ameliyat
öncesi belirtilerle bunların postoperatif
varlığı ve hastaların ameliyattan memnuniyetleri araştırılmıştır. Ayrıca postoperatif elektromyografik inceleme de

Hafif klinik bulguları olanlarda konservatif tedavi yöntemleri etkili olabilirken, süreğen ve ileri belirtileri olan olgularda ise cerrahi tedavinin seçilmesi
gereken yöntem olduğu çoğu yazarca
bildirilmektedir.
Cerrahi tedavide ne tür bir giriş yolunun seçileceği konusu değişik yazarlar
tarafından farklı şekillerde belirtilmiştir.

Brannom ve Wickstrom supraklaviküler girişi, Roos transaksiller girişi
önerirken, Clogett ve Roeder gibi yazarlar posterior girişi savunur (1, 3).b
Biz kendi olgulanmızda biri hariç tümünde posterior giriş yolunu tercih ettik. Bu yöntemin teknik alanda daha
kompleks bir giriş olarak görülmesine
karşın, önemli damar ve sinir yapılann
dan uzak olması,ve ı. kosta eksizyonuna da aynı seansta izin vermesi yönünden güvenilir bir
yol .olduğunu

yaptınlmıştır.

düşünmekteyiz.

Ikisi hariç tüm olgularda klinik olarak
mevcut bulunan belirtilerin ortadan
kalktığı görülmüş ve bu hastalarımız
ameliyattan memnuniyetlerini ifade et-

Şu anda birçok yazarın da belirttiği
gibi servikal kot eksizyonuna ek olarak
birinci kosta eksizyonunun da aynı seansta yapılması belirtilerin nüksünün
önlenmesi açısından gereki görülmektedir. Çünkü torasik çıkış denilen anatomik bölgenin tabanını birinci kosta oluş
turmakta, bu oluşumunda aynı seansta

mişlerdir.

Iki olguda ise belirtilenn sürdüğü göolup, bunlardan birisi anterior
girişi yalnızca kot eksizyonu yapılan olrülmüş
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eksizyonu bu bölgeyi daha da
mektedir (1 ,5).
Bizde biri hariç tüm

genişlet

olgularımızda

2. Riddell, D.H.: Thorasic Outlet Syndorem, Thorasic and Vascu/ar Aspecits, Clin.
Orth. 51:51, 1967

bu

işlemi uyguladı k.

Sonuç olarak, sampotamik servikal
kastada posterior yaklaşımda cerrahi
tedavinin emin ve başarılı bir yöntem
olduğunu, ilave olarak birinci kosta eksizyonunun da girişime eklenmesi ge-

3. Roeder, D.K Mills, M., Mac Hall, J.J,
shepard, B.M. and Ashworth, H.E.: First rib
Resection in the treatment of Thorasic Outlet Syndrome: Transaxillary and Posterior
Thorocoplasty Approaches. Ann. Surg. 178:
49, 1973.
4. Seyhan, F., Tözün-R: Servikal Kosta
ve Cerrahi Tedavi, IX. Milli Türk Ortapedi ve
Travmatoloji Kongre Kitabt p. 421-22, Emel
Matb., Ank., 1987.

rektiğini düşünmekteyiz.

Kaynakça
1. Crenshaw, A.H: Campbell's Operative Orthopeadics, Seventh edition, The CV
Mosby Company ST Louis, 1987, Vol. 4.p
2775-79
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5. Tyson, R.R. and Kaplan, G.F.: Modem Concepts of Diagnosis and Treatment
of The Thorasic Butlet Syndrome, Orth.
Clin. North America 6: 507, 1975.
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TORASiK OUTLET SENDROMU (TOS) VE
TEDAViSiNDE 1. KOT REZEKSiYONU
Temel TACAL*, Sacit TURANLI**, V. Ercan DiNÇEL
Torasik outlet sendromu (TOS) toüst çıkışında nörovasküler oluşurnlara baskı sonucu değişik belirtiler
kompleksi ile ortaya çıkarlar. Bütün
omuz çevresi kompresyon sendromları
na sebeb olan tek bir problem vardır:
nörovasküler yapıların klavikula ile 1.
kotarasında sıkışması. (1.2) Ayıncı teş
histe servikal disk herniasyonu, servikal spondilolistezis, karpal tunel sendromu, omuz çevresinde bursit, kapsulit,
tendinit, artrit ve myozit, angina pektoris ve multipl skleroz, TOS ile karışabi
lir. (4. 5).
raksın

Bu bölge anotomisinin iyi bilinmesi
probleme yaklaşımda çok önemlidir.
Brikial pleksus sinir yapıları omuzbölgesinde aşağıda 1. kosta yukarıda
klavikula ve subklavius kası önde anterior skalen kas ve arkadan orta skalen
kas ile sınırlanmış "skalen üçgeni" olarak adlandırılan yapıdan geçerek üst
ekstramiteye yayılırlar. (Şekil 1: Torasik
outlet'in normal anotomisi.)
Skalen üçgene ait yapılar arasında
nörovasküler yapıların sı kışması değişik

Şeki/1 : Torasik out/etin normal
anatomisi

yapılar arasında

gelişebilir. Yine bu
kompresyonun sebebi olarak servikalkosta aşırı büyük C? vertebra transvers
çıkıntısı, anormal 1. kosta kırığına bağlı
kallus basısı sayılabilir. Roos bu faktörlerden en sık etiyolojiden sorumlu olanın konjenital tibial bantlar olduğunu ileri sürmüştür. (2.7).

Dr. M. O. Acil Yardım ve Trav. Hast. Ortop. Trav. BaşAsistanı
Dr. M.Ü. Acil Yardım ve Trav. Hast. Ortop. Trav. Şef Muavini
Dr. M.Ü. Acil Yardım ve Trav. Hast. Ortop. Trav. Asistanı
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Materyal ve Metod:
Yaşları 23 ile 35 arasında değişen
11 hastaya (9 kadın, 2 erkek) 1. kosta
rezeksiyonu uygulandı. Hastaların klinik
yakınmaları %86 kol ağrısı, % 86 ön
kolda çabuk yorulma ve uyuşukluk
%43 omuz ağrısı, % 28 baş ve boyun
ağrısı olarak tespit edildi. Hastaların kli-'
nik muayenesinde Roos'un tanımladığı
90° AER pozisyonunda yukarı kaldırıl
mış kol stres testi ve supraklaviküler
qoşluğa baskı testi uygulandı. Roos
stres testi tüm hastalarda(+) sonuç verirken, supraklaviküler baskı testi 5 hastada çok şiddetli, 2 hastada ise şiddetli
ağrı uyandıran sonuçlar verdi. Ameliyat
öncesi değerlendirme olarak EMG incelmesi sadece 1 hastada TOS ile

uyumlu sonuç verdi, yine ameliyat öncesi çekilen omuz ve servikal vertebra
grafilerinde hiçbir hastada servikal kosta ve anormal büyük C7 vertebra
transvers çıkıntısı tespit edilmedi. Hastalarda tanı koydurucu kriter fizik muayene bulguları kabul edildi.
Cerrahi girişim tekniği: Genel anestezi altında lateral dekübitis pozisyonunda yatırılan hastalarda kol traksiyona alındı. M. latissimus dorsi ve
pektoralis major arasına uyan hatta aksiller bölgede 3. kosta üzerinde 1O
cm'lik kesi uygulandı. Birinci kastaya
kadar künt diseksiyonla iniidi ve 1. kosta ile klavikula arası tüm fibro-musküler
bantlar kesildi. (Şekil-2).

Sc.A LF:IJUS IL\ E CiA k:A~ l
-......ıl":'t"~~iı--- {CALE:IJLI.S ltlJTt"ıtiot t:Ası
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Şekil 2 : lnsizyon Hattt ve Bölgedeki Oluşumlar
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Değerlendirme:

Ameliyat sonrası tüm hastalarda
subjektif yakınmalarda ve muayene
bulgularında gerileme gözlendi. Klinik
takipleri 6-18 ay (ortalama 9.5 ay) devam eden hastaların 1 tanesinde analjeziklere cevap veren kronik baş ağpsı
yakınması devam ederken diğer tüm
hastaların yakınmaları kayboldu. Postoperatif dönemde 2 hastada hafif derecede hemotoraks gözlendi. 3 günlük
antibiyotik proffaksisi uygulanan hastaların hiçbirisinde enfeksiyon gözlenmedi.
Tartışma:

ler girişim en çok tavsiye edilen
dir. (1.9.1 O)

T. TACAL
girişim

TOS'Iu hastalarda % 98 oranında
fibröz bantlar vardır. Yapılan kadavra
çalışmalarında TOS dışı kişilerde bu
oran %33'dür. Bu da bize TOS'un genellikle konjenital orjinli bir hastalık olduğunu göstermektedir. Serimizdeki
hastaların 7 tanesinde fibröz bantlar
mevcuttu ve bu hastaların genel özelliği
genç aktif bedensel güçleri ile çalışan
kişiler olmasıydı. EMG, TOS için objekti
diagnostik bir test değildir. TOS ile diğer nörovasküler kampresyon sendromlarının ayıncı tanısında faydalıdır.

Olgu serimizdeki 11 hastadan sadece
1 tanesinde TOS ile uyumlu bulgular elde ettik.

TOS spesifik belirtileri ve klinik muayene bulguları nedeniyle yalnızca
amannez ve muayene ile tanı konabile- ·
TOS'da tedavi yöntemi öncelikle
cek bir patolojidir. Ayıncı tanıda dikkat
konservatiftir
ve fizik tedavi kliniklerince
edilmesi gereken durumlar servikal disk
uygulanmalıdır. (4.5.12.13.15.165) Bizherniasyonu, servikal spondilolistezis,
de kliniğimize başvuran hastalara önkarpal tunnel sendromu, yumuşak doku
celikle
fizik tedavi önerdik. Klinik bulguenflamasyonları ve angina pektoristir.
larında
düzelma olmayan olgularda
(5-7)
cerrahi tedavi uyguladık.
Roos'un nörolojik tutumu esas alan
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TOPUK DEFEKTLERiNiN REVERSE PEDiKÜLLÜ
POSTERiOR TiBiAL FASYO-KUTANEUS
FLEPLE REKONSTRÜKSiYONU
Ali BAKTIR*, C. Yıldırım TÜRK**, Mahmut ARGÜN***, Vedat ŞAHiN****
Ayakta ağırlık taşıyan bölgeler ve topuktaki defektierin kapatılması, bu bölgedeki yumuşak doku örtüsündeki mikroanatomik özellikler nedeniyle sıklıkla
sorun olmaktadır (1-3).
Ayak ve topuk bölgesindeki defektler, pediküllü fasyiokutaneal flepler,
serbest flepler ve kross-leg fleplerle kapatabilir. Serbest fleplerin; flep transferini yapacak deneyimli bir ekip ve ekipman gerektirmesi ve olanakları sınırlı
olan merkezlerde yapılmasının zor olması nedeniyle kullanımı sınırlı kalmış
tır. Kross-leg flepler ise; hasta için rahat olmayan bir pozisyonda uzun süreli
olarak immobilizasyon gerektirmesi nedeniyle, hasta işbirliği yapsa bile zorluk
yaratmaktadır (1 ,2,5). Bu sebeplerden
dolayı reverse pediküllü ada flepleri ile
defekt kapatılması daha çok ilgi görmektedir (1 ,3,4,6).
Ters akımlı ada fleplerinde posterior
tibial arter, peroneal arter veya anterior
tibial arter'den herhangi biri kullanılabilir
( 1-6). Biz topu k defekti olan 4 olgumuzda rekonstrüksiyon amacıyla posterior

tibial arter (PTA)'i

kullandık.

Reverse pediküllü PTA tl ebi ilk kez
Okada ve ark (7) tarafından kullanılmış
tır. Daha sonra sayılı yayında buna ait
örnekler verilmiştir (1 ,3,4,6). Bilindiği gibi bacağın posteromedial kısmının beslenmesini sağlayan PTA; inferomedial
doğrultuda tibialis posterior kasının
posterior yüzünden geçer ve gastroknemius ve soleus kaslarını bacağın
posterior derin musküler kompartmanından ayıran transvers fasyiada derinleşir. Aşağı doğru ileriediği yol boyunca
PTA, üzerindeki fasyia ve deriye giden
çok sayıda intermusküler ve musküler
perforatörler verir. Işte bu bölgedeki cildin beslenmesinde asıl bu pertoratörler
rol oynar(6). Yapılan çalışmalarda bu
perforan dalların, medial malleolden 912 cm, 17-19 cm ve 22-24 cm mesafedeki üç ayrı bölgede yoğun olarak olduğu gösterilmiştir. Besienmeyi sağlayan
bu perforan dalların çapı ise 0.5-1.5
mm arasıda değişmektedir (3).
HASTALAR VE METOD
Bu

çalışmamızda,

Nisan 1992-Eylül

Erc~yes Qniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Doçenli
Erc!yes ~n!vers!tes~ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Öğretim Görevlisi
Erc!yes ~n!vers!tes! Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Yardımcı Doçenli
Ercıyes Unıversıtesı Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Araştırma Görevlisi
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18 yaşında, 5 yıl önce travma sonucunda topuğunda defekt olan ve iyileş
meyen hastamız Topuğunda 4x4 cm
boyutlarında defekt mevcut idi. Ameliyat 2.5 saat sürdü. Postoperatif flep
nakledilen bölgede enfeksiyon görüldü.
Lokal yara bakımı yapıldı ve antibiyotik
verildi. Bu sebeple 1.5 ay sonra ağırlık
verildi. 8 ay sonraki son kontrolünde
flep tamamen iyi ve hasta topuğu na basabiliyordu.

1992 tarihleri arasında 4 hastamızdaki
topuk defektierine reverse pediküllü
PTA flebi nakledilmi ştir. Hastalarımızın
4'ü erkek idi. Yaşları 12-41 arasında
değişiyordu. Hastalarımızın tamamında

donör bölge split thickness cilt grefti ile
kapatıldı.

Olgu 1
Geçirilmiş

eski travmaya

bağlı

8 yıldır

topuğunda defekt olan ve iyileşmeyen
20 yaşındaki hastamız. topuğunda 3x4

Olgu3

cm boyutlarında defekt mevcut idi (Resim 1-a). Ameliyat 2 saat sürdü. Postoperatif flep yaşadı. Herhangi bir sorun olmadı. Ameliyattan 1 ay sonra topuğa
ağı rı k verildi. 1O. aydaki son kontrolde
tlep tamamen iyileşmiş idi (Resim 1 a-b).

12 yaşında, trafik kazası sebebiyle
bize başvuran, beraberinde femur cisim kırığı olan hastamızdı. Topuğundçı
6x8 cm boyutlarında defekt vardı. Ameliyat 2.5 saat sürdü. Postoperatif flep
tamamen iyileşti. Ancak aynı tarafta fe-

Olgu2

Resim 1-a. Olgu 1'deki

Hastam1zm

Ayağmm Ameliyat Öncesi Görünümü
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Resim 1-b. Aym Hastanm Ayaği
mn Son Kontroldeki Görünümü

BAKTIR

mur cisim kırığı olması sebebiyle 4 ay
sonra topuğa ağırlık verilebildL Altıncı
aydaki son kontrolde
tamamen iyileşmiştir.

4
41 yaşında, yüksekten düşme nedeniyle bilateral kalkaneus kırığı ile başvu
ran hastamız. Bir taraftaki kırık açık ve
bu bölgede oldukça kirli yara mevcut
idi. Kırıklar tesbit edilip yara bakımı yapıldıktan 3 hatta sonra flep nakledildL
Topuğunda 4x4 cm boyutlarında defekt
mevcut idi. Ameliyat 3 saat sürdü. Kalkaneus kınğı sebebiyle 4 ay sonra yük
verilebildL Altı ay sonraki son kontrolünde iyi idi.
BULGULAR
Hastalarımızın tamamında başarılı

sonuç elde ettik. Son kontrolünde hepsi
rahatlıkla basabiliyordu. Ameliyat sonrası hiçbir hastada flepde dolaşım sorunu olmadı. Donör sahadaki cilt grefti
konulan bölgeler iyileşti. Sadece 3 ve 4
nolu olgulanmızda beraberinde kırık olması sebebiyle topuğa geç yük verildi.
TARTIŞMA

Bacak ve ayaktaki yumuşak doku
defektierinin kapatılmasında reverse
pediküllü flep kullanımı son on yılda artmıştır (1-6). Okado ve ark (7) bu yöntemle 22x9 cm'lik defektin kapatılabile
ceğini söylemişse de, Eren ve ark (3)
en fazla 54 cm2 (6x9 cm)'li flep alınabi
leceğini bildirmiştir.

Literatürde; PTA pediküllü fleplerin
peroneal ve anterior tibial
arter pediküllü fleplere göre daha iyi olduğu bildirilmektedir (3,4). Biz defekt
kapatılmasında peroneal ve tibialis anterior pediküllü flepleri kullanmadık. Ancak PTA pediküllü fleplerimizin sonuçlarının iyi olması literatür ile uyumludur.
sonuçlarının,

değişik bölgelerindeki defektler de çok yönlü olarak kullanılabil
mesi, flebin ince olması nedeniyle defete
etmeye
gerek
duyulmaması,
miyokutenea! ve kas fleplerinde olduğu
gibi fonksiyonel sorun yaratmaması,
tekniğinin basit olması, ameliyatının kı
sa sürmesi ve hastalarda topukları üzerine basabileceklerini yeterli iyileşmeyi
sağlaması nedeniyle reverse pedikül!ü
PTA flebinin
bir
olduğuna
inanıyoruz.

KAYNAKLAR
1. Chuenkongkaew T, Chayaku/a N, Srirojanakul S: Reverse-flow Posterior Tibial
Isiand Flap: Pre!iminary Report of a New
Fasciocutaneous F/ap. Annals of P/astic
Surgery. Vol 25 p 306-311, October 1990.
2. Donski PK,Fogdestom 1: Distafly based fasciocutaneous flap from the sural region. Scand J Plast Reconstr Surg 17:191196, 1983.
3. Eren S, Matejic B, Hettich R: lndication, Technique, and Results of Plantaris medialis Neurovascular Isiand F/aps. Annals of
P/astic Surgery. Vol 28, No 2, p 152-159,
1992.
4. Hong G, Steffens K, Wang FB: Reconstruaction of the lower /eg and foot with
the reverse pedicled posterior tibial fasciocutarreous flap. Brit J Plastic surg 42, 5125416, 1989.
5. Lagvanker SP: Distal/y-based randam fasciocutaneous flaps for multi-staged
reconstruction of defects in the tower third
of the /eg, ankle andhea/. Brit J P/astic Surg
43, 541-545, 1990.
6. Lin SO, Laf GS, Chou Ck, et al: The
dista/ly based posterior tibial arterfal adiofasefat flap. Brit J Plastic Surg 45, 284-287,
1992.
7. Okada T, Yasuda Y, Kitamaya Y, et
al: Salvage of an arm by means of a free
cutareous flep based on the posterior tibial
artery. J Reconstr Micsurg 1, 25.
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tedavinin
tartışılmakta
dır

(1-6) Konservatif tedavi yöntemini
savunanlar (1-3) cerrahi travmanın ve
anestezinin
etkisi olacağını ileri sürerken erken cerrahi tespit sağla
nan olgularda hemşire bakımı, solunum fizyoterapisini kolaylaşmakta, adut
respiratuvar distres sendromu (ARDS)
ve yağ embolisi riskinin azaldığı ileri sürülmektedir (4-9). Örneğin; Riska (4),
(9) çalışmalannda
Goris (8) ve
erken cerrahi tespit ile mortalite ve
morbiditenin belirgin derecde azaldığını
bildirmişlerdir. Erken dönemde özellikle
ilk 24 saatte yapılacak osteosentez ile
gelişimi ve buna bağlı
yetmezliklerinin azaldığı bildirilmiştir (10).
VE"illi[;;;liTH'I\

Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalın
da 1988-1992 yıllarında tedavi edilen
muitipi travmalı 95 olgu retrospektif olarak incelendi. Bu olgulardan yeterli verileri bulunan 73 olgu çalışma kapsamı-

ellisekizi erkek
(%20) idi. Altmış
dört (%87) olguda trafik kazası, dörder
%
iş kazası ve yüksekden
düşme ve bir(%2) olguda ateşli silah
yaralanması travma nedeni idi. Olguların 57'si (%78) cerrahi, 16'sı (% 22)
konservatif olarak tedavi edildi.

Olguların yaş ortalaması 31 yaş (683) olup 73 olguda 269 kırık saptandı.
Kırıkların 220'si (%82) ekstremitede,
49'u (% 18) sternum, pelvis, vertebra ve
kostalarda idi. Kırıkların 70'inin (%32)
üst ekstremitede, 150'sinin (%68) alt
ekstremitede olduğu saptandı. Kırıklarla
birlikte 40 olguda (%56) kafa travması,
24 olguda (%33) göğüs travması, 22 ol(%30) abdeminal ve ürogenital
sistem travması vardı. Olguların 6'sına
kafa travmalan nedeniyle geç cerrahi
tedavi yapıldı. Cerrahi tedavi uygulanan
olguların 12'sine (%21) ortalama 5 gün
(3-9), konservatif tedavi uygulanan olguların ?'sine (%43) ortalama 9 gün (7-

Uludağ Ün i. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., Doç. Dr.
Uludağ Ün i. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., Prof. Dr.
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yoğun bakım

uygulandı.

tedavisi

Cerrahi tedavi uygulanan olguların
42'si (%74) ilk 48 saatte, 15'i (%26) ise
ilk 7 gün içinde arniiyat edildi. Erken
cerrahi tespit yapılan olgularda %4, geç
cerrahi tespit yapılan olgularda % 10
yüzeyel yumuşak doku enfeksiyonu,
konservatif tedavi edilen olgularda ise
%12 sepsis ve multipl organ yetmezliği
gelişti. konservatif tedavi edilen olguların% 25'inde tedavi sırasında atelektazi
ve pnömoni gelişti.
Yağ

embolisi ve ARDS'in geç cerrahi tespit ve konservatif tedavi uygulanan olgularda istatistiksel olarak anlamlı
şekilde yüksek olduğu
saptandı
(p<0.001) (Şekil1). Mortalite cerrahi

Erken Cerrahi Tespit

0

Geç Cerrahi Tespit

YAG EMBOLISI

Bi ARDS

Konservatlf Tedavi

liillillJ MORTALITE

ŞEKIL : 1 Tedavi gruplarmda yan enbo/isi,
ARDS ve mortalite orar:lan

grupta %4, konservatif grupta ise %37
olup, r.errahi gruptc.ı ölüm nedeni kafa
tcavması, konservatif grupta ise yağ
embolisi (3 olguı, sepsis ve multipl organ yetmezliği \2 oıgu) kafa travması (1
olgu) idi.
TO.RTIŞVJA

Çalışmamızda

multipl

travmalı

olgu(9;
11, 12) bulguları ile uyumludur. Örneğin, Broos (11) yaş ortalamasını 31
ların yaş ortalaması diğer çalışma

yaş,

Meek (9) 34 yaş ve Lozman (12)
olarak bildirmiştir. Multipl travmalı olgularda olgu başına 3.6 kırık oranını Broos (11) 3.1 olarak bildirmiştir.
Çalışmamızda kafa travması (%56) ve
göğüs travması (%33) en sık görülen
ek sistem travması olup, Broos (11) ve
Schf!Jit'in (13) bulguları ile uyumludur.Orneğin; Schmit (13) kafa travması
nı %65, göğüs travmasıni %50, Broos
(11) ise % 64 ve %24 olarak bildirilmiş
tir.
33

yaş

Multipl travmalı olgularda erken cerrahi tespit yapılması hemşire bakımını
ve solunum fizyoterapisini kolaylaştırır
ve ağrı kesici gereksinimini azaltarak
solunum depresyonu gelişmesini engeller. Çalışmamızda, yoğun bakım tedavisi gereksinimi ve süresi konservatif
tedavi uygulanan olgularoa daha fazla
idi.Loder (14) ve Bone'da (15) erken
cerrahi tespitin ventilatör desteği gereksinimini azalttığını bildirmişlerdir.
Multipl travmalı olgularda cerrahi
tespit sonrası gelişen yüzeyel enfeksiyon oranlarımız Schmit'in (13) bulguların ile uyumludur.Örneğin Schmit (13)
erken cerrahi tespit yapılan olgularda
enfeksiyon oranını % 2. 7, geç cerrahi
tespit yapılan olgularda ise %8.1 olarak
bildirmiştir. Travmayı takip eden erken
dönemde olguların nutrisyonel durumlarının iyi olması, hastane enfeksiyonu
ile karşılaşmamış olmaları, immün sistemlerinin bozulmamış olması enfeksiyon gelişme olasılığını azaltır.
Çalışmamızda pnömoni ve atelektazinin konservatif tedavi uygulanan olgularda saptanması hastaların yatağa bağımlı olması ve trakeabronşial bölgede
sekresyon toplanmasına bağlıdır. Lazman'da (12) hastanın erken dönemde
aktif hareketli olmasının atelektazi gelişimini engellediğini bildirmiştir. Erken
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dönemde cerrahi tespit yapılmayan olgularda pulmoner komplikasyonların
gelişmesi kırıkların cerrahi tespitinin daha geç yapılmasına ve buna bağlı ek
komplikasyonlara neden olur.

Fat release after !emur nailing in the dog. J
Travma 23: 32-326, 1983.
2. Ta/lucci RC, Manning JB, Lampard S:
early intramedullary nailing of femoraf shaft
fractures. A cause of fat embolism syndrome. Am J Surg 146: 107-111, 1983.

Multipl travmalarda en önemli komplikasyonlar ARDS ve yağ embolisidir.
Manning (1), Talucci (2), Renne (3) erken cerrahi tespitin ARDS ve yağ embolisi gelişimini artırdığını, Allgöwer (5),
Rittmann (6), Schein (7) ve Riska (4)
ise azalttığını ileri sürmektedir. Çalış
mamızda, ARDS ve yağ embolisi büyük oranda konservatit tedavi uygulanan olgularda gelişti. Riska (4), yağ
embolisi gelişimini konservatit tedavi
uygulanan olgularda % 22, cerrahi tedavi uygulanan olgularda% 4.5 olarak
bildirilmiştir. Johnson'da (16) geç cerrahi tespit yapılan olgularda ARDS'nin
beş kat fazla olduğunu ileri sürmüştür.
Çalışmamızda

mortalite
uygulanan

3. Renne J, Wuthier R, House E: Fat
macroglobunemia caused by fractures or
total hip replacement. J Bone Joint surg 60:
613-618, 1978.
4. Riska EB,Bonsdorff VH, Hakkinen S,
Jaroma H, Kivilioto O, and Paavilainen T.
Prevention of fat embolism by early internal
fixation of fractures in patients with multiple
injuries. lnjuriy, 8, 110-116, 1975.
5. Allgöwer M: Clinderalla of surgery.
Surg C/in North Am 58: 1071-1093, 1978.
6. Rittmann WW, Schibli M, Matter C.
Open fractures. Long term result in 200
consecutive cases. C/in Orthop 138: 132140, 1979.

7. Schein M, Saadia R: Early operative
fracture management of patients with multiple injuries. Br J Surg 77:361-362, 1990.

oranı

konservatif tedavi
olgularda
yüksek olup, diğer çalışma (9, 11, 17)
bulguları ile uyumludur. Örneğin; Meek
(9), mortalite oranını cerrahi tespit yapı
lan olgularda % 4.5, konservatit tedavi
yapılan olgularda yapılan olgularda %
4.5, konservatit tedavi yapılan olgularda % 28.5, Broos (11) % 6 ve % 35,
Gustilo (17) ise% 3,% 26 olarak bildirilmiştir.

Sonuç olarak, multipl travmalı olgularda kırıkların erken cerrahi tespitinin
pulmoner komplikasyonların, yağ embolisinin, sepsis ve organ yetmezliklerinin insidansını azalttığı ve hemşire bakımı,
rehabilitasyonu
kolaylaştırıp
yoğun bakım süresini kısaltarak mortaliteyi azalttığı ka~ ı sına varılmıştır.
Kaynaklar
1. Manning JB, Bach AW, Herman CM:

U. AYDINLI

8. Goris, RJA, Gimbrere, JSF, Van Niekerk, JLM, Schoots, FJ, Booy, LHD: Early
osteosynthesis and prophy/actic mechanica/ ventilation in the multitravma patient J
Trauma 22:895-903, 1982.
9. Meek RN, Vivoda EE, Pirani S: Comparison of mortality of patients with multiple
injuries according to type of fracture treatment - a retrospective age-and injury matched series. lnjury 17:2-4, 1986.
10. Stil/well, Mark, Gap/an, ES: The septic multiple-trauma patient. lnfect lnfect Dis
C/in North Am, 3: 155-183, 1989.
11. Broos PLO, Stappaerts KH, Luiten
EJT, Gruwez AJ. The importance of early
internal fixation in multiply injured patients
to prevent Iate death due to sepsis. lnjury
18:235-237, 1987.
12. Lozman J, Deno C, Feustel PJ, Newell JC, Stratton HH, Sedransk N, Dutton
R, Fortune JB, Shah DM: Pulmonary and
cardiovascu/ar consequences of tmmediate
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fixation or conservative management of
fong-bone fractures. Arch Surg 121:992999, 19865.
13. Schmit KP, Joka T. Principles of treatment and indications for surgery in severe
multiple trauma. Acta Chir Belg 85: 239249, 1985.

15. Bone L, buchloz R: The managment
of fractures in the patient with multiple travma. J Bone Joint Surg 68: 945-949, 1986.
16. Johnson KD, Cadambi A, Seibert
GB: Ineidence of adult respiratory distress
syndrome in patients with multiple musculoskeletal injuries: Effect of early operative
stabilization of fractures. J Trauma patients.
Orthopedics 8: 1523-1528, 1985.

14. Loder RT. Pediatric polytrauma: Orthopaedic care and hospital course. J Orthop Trauma. 1 (1): 48-54, 1987.
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, Yusuf

Hüseyin ARSLAN*

silah yaralanmalarının tanım
ve tedavisindeki gelişmelerin
önemli bölümü savaşlar sırasında elde
edilmiştir.Hipokrat'ın belirttiği gibi "savaş, yalnız cerrahlar için uygun bir
okul" olmuştur(2).

rının

Ateşli

lanması

1700'1ü yıllarda Fransız Devrimi sıra
doku yaralarının bakı
mında debridmanın uygulamasıyla ilk
önemli adımlar atılmıştır. ı. Dünya Savaşında Jones ve ll. Dünya Savaşında
Trueta tarafından yapılan çalışmalarile
askerlerdeki
yaraların
tedavisinde
önemli başarı ve sonuçlara ulaşılmıştır.
Bu çalışmalarda geniş debridmanı takiben yaraların açık bırakılarak antiseptik
solüsyonlarla yıkanması, antibiyotikierin keşfiyle sepsis ve yara infeksiyonlasında, yumuşak

lar

önlenmesi ulaşılan
(1 ,2).

değerli

sonuç-

olmuştur

çalışmanın amacı, sivillerdeki
silaha bağlı yaralanmaların lokalizasyonları ve oluşturdukları patolojiler,
ilgili kliniklerce konulan endikasyonlar,
ateşli silahın tipi ve ölüm oranlarını de-

Bu

ateşli

ğerlendirilmektedir.

Hastalar
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi acil
birimine Ocak 1988 ile Kasım 1992 arasında ateşli silah yaralanması sonucu
getirilen 1280 hastanın dosyası retrespektif olarak incelendi.
Anatomik yerleşim tablo ı, ateşli silah tipi tablo ll'de verilmiştir. Hastaların
yarıya yakın bölümü (% 47.82) yüksek

Dicle Üniver.Tıp Fak.Ortopedi ve Trav. ABD Arş.Gör.
Dicle Üniver. Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. ABDDoçenli
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SIVILLERDEKI ATEŞLI SILAH YARALANMALARININ ANALIZI

hızlı,yakın atış

Karın içi organ yaralanmalarında abdominal eksplarsyon ile mevcut patolojilere yönelik girişimler uygulandı.

ya damayın ve roket ile
En küçük hasta 4, en yaş
hasta 66 yaşında olup ortalama yaş

yaralanmıştı.
lı

TABL0-1
ANATOMiK YERLEŞiM

SAYI
223
234

Baş-Boyun Yaralanması

Toraks Yaralanması
Pelvis

Yaralanması

Yumuşak

doku
Ossöz Patoloji
Ekstremite Yaralanması
Karın Içi Organ Yaralanması

Vertebral Kolon
Nörolojik defisit yok
Nörolojik defisit var
Arteriyel Yaralanma
Periferik Sinir Yaralanması
Göz Yaralanması

23.7 idi. Hastaların
(% 82.4).

çoğunluğu

22

1.72

12

0.93

326
262

25.46
20.47

42
15
54
44

3.28
1.27
4.21

46
TOPLAM
erkekti

SONUÇLAR
Olguların ortalama hastanede kalış
süresi 23.77 gün (en kısa 7 gün, en
uzun 180 gün), ortalama ölüm oranı
%3.125, birden fazla sistem yaralanması% 15 (192 hasta) idi.
Baş ve boyun yaralanmalarında (intrakraniyal kanama, beyin laserasyonu
gibi) patolojiye yönelik acil girişim uygulandı.

rım

ORAN(%)
17.42
18.28

Periferik sinir yaralanmalarında onaposttravmatik 3 ile 6. ayda yapıldı (2).

-·

1280

3.44
3.59

100

Toraks yaralanmalarında hemo pnömotoraks olgularında göğüs tüp drenajı, arteriyel yaralanmalarda ise arteriyografiyi izleyerek hastaneye başvuru
süresi ve eşlik eden lezyonlara bağlı
olarak acil rekonstrüksiyon (Saphen veya Sentetik graft) uygulandı.
Perforarı göz yaralanmalarında acil
olarak ya da klinik gözlemi takiben cerrahi girişim uygulandı.

Komplike olmayan pelvis yaralanossöz patoloji eşlik ediyorsa
debridman, tetanoz aşısı ve tetanoz immünglobin (Cetazolin, Gentamisin ve
klindamisin ile) üçlü antibiyoterapi yapımaları,
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laak konservtif tedaviye

alındı lar.

Omurga yaralanmalarında nörolojik
kusur olmayanlar BT ve konvansiyonel
radyografiler ile instabilite belirlenmişse
Harrington rod-sleeve uygulaması ve
posterior füzyon uygulandı. lnstabilite
bulunmayan olgular konservatif olarak
tedavi edildi. Paraplejik olguların ilk 12
saat içinde ameliyat edilenlerinde acil
dekompresyon, Harrington rod-sleeve,
posterior füzyon uygulandı. Geç olgularda ise aynı işlem rehabilitasyona yardımcı olmak amacıyla yapıldı.
Ekstremite yaralanmalarında debridman, Cefazolin, Gentamisin ve klindamisin den oluşan 3'1ü antibiyoterapi, tetanoz aşısı ve tetanoz immünglobulin
ile tetanoz profilaksisini takiben sirküler

Mehmet TOKMAK

alçı ile konservatf tedavi uygulandı (75
olgu, % 23). 6 olguda (% 1.84) germe
bandı, 129 olguda (%39.57) iskelet
traksiyonunu takiben 2 ya da 3. haftada
internal fiksasyon uygulandı. Tip lll açık
kırıklarda ise minimal osteosentez (22
olgu,% 6.74), aksternal fiksatör (63 olgu, % 19.32) uygulandı. Arnputasyon
yapılan 14 olgunun 12 sinde tip lll-C
yaralanma olup travmatik arnputasyon
idi. 2 olguda ise ağır infeksiyon nedeniyle genel durum bozukluğundan amputasyona başvuruldu.
TARTIŞMA

Sivil

yaşamdaki ateşli

silah yaralanaları düşük enerjili, yüksek enerjili, yakın atış ile oluşan yaralanmalar olarak
sınıflandırılmaktadır (4). Bu çalışmada

TABLO -ll
ATEŞLI SILAHIN TiPi

SAYI

DüşükHızlı

668

52.18

Yüksek Hızlı

380

YakınAtış

60
172

29.66
4.68
13.43

Şarapnel (Mayın,

Roket, Bomba v.b.)
TOPLAM

mayın,

roket mermisi ve bomba ile yaönemli bir yer tuttuğu için
buraya dördüncü bir grup olarak ekliyoruz (1 ). Doku hasarının şiddeti, merrninin hızı, şekli, büyüklüğü, ağırlığı, çarptığı dokunun yoğunluğu ve uzaklığa
bağlı olarak merrniden dokulara salınan
enerji miktarına bağlıdır (2).
ralanmaları

Morbidite ve hastanede

kalış açısın-
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1280

ORAN(%)

100

dan bakıldığında, düşük hızlı ateşli silah
ile yaralanmalarda yaşamı tehdit eden
bir lezyon yoksa prognoz genellikle iyidir. Stucky ve arkadaşlarının çalışma
sında ortalama hastanede kalış süresi
21.8 gün (3). Bizim çalışmamızda ise
23.77 gündür. Bu durum yüksek hızlı
yaralanmaların çokluğu nedeniyle doğaldır. Arnputasyon yapılan olguların,
Tip lll-C açık kırık ve geç girişim yapılan

Mehmet TOKMAK

SIVILLERDEKI ATEŞLI SILAH YARALANMALARININ ANALIZI

olgular olması da yüksek hızlı ateşli silah ve mayın, roket, bomba yaralanmalarının bir sonucudur. Ölüm nedenleri;
beyin lesarasyonu veya intrakraniyel
kanama, GIS fistülü veya hipovelemik
şok, göğüse ait yaralanmalardır. Bunlardan hiç değilse bir bölümünde neden
ilk yardım hizmetlerinin iyi yapılamayışı
dır. Tek başına veya diğer organ yaralanmaları ile birlikte açık kırıkların oluşu
hastaların ilk yardımlarının iyi yapılama
ması ve geç olarak hastaneye ulaştırıl
maları, yüksek hızlı ateşli silah yaralanmasının fazla oluşunun morbitite ve
mortalite üzerine etkili olduğu düşünüldü.
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Hüseyin ARSLAN*

Ateşli silahiara bağlı yaralanmalar
son yıllarda belirgin artış göstermiştir.
Bu durum kan davası nedeniyle yaygın
olarak silah taşıma alışkanlığı ve yaşa
nan toplumsal karışıklık ile ilişkili olabilir. Sivillerde, genellikle düşük hızlı
ateşli silah yaralanmaları görülmesine
karşılık (6,7,8), bizim deneyimimizde
yüksek hızlı ateşli silahlar ile yaralanmalar
önemli
yer
tutmaktadır.Çalışmamızda, ateşli silaha bağlı
ekstremite yaralanmalarının tedavi ve
prognozlarına ilişkin klinik deneyimferimiz aktarılmıştır.

kliniğmizde ateşli

silah yaralanması sonucu yatırılarak tedavi edilen 326 olgu
incelendi.
Olguların 26'sında baş

ve boyun ya35'inde göğüs ve karın içi
yaralanması ekstremite yaralanmasına
eşlik etmekteydi. 265 olguda bir ya da
birden fazla ekstremite yaralanması
vardı.Hastanın yaşı, cinsiyeti, yaralanmanın tipi, ilişkili yaralanma olup olmadığı, tedavi (antibiyoteropi, cerrahi girişimler) komplikasyonlar ve hastanede
kalış süresi kaydedildi.
ralanması,

Materyal ve Yöntem
Bu retrospektif çalışmada Ocak
1988 - Kasım 1992 tarihleri arasında

Kırık varlığı, kırık

tipi ve kaynama ilie
belirlemede klasik radyo-

iligili sorunları
fojik yöntemler kullanıldı.

Dicle Üniver. Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. ABD Araştırma Görevlisi
Dicle Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. ABD Doçenti
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TABL0-1
ANATOMiK YERLEŞIM

Kaymamış

Kaymış

Parçalı

Parçalı

Sayı

Kaymış

(%)

8
11
9
3

7
25
14
8

--

1
2
9

2
21
14
2

4
23
34
3

1

--

3
28
26
5
4

--

1o (3.06)
73 (22.39)
83 (25.46)
1o (3.06)
5 (1.53)

2

--

3

3

8 (2.45)

25

70

123

108

Skapula veya Klavicula
Hume rus
Radius
UIna
Karp-Metakarp ve
Falankslar
Femur
Tibia ve 1 veya fibula
Fibula
Kalkaneum
Tarsal kemikler, Metatars
ve Falankslar

2
7
1

TOPLAM

-

-

SONUÇLAR

19
8
15

17(5.21)
62 (19.01)
32 (9.81)
26 (7.97)

326 (100%)

tremite karton atellerle desteklenmiştir.

Olgularımızın yaş ortalaması en büyük 65, en küçük 6 olmak üzere 25, 64
idi. % 94.67'sini erkek hastaların oluş
turduğu serimizde hastanede kalış süresi en az 2, en çok 186 gün olmak
üzere ortalama 31.64 gündü.

Üçlü antibiyoterapi (Cefazolin, klindamisin, Gentamisin) aktif ve pasif tetanoz proflaksisi (250-500 lU tetanoz immün globulin ve 1 doz tetanoz toksoidi)
ve gazlı gangren proflaksisi uygulan-

Girişimi
belirlemede Gustilo'nun
önerdiği açık kırık sınıflandırmasında

Kırıkların anatomik yerleşimler ve kı
tipi Tablo 1, uygulanan tespit yöntemi Tablo ll'de verilmiştir.

yararlanılmıştır

(3,4). Buna göre olgula%42.01 inde Tip lll A, %50.30
unda tip lll B, % 7.6 sında tip lll C yaralanma mevcuttu.
rımızın

Olguların türnündeki ilk değerlendir
mede, ilk patoloji içerip içermedikleri
belirlenerek, dolaşım ve solunum gibi
sistemik işlevler klinik ve laboratuar
yöntemlerle değerlendirilmiştir. Acil
travmatlojik girişim öncesi mümkünse
yaralanma yerinden kültür alınmış, yara
fizyolojik serumla yıkanıp, steril pansumanla kapatılarak hastane içerisindeki
transportu kolaylaştırmak amacıyla eks-

mıştır.

rık

Tip ll A açık kırıklarda debridmanı izleyrek postravmatik 5-7. günde geç primer sütür konulmuştur. Olgunun özelliğine
göre
internal
fiksasyon
yapılacaksa 2. hafta sonu ile 3. haftada
bu girişim uygulanmış ve spongioz kemik grefi eklenmiştir. Tip lll B yaralanmalarda geniş debridmandan sonra kı
rık stabilize edici yöntemlerden birisi
uygulanmış, olanak varsa kemik ve nörovasküler yapılar kapatılmıştır. lnfeksiyo riski geçer geçmez rekonstrüktif girişimler
uygulanmıştır.
(Serbest cilt
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Tablo 2
Sayı

TESPIT YÖNTEMI
ALÇILI TESPIP

Siı1<üler

(Oran %)

61

AskılıAiçı

5

Iskelet TraksiyonMenteşeli Alçı

4

Iskelet TraksiyonPelvi Pedal Alçı

5

BANDAJ

Velpolu
Posterior Sekiz

GERME BANDAJ

T.MajorKırığında

Olekranon Kırığında
EKSTERNAL FIKSATÖR

MINIMAL
üSTESENTEZ
INTERNAL FIKSATÖR

AM PUTASYON

75 (23.00)

14
3

17 (5.21)

2
4

6 (1.84)

llizarov
Orthofix
Girgin

1
8
54

63 (19.32)

--

--

22 (6.74)

DCP
AçılıPlak

69
30

lntramedüller
Fiksasyon

30

129 (39.57)

Uyluk
Dizaltı

Önkol
Dirsek Üstü
Omur dezartikülasyonu

grefleri, muskulo-kutanoz flap, ratasyon
flap vb) tip lll C yaralanmalarda, 6-8
saatten önce girişimde bulunursa önce
kırık tespiti, daha geç olgularda arteriel
onarımı izleyerek kırık tespiti sağlan
mıştır. 12 olguda travmatik arnputasyon
cerrahi amputasyona çevrilmiş, 2 olguda ağır infeksiyon ve sepsis nedeniyle
arnputasyon yapılmıştır.

2
6
2
2
2

14 (4.29)

TARTIŞMA
Ateşli silah yaralanmalarında tedavinin öncelikli amacı infeksiyonu önlemek
olmalıdır. Geniş debridmanı takiben yaranın tüm yabancı cisimlerden arındırıl
ması ve serum fizyolojikle bolca yıkan
ması
temel
amaçtır
(6).
Bizim
çalışmamızda da bu ilkelere titizlikle
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olup sonuçlar litertürde paralellik göstermektedir (3,5,8). özellikle
geniş yumuşak doku defektinin olmadı
ğı açık kırıklarda antibiyoterapi ve kırık
stabilitesinin doku iyileşmesi üzerine
olumlu etkisinden hareketle, acil internal fiksasyon uygulaması giderek daha
çok taraftar bulmaktadır(1 ,2,7). Bizim
bu yönde bir çalışmamız olmamıştır.
uyulmuş

Doku defektinin fazla olduğu olgularda infeksiyon gelişimi ve kaynama
yokluğu görülen komplikasyonlardandı.
Kaynama yokluğu özellikle eksternal
fiksatör uygulanan olgularda görülmüş
olup 2. bir cerrahi girişim gerekmiştir.
tip lll açık kırıklarda eksternal fiksatörün, hızlı ve kolay uygulanışı, erken doku iyileşmesine katkısı, yara bakımında
kolaylık
sağlanması,
redüksiyonun
kontrol edilebilmesi avantajlarıdır. Ancak kemik defektinin fazla olduğu olgularda stebilitenin azalması, kaynama
yokluğu, çivi yolu infeksiyonu ve periartriküler uygulamada güçlük gibi dezavantajları vardır (6). Sıklıkla kullandığı
mız eksternal fiksatör tipi, rijit bir
fiksasyon sağlanması, ekonomik oluşu,
yeterli klinik deneyimimiz nedeniyle Girgin tipi eksternal fiksatördür. Bu fiksatörün uygulama güçlüğü ve tek düzlemde
stabilizasyon sağlanması ise dezevantajlarıdır.Oiguların % 4 ünde görülen
eklem sertliği ve ankiloz yetersiz rehabilitasyon, intra artiküler parçalı kırıklar
ve hastaların uyumsuzluğuna bağlan
mıştır.

SONUÇ
Ateşli

silah yaralanmaianna bağlı
önemli bir sorun oluşturur.
Bu sorun debridman ve antibiyoterapi
ile infeksiyenun önermesi kınğın rijit
stabilizasyonu, erken hareket, yumuşak doku'ya kemik defektierinin rekonstriktif yöntemlerle onarımıyla çözülebilir.
açık kırıklar

KAYNAKLAR
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ERZiNCAN DEPREMi ve CRUSH iNJURILI
OLGULAR
M. Cevdet AVKAN, Ali OKUR*, Bahadır ASLAN**
Crush sendromu ilk kez 1941 yılında
Bywaters ve Beali tarafından tanımlan
mıştır(3).

Temel patolojisi rhabdomyolisis olan
bu sendrom aşırı kas aktivitesileri, direkt kas travmaları, immunolojik ve metabolik hastalıkları, enfeksiyonlar, ilaçlar ve toksik nedenlerle ortaya
çıkmaktadır (2,4).
Kas hücrelerinin içeriklerinin plazmaya geçmesi sonucu hipokalsemi ile
birlikte şiddetli hiperkalemi ve hiperfosfatemi
görülmektedir.
Plazmadaki
myoglobin miktarına bağlı olarak myoglobinuri ve erken dönemde akut böbrek
yetmezliği gelişmekte, tedavi edilmeyen hastalar hiperkalemiye bağlı olarak
kaybedilmektedirler(2,3,4).
GEREÇ ve YÖNTEM
13 Mart 1992 Erzincan depreminde
yaralanarak hastanemize gelen 314 ol-

gudan 144'ü kliniğimize yatırılmış ve
bunlardan 68'i crush injuri yönünden
değerlendirilmiş ve takip edilmişlerdir.
68 olgunun % 73.5'i erkek olup, ortalma yaş 34.5 olarak bulunmuştur.
Risk altındaki olgular kan biyokimya(K, Ca, P) ve böbrek fonksiyonları
yönünden değerlendirilmiştir. Kompartman sendromu şüphesi olan olgular ise
klinik değerlendirmenin yanısıra kornpartman içi basınçları ölçülerek takip
sı

edilmiştir.

BULGULAR
Crush injuri olarak değerlendirilen
68 olgunun 48'inde çeşitli kırık ve çııklar
varken, 20'sinde sadece yumuşak doku
injurisi tespit edilmiştir (Tablo-1).
Klinik olarak ve kampartman içi baölçümü sonucu 38 olguda kornpartman sendrom saptanmıştır. Bu olguların
6'sında
birden
fazla
sınç

Atatürk Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD Doçenli
Atatürk Üniv. Tıp Fak. Ortapedi ve Travmatoloji ABD Araştırma Görevlisi
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Tablo - 1: Olgularda Saptanan Patolojiler

ekstremitede kampartman sendromunun bulunduğu görülmüştür. (Tablo-2).
Bu

KlRlK ve ÇIKIKLAR (48 olgu)

olguların 6'sına

gulanmış, diğerleri

cerrahi tedavi uymedikal tedavi ile

düzelmişlerdir.

Klavikula kırığı
Sterno klavikular ve
Akromioklavikular çıkık
Humerus kırığı
Önkol kırığı
Matekarp-flanks
Vertebra kırığı

2
4
4

kırığı

2

6

Asetabulum kırıklı çıkığı ve
Pelviskırığı

4

Kalçaçıkığı
Femurkırığı

2
10

Tibiakırığı

8

Patellakırığı

tiği bulunmuştur.

Akut böbrek yetmezliği gelişen olgu?'si tedavi ile iyileşmiş, 4'ü ölmüş
tür.? olgunun 5'ine periton diyalizi, 1'ine
hemodiyaliz, 1'inde her iki ayağa 1'inde
önkol vol ar kompartmana, 1'inde uyluğa fasyatomi uygulanmıştır.
ların

Yapılan kan kimyası çalışmalarında
(Ca, K,P) ve böbrek fonksiyonlarının
değerlendirilmesinde; olguların çoğun

Ayak bileği ve ayak kırığı

4

YUMUŞAKDOKUTRAVMASI~O

Olgu)
Kol
Önkol ve el
Uyluk
Bacak
Ayak

2
10
11
3
5

TABL0-2

KOMPARTMAN SENDROMLU
OLGULARDA BÖLGE DAGILIMI
Uyluk
Bacak
Kol
ön kol ve el
Ayak
Multipl

11 Olguda akut böbrek yetmezliği
Bu olgulardan 1O'u 4-18 saat
süre ile 1'i ise 9 gün süre ile göçük altınd kalmıştı. 6 olguda sadece yumuşak
doku travmasına bağlı crush injuri geliş
gelmiştir.

luğunda Ca'da düşme, K ve P'da artma
görülmekle birlikte akut böbrek yetmezliği ve ağır kompartman sendromu gelişen olgularda bu kan tablosunun ileri
derecede bozulduğu görülmüştür.
TARTIŞMA

Crush sendromu deyimi ll. Dünya
Bywaters ve Beall'inde çalışmaları sonucu tip literatürüne girmiş
tir. Bu tarihten sonra özellike toksik nedenlere bağlı crush sendromu olguları
yayımlanmış, ancak travmatik crush
sendromuna ait büyük seriler ve deneyimler Vietnam, Kore, Lübnan Savaşla
rı ve Ermenistan depreminde elde edilmiştir (1 ,3,5).
Savaşında

Bu olgularda üzerinde önemli durul10
10

4
4
4
6

ması gereken nokta erken ve yeterli tıb
bi yardımın sağlanması ve medikal tedavinin kısa sürede başlatılabilmesidir.

Bu gereksinimler özellikle Ermenistan depreminde belirgin şekilde hisse-
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ğerfendirilmesi gerektiğini vurgulamak-

dilmiştir.

Crush injurili olguların bir kısmı
büyük tıbbi merkezlre sevkedilirken,
deprem bölgesinde de diyaliz üniteleri
devreye sokulmuştur. Bu doğal afeti inceleyen bilim gruplarının çıkardığı iki
ders şöyle özetlenmiştir.1-0iay bölgesindeki sağlık kuruluşlarının da çalışa
maz hale geldiği göz önünde tutularak
bilgili hazır tıbbi ekipler bölgeye suratle
sevkedilmelidirler. Bu ekipler diyaliz
olanağı olmayan durumlarda erken
başlatılan intravenöz sıvı replasmanının
böbrek yetmezliği oranını büyük ölçüde
azaltacağını bilmelidirler. 2-tanı ve tedavi için tam örgütlü bölge hastanelerinin varlığının önemi yanında akut böbrek
yetmezliği
gelişen
ve
bu
merkeziere sevkedilemeyen olguların
tedavisi için daha az su ve güç kaynağı
gerektiren taşınabilir diyaliz ünitelerinin
hazır bulundurulması gerekmektedir(S).

tayız.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

1. BETTER, O.S.: The Crush Sendrom
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3. MICHAELSON, M, TAITELMAN, U,
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4. ODEH, M.: The Role of Reperfusion
lnduced lnjury in the Pathogenesis of the
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Erzincan depremi nedeniyle yaptığı
bu çalışmada yukarıda belirtilen görüşleri paylaşmakta ve göçük altında
kalan olguların crush sendromu ve
komplikasyonları yönünden dikkatle demız

5. RICHARDS, N. T., TATTERSALL, J,
McCANN, M et all: Dialysis for Acute Renal
Failure due to Crush lnjuries after The Armenion Earthquake. B. Med. J., Vol. 298,
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AM PUTASYONLAR
Hüseyin BAYRAM*, Mustafa HERDEM**, Serdar ÖZBARLAS**,
Gürbüz BAYTOK***
Hindquarter amputasyon(hemipelvektomi), os koksa ile birlikte ekstremitelerden birinin,Forequarter (transskapulotorasik) arnputasyon ise skapula
ve klavikula ile birlikte üst ekstremitelerden birinin radikal amputasyonudur.Bu tür amputasyonlar Ortopedik
cer rahini en ağır girişimlerinden
dir.Hindquarter arnputasyon 1891 de ilk
kez Bilroth tarafından uygulanmış fakat
hasta şok nedeniyle kaybedilmiştir. Girard 1985 de sarkom nedeniyle, Pringle
1900 de tuberküloz nedeniyle başarılı
hindquarter amputasyonarı gerçekleş
tirmişlerdiL Önceleri %75'e varan mortalite vurgulanırken,zamanla tranfüzyon
tekniklerinde gelişmeler bu oranın düş
mesini sağlamıştır (4).
Bu tip amputasyonlarda endikasyanar şunlardır (1 ,2,5-7):
1.

Uyluğun,

koksa ve kalça bölgesi-

ni veya humerus, omuz ve skapulayı
dezartikulasyon ile temizlenemeyecek malign tümörler.

tutmuş,

2. Nörovasküler
tulumu.

yapıların

invaziv tu-

3. Aşırı doku kaybı ile birlikte olan
travmatik durumlar.
4. Gazlı gangren gibi ağır enfeksiyonlar.
Bu çalışmada kliniğimizde Hindquarter ve Forequarter arnputasyon uyguladığımız hastaların erken sonuçları verilecektir.
MATERYAL, METOD ve BULGU,
LAR
1980 - 1990 yılları arasındaÇukuro
va Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ortopedi
ve Travmatoloji Anabilim Dalında 9 olguya Forequarter, 4 olguya Hindquarter arnputasyon uygulanmıştır. Olguları-

Ç.Ü. Tıp Fak. Ortop. Trav.ABD Doçenti
Ç.U. Tıp Fak. Ortop.Trav. ABD. Yard. Doç.
Ç.U. Tıp Fak. Ortop Trav. ABD. Profesörü
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TABLO ·1:
Hasta

Yaş

Cins Belirtllerin Belirtller

Tam

süresı

Am putasyon
tioi

M.Ö.

10

K

2 ay

Şişlik

Schwannoma

Hq

S.E.

45

E

8 ay

Şişlik, Ağrı

Kondrosarkon

Hq

G.Ö.

30

K

2yıl

Şişlik, Ağrı, Yara

Ml.mezenkimal tm

Hq

S.Ü.

59

E

6 ay

Şişlik, Ağrı

Kondrosarkom

Hq

F.K.

60

K

7 ay

Şişlik, Ağrı

Kondrosarkom

Fq

A.K.

28

E

12yıl

Şişlik, Ağrı

Kondrosarkom

Fq

H.Ö.

15

E

Acil

Ateş, Açık

Gazi ı gangren

Fq

yara

D.Ö.

65

K

20yıl

Şişlik, Ağrı,

Yara

Epidermoid Ca

Fq

H.K.

44

E

14yıl

Şişlik,Ağrı,

Kana.

Fibrosarkom

Fq

S.B.

14

E

1 yıl

Şişli k,

Ewing sarkom

Fq

G.D.

5

E

1 ay

Şişlik, Ağrı

Osteosarkom

Fq

Y.D.

32

E

3 ay

Şişlik, Ağrı

Kondrosarkom

Fq

M.K.

75

E

3yıl

Şişlik, Ağrı

Osteosarkom

Fq

m ız ın yaş ve cinsiyet dağılımı, yakınma
ların süresi, kliniğimize başvurdukların
daki belirtiler, kesinleşmiş tanıları ve
uygulanan ameliyatlar Tablo l'de görülmektedir. Buna göre olgularımızın 9'u
erkek, 4'ü kadın olup, yaş ortalamaları
37.2 idi. Kliniğimize başvuru anında yakınma ve belirtilerin başlama süresi ortalama 50 aydı. Etyoloji 1 olguda travmaya bağlı gazlı gangren diğerlerinde
değişik kaynaklı malign tümörlerdi. Bu
tümörleri n 1O'u kemik kökenli, 4'ü yumuşak doku kökenli idi. Tümörlerin
hepsi(Enneking evrelamesine göre)
ekstrakompartmantal yayılımlı olup, 2'si
stage lll (metastatik), 3'ü stage 1-B, kalan ?'si stage ll-B idi.lntraoperatif olarak hindquarter amputasyonlarda 3 ünite, forequarter amputasyonlarda 1,5
ünite kan transfüzyonu yapıldı. 2 hasta
erken post op dönemde kaybedildi.Birinde neden gazlı gangrene bağlı

septik şok idi. Diğer olgunun ise preoperatif olarak da genel durumu kötü idi ve
hasta hindquarter amputasyondan 12
saat sonra kaybedildi. Bunların dışında
erken postoperatif dönemde 1 olguda
cilt nekrozu, 1 olguda ise lokal enfeksiyon görüldü.
TARTIŞMA

Ortopedik cerrahinin en büyük ameolan Hindquarter ve Forequarter amputasyonlar genellikle küratif
değil palyatif ameliyatlardır. Çok kısıtlı
endikasyanları olan bu yöntemlerde
hastalar bazen çok uzun süre yaşama
salarda gerikalan ömürlerinde ağrısız,
koltuk değneği veya tekerlekli sandalye
ile kısmi de olsa bağımsız ve hareketli
bir yaşam sürdürebilirler(4).
liyatlarından

Bu tip amputasyonlar sonrası, alt
ekstremitede yük taşıma sahası bulma
güçlüğü, üst ekstremitede ise fonksiyo293
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nel bir protez oluşturmaktaki güçlükler
hastalarda protez konusunda sıkıntılar
yaratmaktadır (3,4). Hastaların preoperatif dönemde bu konda psikolojik olarak hazırlanması gerekmektedir (3).
Cerrahi teknikler ve rr.edikal onkolojideki gelişmeler,bu tip hastaların sayısının
giderek artmasını sağlamakta dolayısıy
la protez kalitesini arttırmak için yeni
çalışmalara gerek duyulmaktadır.

4. Carter SR, Eastwood DM, Grimer RJ,
Sneath RS: Hindquarter Arnputation for Tumars of the Muscu/oskeletl System. J Bone
Joint Surg 72-B: 490-3, 1990.

Sonuç olarak, Ortopedik cerrahide
ana ilke hastanın ekstremitesini kurtarmak olmasına rağmen, özellikle malign

5. Enneking WF: Muscu/oskeletal turnar
Surgery. New York, Churcii!Uvingstone,
1983.

kanısındayız.

KAYNAKLAR
1. Bailey RW, Stevens DB.Radikal Exarticulation of the Extremities for the Curative
and Pa/liative Treatment of Malignant Neoplams. J Bone Jointsurg 43-A: 845-54,
1961.

2. Baumgartner RF: The Surgery of
Arm and Forearm Amputations. Orthop C/in
North Am 12:805-17, 1981.
3. Beasley RW: General Considerations in Managing Upper Umb Amputations.
Orthop C/in North Am 12: 743, 1981.

6. Huvs AG: Bone Tumors, diagnosis,
TREATMENT AND Prognosis. Philadelphia, Saunders Co. 1979.

7. Tooms RE: Amputations, in Crenshaw AH (ed): Campbell's Operative Orthopaedics. Vol 2, St. Louis Mosby Co. 1992,
8th ed, pp: 703-21.
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DiRSEK ALTl AMPUTASYON PROTEZLERiNDE
EliN VOlANTER AÇillMlNI SAGlAYAN YENi
BiR SiSTEM
Hüseyin YORGANCIGiL*, Deniz iNAL**, Mustafa BAŞPlNAR
Etkileyici tıbbi ileriemelere rağmen,
amputasyonlar ortopedik cerrahinin
önemli bir bölümünü oluşturur. Modern
yaklaşım, esasen amputasyonun destrüktif değil, hastaya mümkün olan en
iyi alternatifleri bırakan rekonstrüktif bir
girişim olduğunu kabul eder (1). Arnputasyon yaparken bu girişimin hastanın
rehabilitasyonuyla içiçe olduğu akıldan
çıkarılmamalıdır.

Protezleme safhasına gelindiğinde,
fiziksel, psikolojik ve sosyo
ekonomik durumu göz önünde bulunhastanın

durulmalıdır.

Hareketli, mekanik parçaları i le aktif
protezleriki ayrı gruba ayrılır:
1. Vücut gücüyle çalışanlar
2. Dışarıdan güç alarak çalışanlar
(myoelektrik protezler)

Vücut gücüyle çalışan aktif protezlerde, elin kontrollü volanter açılımını
sağlayan triseps bandı ve ona bağlı
olan harness-askı sistemi, hem proteze
suspansiyon sağlar, hem de karşı taraf
omuzun hareketi ile elin içindeki mekanik sistemi çalıştım. Karşı taraf omuzun
hareketi ile kontrol kablosu gerdirilerek
elde basit, tek yönlü bir hareket elde
edilir. Bu esnada ciltte oluşan sürtünme
ve tahriş özellikle yaz aylarında terleme
ile birlikte rahatsızlıklara neden olmaktadır. Harness sistemi, hastanın protezi
giyip çıkarmasında da zorluklar getirir.
Kontrol kablosu ve tokalar, hastanın
giysileriyle temas ederek, yırtılmalarına
neden olabilir. Ayrıca, minimum enerji
ile eli açabilmek için, harness sistemi
sıkı olmalıdır. Bu da aksiller bölgeye bası yapar.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Etimesgut DevletHastanesi, Ankara
Fizyoterapist, ProtezOrtez Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
Protez Teknikeri, Protez Ortez Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
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sisteminin bu kullanım
gidermek üzere çeşitli modifikasyonlar gerçekleştirilmiştir (2,3,4).
Ancak, bu modifikasyonların hiçbiri, belirtilen bütün rahatsızlıklara karşı etkili
olamamaktadır. Bu dezavantajları tamamen ortadan kaldırmak için harnesssistemini kullanmadan elin volanter açı
lımını
sağlayan
bir
mekanizma
planlanmış ve özel bir protez-ortez rehabilitasyon merkezinde, bir hastaya
uygulanmıştır. Bu mekanizma, dirseğin
ekstansiyon hareketi ile elin açılmasını
zorluklarını

sağlar.

Herhangi bir bağ ve askı kullanılma
yarak, protez hastanın sadece ampute
ekstremitesi ile sınırlı bırakılmıştır. Protezin güdüğü suspansiyonu sağlamak
için, soketin yapımında humerus kondillerinin üstüne çıkılması gerekmektedir.
Elden gelen kontrol kablosu, protezin
Triseps bandına bağlanır. Triseps bandı ise, protez soketine medial ve lateralden konan iki çubukla tesbit edilmekbandı,
dirseğin
tedir.Triseps
ekstansiyonhareketi sırasıda kontrol
kablosunu gerdirerek elin açılmasını
sağlar. Dirseğe bu ekstansiyon potansiyelini verebilmek için, soket hazırlanır
ken i 5 derece daha fazla tl eksiyon verilmesi gerekmektedir.
Bu yeni sistem, harness'in dezavantajlarını ortadan kaldırarak daha kolay
kullanılabilmekte ve hastaya psikolojikyönden destek olmaktadır. Ayrıca, daha basit yapısı ile, önkol protezlerinin
hem ağırlığı azaltılmış, hem de maliyeti
düşürülmüştür.

Ancak, bu sistemde elin açıiabilmesi
için, dirseğin fleksiyondan ekstansiyona getirilmesi şarttır; yani dirsek fleksiyondayken el açılmaz. Bu yüzden, hasta yakınındaki bir cismi alabilmek için
kolunun pozisyonunu değil, vücudunun
o cisme uzaklığını değiştirmek zorun-

dadır.

Bu dezavantajından dolayı bu
sistemi, bilateral dirsek altı amputasyonlu hastalarda önermemekteyiz.
Gerçekte, dirsek altı amputasyonlagüdük boyu uygun ise en kullanışlı sistem, yurt dışında yaygın olarakkullanılan ve Türkiye'de
kullanıma
girmiş olan myo - elektrik protezlerdir.
Yüksek maliyeti, sıksık enerji replasmanı gereği ve sesli çalışması gibi dezavantajlarına rağmen, myoelektrik protezlerde harness gerektirmeyen yapıları
ile hastalar için sosyal açıdan daha kabul edilebilir bir görünü me sahiptir (5).
rında,

Biz, konvansiyonel ön kol protezli
bir hastamızda, harness sistemini kullanmayarak bu yeni sistemi uyguladık;
avantaj ve dezavantajlarını değerlendir
dik. El kantan ile yaplan ölçümlerde,protezin suspansiyon kuvveti ve elin
yakalama gücü, harness'li protezle aynı
değerde bulunmuştur. Günlük yaşam
aktiviteleri testleri ile değerlendirilen
fonksiyonel düzey ise, daha önce sözü
edilen yakındaki cisimleri yakalama
zorluğu dışında yeteri bulunmuştur.

KAYNAKLAR
1. Beasley, R.w., de bese, G.M.: Upper
Umb Amputations and Prosthesis. Orthop
C/in North Am, 17: 395, 1986.
2. Dobner, D.L.: A Prosthetic Harness
Adaptation.Arch Phys Med. Rehabil, 71:
436, 1990.
3. Lamb, D. W., Dick, T.D., Doug/as,
W.B.: A New Prosthesis for the Upper
Umb. J bone Joint Surg (Br), 70-8: 140,
1988.
4. Reyburn, T.v.: The 'Z" Strap: Harnessing Modification for Patients with Upper
Extremity Amputations. Arch Phys Med.
Rehabil. 7 2: 250, 1990.
5. Wilson,A.B., Jr.: The Modern history
of Arnputation Surgery and Artificial Umbs.
Orthop C/in North Am, 3:284, 1972.
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EKSTREMiTE AMPUlASYONLARI
Bülent KAVAK Ll*, Hakan EREN**, Hasan DERMESiN***, Erdem DEGERLi***

ÖZET
Kliniğimizde,son dört yılda çeşitli nedenlerle ekstremite amputasyonu uygulanmış 38 hastanın 44 amputasyonlu
ekstremitesi değerlendirilmiştiLAltı hastada iki taraflı ekstremite amputasyonu
uygulanmıştır. Hastalarımızın % 34'ü
trafik kazası % 26'sı tren kazası, %
18.5'u periferik damar hastalığı,% 8'i iş
kazası ve % 12.5 u diğer nedenlerle
ameliyat edilmiştir.

Ampute ekstremitelerin 16'sında
(%30) postoperatif infeksiyon görüldü.
3 ekstremitede (%7) reamputasyon yapılması gerekti. Hastalar ortalama 27
gün hastanede yattılar.
Hastalarımızda, diz altı arnputasyonlarda ortalama % 44,8, diz üstü amputasyonlarda ortalama % 54,7, kol amputasyonlarında
ortalama % 53.5
oranında sakatlık (işgücü kaybı) mey-

dana

gelmiştir.

Aktif

çalışan hastaları

mızın çoğu işini kaybetmiştir.

SU M MARY
38 patients whose 44 extremities
were amputed for various reasons in
the last tour years in our clinic were
evaluated. In the six patients bilateral
major extremity amputations have been performed. (34%) of traffic accident,
26% of railway accident, 18,5 %of peripheral vascular disease, 8% of working injury and 12,5% of other causes.
There was postoperatifve infection
in the 16 of amputed extremities. Reamputation was performed in the three
extremities. Patients were stay at the
hospital 27 day s the average.
lnvalidity ratio of our patients was
an average 44,8% in below knee amputations, 54,7% in above knee ampu-

Karta! Devlet Hastanesi 1. Olrtopedi ve Trav. KI. Şef Mua.
Karta! Devlet Hastanesi 1. Ortopedi ve Trav. KI. Başasistanı
Karta! Devlet Hastanesi 1. Ortopedi ve Trav. KI. Asistanı
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tations and 53,5% in arm amputations.
All female paiens (7 patients) are housewives and they are living as before
operation. most of working male patients lost their jobs.
GiRiŞ

Arnputasyon tüm cerrahi işlemerin
en eskisidir. Amputasyonlar, travma,
tümör, periferik vasküler hastalık, enfeksiyon, konjenital anomali gibi sebeplerle yapılması zorunlu hale gelen cerrahi girişimlerdir. Bu girişim sonrası
hastalar büyük fonksiyonel kayıplara
maruz kalmaktadırlar. Bir çoğu mesleğini yapamaz hale gelmektedir.
Kliniğimizde yapılan amputasyonlar
nedeniyle konuyu araştırdığımızda, amputasyonlu hastaların durumunu inceleyen pekaz yayın gördük. Bu hastaların
ne kadar fonksiyonel kayba uğradıkları
nı tespit etmek için, klinik hastalarımızı
retrospektif olarak inceledik.

MA TERY AL VE METOD
1989 - 1992 yılları arasında Karta!
Devlet Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde çeşitli nedenlerle
uygulanmış 38 hastaya ait 44 ekstremite amputasyonu yatış ve poliklinik kayıt
larımızda incelendi.
Hastaların 31'i erkek (% 82), ?'si kadındı (%18). Onbeş yaş ve daha küçük-

toplam beş hastamız vardı. En küçük
yaş 5, en büyük yaş 90 idi. 6 hastada
iki taraflı ekstremite amputasyonu yapı
lırken 32 hastada tek taraflı arnputasyon uygulandı. Bilateral amputasyonlu
hastaların 4'ü tren kazası, 2'si trafik kazası ile gelmişlerdi.
Amputasyonların tamamı

diz üstünde ve üst ekstremitede eşit seviyeli anterior ve posterior flepli balık ağzı kesi
ile, dizaltında posterior flebi daha uzun

balık ağzı kesi ile uygulandı. Ameliyattan hemen sonra elastk bandaj uygulandı. Hasta 24 saatte mobilize edildi.
Postoperatif 3 ay sonra protez uygulandı.
Amputasyonların en sık görülme sebebi trafik kazalarıdır. Ikinci sırayı az
farkla tren kazaları almaktadır. Amputasyonların etyolojik dökümü tablo 1'de
verilmiştir.

Amputasyonların 25'i sağ taraf, 19'u
soltaraf amputasyonudur. Bunların 5'i
üst ekstremitede (bir bilateral önkol amputasyonlu) kalan 39'u alt ekstremite
arnputasyon udur.

Arnputasyon seviyelerinin dökümü
tablo 2'de verilmiştir.
TOPLAM
Ampulasyonların
13'ünde erken
postop (ilk 15 gün içinde) enfeksiyon
gelişmiştir. Bunların 4'ünde enfeksiyonun temizlenmesi için enfeksiyon debritmanı yapılmış, 3'ünde daha üst seviyeden reamputasyon yapılmış, kalan 6
hastada kültür-antibiograma göre medikal tedavi uygulanmıştır. Diabetik gangren nedeniyle amputasyonlu bir hastada geç postop enfeksiyon gelişmiş,
medikal tedavi ile enfeksiyon kontrol altına alınmıştır. Erken postop enfeksiyon
nedeniyle reoperasyon yapılan hastalardan birinde uzun dönem takibinde
enfeksiyonun durmadığı, osteomyelit
geliştiği görülmüş (hasta bir dilenci
idi),yeni bir ameliyatla arnputasyon diz
üstü seviyeden yapılmıştır.

SONUÇLAR
Gelişmiş

ülkelerde periferik vasküler
arnputasyon nedenleri arasında ilk sırayı alır. (1 ). Hastalarımızdan
etyolojide ilk sırayı, hastanemizin E-5
karayolu üzerinde olması ve demiryoluhastalıklar
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yakın olması

kazaları

ve tren
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nedeniyle

karayolları

kazaları

almaktadır.

Tren kazalarında aynı hastada kaybedilen ekstremite sayısı daha fazla olmaktadır ve ekstremite kayıp oranı hemen
hemen trafik kazalarındaki ile eşitlen
mektedir.
ıstanbul'da, Haydarpaşa-Gebze arasındaki

demiryolu hattında ölüm veya
tren kazalarının sayısı her yıl
200'ün
üzerindedir.Bu
hatta
her
km.başına yılda 4-6 kaza olmaktadır.

yaralamalı

Postoperatif olarak 16 arnputasyon
güdüğünde (%30), enfeksiyon ortaya
çıkmıştır.Enfeksiyonlarımız,postoperatif

ilk 15 gün içinde ortaya çıkan (Dikiş
ler10-15 gün arasında alınmaktadır) erken postoperatif enfeksiyon, 15 günden
sonra ortaya çıkan geç post op. enfeksiyon ve osteomyelit olarak üç gruba
ayrıldı.

13 erken postoperatif enfeksiyon, 3
geç post operatif enfeksiyon vardı. 1 erken enfeksiyon ve 1 geç enfeksiyon
uzun vadede osteomyelite dönüştü. erken dönem enfeksiyolarda yara kültürlerinde koliformlar ve enterobakterlerdaha sık ürüyen bakterilerdi. Koliform
ve enterobakteri ürüyen hastalar travmatik amputasyonlu olanlardı.
Enfeksiyonlar travmatik olgularda
acil gelen yaranın oluşum koşulları ile
ilgili iken, periferik vasküler hastalıklı
olanlarda güdükteki dolaşım bozukluğu
enfeksiyona zemin hazırlamaktadır.
Travmatik hastalar acilen ameliyata
alınmakta, gerekli ameliyat hazırlığı yeterince yapılmamaktadır. Vücuttaki enfeksiyon odakları temizlenememekte,
ameliyat bölgesinin lokal temizliği hasta
ameliyathaneye alındıktan sonra yapıla
bilmektedir. Bütün bunlar enfeksiyon
oranını yükselten sebeplerdir. Enfeksiyonlar sık olarak enfeksiyon debridma-

nı, güdük revizyonu veya daha yüksek
seviyeden reampütasyon gibi cerahi girişimleri gerektirmişlerdir. Toplam 16
enfeksiyonun ?'si (%40) yenidn ameliyat edilmiş, 3'ünde (% 19) daha üşt seviyeden reampütasyon gerektirmiştir.
Tüm ampütasyonlarımız için reampütasyon oranı % ?'dir.

Ampütasyonlu hastaların hastanedeki ortalama yatış süresi 27 gündü.
ampütasyonun sebebi, yatış süresini
etkilemiyordu. Enfeksiyonlar yatış süresini uzatan birinci nedendi. Travmatik
olgulardaki, tedavi gerektiren diğer iskelet sistemi patolojileri de yatış süresini uzatan sebeplerdi.
Hastalarımızın,
ampütasyondan
sonra çalışma güçlerini ne kadar kaybettiklerini araştırdık. Her hastayı Baltasart formülüne göre değerlendirdik. Sakatlık
dereceleri hastanın yaşına,
ampütasyon yapılan ekstramiteye ve
ampütasyonun seviesine ve hastanın
mesleğine bağlı olarak değişmektedir.
Sağlıklı kişinin çalışma gücü % 100 olarak alındığında, hastalarımızda, diz üstü
ampütasyonlarda ortalama %54.7, diz
altı ampütsyonlarda ortalma % 44.8,
kol ampütasyonlarında ortalaa % 53.5
oranında sakatlık (iş gücü kaybı) oluştu
ğunu saptadık (Tablo 3). Her iki önkolundan ampütasyon olanhastanın sakatlık derecesi % 80 idi.

Uzun süre takip edebildiğimiz bayan
hepsi ev hanımıydı ve zorunluda olsa günlük uğraşılarını devam
etti rebiliyo ri ard ı.
hastalarımızı

Sonuç olarak, ülkemizde arnputasyon sebepleri arasıda travma birinci sı
rayı almaktadır. Bunu periferik vasküler
hastalıklar izlemektedir. özellikle alt
ekstremityi tutan büyük travmatik amputasyonlar, acil servislerimiz ve ameliyathanelerimizde sıkça gördüğümüz
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Trafik kazaları bunların
en öncelikli sebebi iken, arkasıdan tren
kazaları gelmektedir. Hastanın tedavisi
çabuk bitmemekte, 1/3 olguda kirli ve
bulaşık çevre ortamı nedeniyle enfeksiyon gelişmekte ve hastanede yatış süresi biraya yaklaşmaktadır. Hepsinden
önemlisi, büyük amputasyonlu her hasta bedensel çalışma gücünün yaklaşık
yarısını kaybetmekte ve bu durum hastaların mesleklerini yitirmelerine yol açmaktadır. Kazaların yol açtığı sosyal yaralar oldukça düşündürücüdür.
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PERiFERiK DAMAR HASTALlKLARlNDA
AMPUTASYON SEViYESiNiN BELiRLENMESi
Sinan AVCI*, Yaser

MUŞDAL*,

güdüğünde iyileşme arasında ilişkiyi

Periferik damar hastalıkianna bağlı
tam amputasyonlara
oranı gün geçtikçe artmaktadır. Hansson (4), Danimarka'de bu oranı 19261930 yılları arasında %2 olarak bildirirken, bugün %90'a kadar ulaşmıştır. Bu
hastalarda protezle rehabilitason için
amputasyonu mümkün olduğunca distalden yapmak gerekmekte, ancak bu
da yara iyileşmesi sorunu problemini
beraberinde getirmektedir. Ortopedik
cerrahlar yara iyileşmesinin mümkün
olduğu en distal seviyeyi belirleyebilmek için çeşitli klinik ve laboratuar yöntemleri kullanmaktadır.
amputasyonların

Bu çalışmanın

saptamak ve bu yöntemin seviye belirlernde kullanılabilirliğini araştırmaktır.
Materyal ve Metod

Bu çalışmaya, HÜTF'de Eylül 1990Nisan 1991 tarihleri arasında Periferik
Damar Hastalığı (PDH) nedeniyle majör
veya minör arnputasyon uygulanan onsekiz hastanın yirmi alt ekstramitesi
alındı. Onbir hastada Diabetes Mellitus
(DM), ikisinde Buerger hastalığı, beşin
de Aterosklerozis Obliterans (ASO)
saptandı. Üçü kadın, onbeşi erkek olan
hastaarın ortalama yaşı 61.0 (30-81)
idi.

amacı:

1. Arnputasyon seviyesini belirlemede kulanılan klinik yöntemleri değerlen
dirmek,
2. Hastalarda Xenon 133 ile ölçülen
cilt kan akımı düzeyi ve arnputasyon

Ahmet ALANA V***

Tüm diabetik hastalarda enfeksiyon
gangren gelişmişti. ASO'lu hastalar ise istirahat ağrısı ve gangren nedeniyle başvurdular.
sonrası

Hastaların

geniş

olarak muayenesi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Dr. Muhittin Ülker Acil Yardımve Travmatloji Hastanesi
Profesör Doktor, HÜTF Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
Araştırma Görevlisi, HÜTF Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
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yapılarak

ekstremite nabızları (Palpe
edilemeyen hastalarda Doppler USG
kullanıldı), ekstremiteler arası ısı farkları, duyu bozuklukları, dependent rubor
kaydedildi. Kan viskozitesini azaltarak
mikrosirkülasyonu artırmak amacıyla
hemoglobin konsantrasyonu 11 gr/di civarında tutuldu ( 1) Normal yara iyileş
mesine yardımcı olmak amacıyla kan
albümin düzeyleri uygun diyet ve gereğinde tuzsuz insan albümini tranfüzyonlarıyla 3.5 gr/di seviyesine çıkarıldı.
(2) Diabetik hastaların tümünde önce
radikal debridman ve antibiyotik tedavisi ile enfeksiyon kontrol altına alındı,
ciltkan akımı ölçümleri ve arnputasyon
daha sonra yapıldı.
Cilt Kan

akımı

ölçülmesi

Cilt kan akımı ölçümleri ameliyattan
en fazla kırk sekiz saat önce, klinik bulguira göre arnputasyon yapılması muhtemel iki seviyeden yapıldı. Ölçüm noktası olarak kesinin anterior flebinin orta
noktası seçildi. Iki 26G PPD enjektörüne 0.02 ml %1 Xenon 133 çözeltisi,
0.02 ml % 0.1 histarnin sülfat çözeltisi
çekildi.Enjeksiyonlar aynı anda iki seviyeye birden yapılarak Xenon 133 ün
ciltten uzaklaşma hızı gama kqmera ile
kaydedildi. Ameliyattan sonra her iki
seviyenin Cilt Kan akımı (CKA) hesaplandı.

AmeliyatTekniği

Ameliyatı
mı sonuçları

yapan cerraha cilt kan akı
bildirilmedi. Dizaltında Burgess'in posterior flap tekniği, diğer bölgelerde balık ağzı flepler kullanıldı.
Ameliyat esnasnıda turnike kullanılmadı
ve cilt kan akımı iyi, az, yok şeklinde
kaydedildi. Myoplasti yapıldıktan sonra
cilt atravmatik teknikle, ince propilen
sütürler kullanılarak dikildi. Yumuşak
sargı yapıldı. Erken dönemde hastalar
mobilize edildi, güdüklerine elastik ban-

daj ile kampresyon uygulandı. Yara
normal iyileştiyse dikişler üç haftada
alındı.

Sonuçlar
Toplam onsekiz hastanın yirmi alt
ekstremitesine arnputasyon yapıldı.
Bunlardan onüçü dizaltı, üçü dizüstü,
biri yüksek temoral, ikis ray rezeksiyonu, biri Syme amputasyonu idi.lki hastaya bilateral arnputasyon uygulandı.
Iki hasta arnputasyon sonrası dördüncü
ve onüçüncü günlerde serebrevasküler
olay nedeniyle öldü. Bu hastaların ölmeden önce güdüklerinde nekroz geliş
tiğinden sonuç başarısız kabul edildi.
Arnputasyon güdükleri iyileşme dugöre üç gruba ayrıldı:

rumlarına

Grup 1 - Normal iyileşme: Altı hafta içinde primer veya sekonder olarak
iyileşen ler.
Grup 2 - Gecikmiş iyileşme: Attı
haftadan daha uzun sürede primer veya sekonder olarak iyileşenler.
Grup 3 - iyileşmeme: Nekroz veya
enfeksiyon nedeniyle iyileşmeyen ve
daha üst seviyeden arnputasyon gerektirenler.
Bu sınıflamaya göre yirmi amputasyonun ondördünde normal iyileşme, ikisinde gecikmiş iyileşme, dördünde iyileşmeme oldu.
Yaraları normal olarak iyileşen hastalarda arnputasyon seviyesinde CKA
6.54 ml/1 00 gr doku/dk (1. 76-34.55)
olarak ölçüldü. Iyileşme gecikmesi olan
iki hastada CKA ortalama 1.25 ml/1 00
gr doku/dk (1.4 ve 1.1) olarak ölçüldü.
Nekroz nedeniyel iyileşme görülmeyen
üç hastada ise ortalama cilt kan akı
mı0.8ml/1 00 gr doku/dk (0.3-1.21) idi.
Daha Önce selülit nedeniyle tedavi görmüş hastaların CKA ları 16.70 ve 34.55
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ml/1 00 gr doku/dk gibi çok yüksek olarak ölçüldü.

kan akımının enjeksiyon travması ve ortam sıcaklığından etkilenmemesidir.

Sadece femoral nabızları palpe edilebilen dokuz hastada uygulanan dizaltı
amputasyonlar yedisinde normal, birinde gecikmiş olarak iyileşti.Bir hastada
enfeksiyon nedeniyle diz dezartikülasyonu uygulandı. Bu hastaların ortalama
cilt kan akımı 2.879 ml/100 gr doku/dk
(1.1-5.5) idi.hiç bir nabzı palpe edilemeyen dört hastanın sadece bir tanesinde
dizüstü arnputasyon gecikmeli olarak
iyileşti, diğerleri iyileşmedi. Ortalama
CKA değeri 0.45 ml/1 00 gr doku/dk idi.

amputasyonlarda güdük
le ilgisi ilk olarak Moore
(9, 1O) tarafından araştırılmıştır Xenon
133 ile yaptığı ölçümler sonrası 2.6 ml/
100 gr doku/dk üzerinde CKa olan seviyelerde yapılan tüm amputasynoların
iyileştiğini bildirmiştir. Kostuik ve ark.(S)
epikutan Xenon 133 ile yaptıkları çalış
mada 1.5 gr/1 00 gr doku/dk üzeri de-

Onüç hastada ameliyat sırasında
ciltten kanama iyi olarak değerlendirildi.
(Ort. CKA 7.16ml/1 00 gr doku/dk) Onikisinde yara iyileşmesi normal seyretti,
birinde enfeksiyon nedeniyle revizyon
yapıl<:t1: Ciltten kanaması az olan dört
hastanın ikisinde gecikmeli güdük iyileşmesi (CKA 1.40 ve 1.1 O ml/1 00 gr
doku/dk), ikisinde normal güdük iyileş
mesi (CKA 3.03 ve 3.60 ml/1 00 gr doku/dk) saptandı.
Isı farkları ve duyu kaybı fazla subjektif veriler verdiğinden değerlendirme
yealınmadı.
Tartışma

Cilt kan akımı fonksiyonel olarak ikiye ayrılır; Kapiller kan akımı ve arteriovenöz şantlar. Cildin beslenmesini sağ
layan ve cildin iyileşme yeteneğini
gösteren kapiller kan akımıdır.
Kapillerkan akımı Xenon 13 gazı ile
ölçülebilir, çünkü enjeksion yerinden
uzaklaştınlma
yolu kapiller hücre
membranından pasif transportladır.Bu
da kapiller kan akımıyla doğru orantılı
dır.Bu çalışmada Xenon 133 e histarnin
eklenmiştir. Sejirsen ( 13) tarafından
önerilen bu metodun faydaları ciltte
maksimum vazodilatasyon sağlayarak

nın

CKA

iyileşmesi

ğerlerde
amputasyonların
saptamışlardır.

iyileştiğini

Holloway ve ark(5) yaptıkları çalış
mada iyileşen ve iyileşmeyen güdüklerin cilt kan akımları arasında fark bulamamışlardır.Ancak,
Malone (9) bu
çalışmayı eleştirerek iyileşmeyen güdüklerde sonucu enfeksiyon, travma gibi değişki faktörlerin etkiledğini, bunar
dışında

sonuçların

diğer

çalışmaları

desteklediğini bildirmiştir.

Jorgensen ve ark(?) ise otuzaltı hastada Xenon 133-histamin karışımı ile
CKA ölçmüşler, 1 ml/1 00 gr doku/dk
üzeri değerlerde iyileşme göstermişler
dir.
Bu çalışma az sayıda olgu içermesine karşın bir ön çalışma olarak bazı yorumlar yapılmasına olanak vermektedir.
Normal iyileşm~ görülen tüm güdüklerde 1.76 ml/1 00 gr doku/dk üzeri CKA
ölçülmüştür. 1.4 ve 1.1 ml ölçüm yapı
lan iki hastada iyileşme gecikmiş 0.3,
0.9, 1.21 ml ölçülenlerde ise nekroz gelişmiştir. Dördüncü başarısızlık enfeksiyon nedeniyle değerlendirmeye alınma
mıştır. Bu sonuçlar ameliyta öncesi
CKAı ölçümünün seviye belirlemede
çok faydalı olabileceğini göstermektedir.
Seviye belirlenmesinde nabız palpasyonu güvenilir sonuçlar vermedi.
Sekiz hastada palpe edilen en distal
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nabız femoral olmasına karşın, bu hastaların dizaltı arnputasyon güdükleri

normal iyileşti. Femoral nabzı palpe
edilen ve edilmeyen hastaların dizaltı
seviyesinde ortalama CKA ları arasında
önemli fark bulunmadı (2.32 ve 2.97
ml/1 00 gr doku/dk). Ancak hiçbir nabzı
alınmayan hastalarda dizüstü amputasyonlar dahi başarısız oldu, bu grupta iki
ölüm oldu.
Kesi yapılırken ciltten kanama oldukça iyi bir kriter olarak bulundu. Kanaması iyi, az, ve yok olarak değerlen
dirilen grupların cilt kan akımları
sırasıyla 7.87, 3.42, 0.8 ml/10 gr doku/
dk olarak bulundu. Güdüklerde iyileş
me de kan akım değerleriyle korelasyon gösteriyordu.
Teknik olarak CKA ölçümü oldukça
basit ve ucuzdur ve yalnızca 8-1 O dk
sürer.Kullanılan radyoaktif madde miktarı minimal olup, kısa zamanda akciğerden atılmaktadır. Dolaşım bozukluğu nedeniyle arnputasyon uygulanacak
hastalarda seviye belirlemede iyi bir
yardımcı yöntem olarak kullanılabilir.
Kaynaklar
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BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI iLE
BiRLiKTE OLAN EKSTREMITE
YARALANMALARININ TEDAViSI
Ersan BOYSAN*, Ertan YÜCEL**, Şükrü SOLAK***, Ali Kemal YAZlCI***

Sivil yaşamda ekstremitelerde major arteriyel yaralanmalarla birlikte olan
yaralanmalar nadirdir, ancak ekstremiteyi ciddi olarak tehlikeye atar. Revaskülarizasyona rağmen bildirilen arnputasyon oranı % 12 ile % 33 arasında
değişrnektir (3, 4, 6).
Komplet iskemi halinde geçen zaman son derece kritiktir. Bununla birlikte parsiyel lazyonların gözden kaçması
olasılığı ve takiben ani tromboz sonucu
komplet iskemi gelişmesi tehlikesi de
çok önemlidir.
SSK Ankara Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji kliniklerinde 12.7.1987 ve
10.7.1992 tarihleri arasında major vasküler yaralanma ile birlikte ekstremite
yaralanması da olan 13 hasta Kalp ve

Damar Cerahisi kliniği'nin de
tedavi edilmişlerdir.

işbirliği

ile

Yaralanmaların 6 tanesi iş kazası, 6
tanesi trafik kazası 1 tanesi ise düşme
sonucudur. Yaralanmalardan 2 tanesi
üst ekstremitede, 11 tanesi ise alt ekstremitededir. Olguların 1 tanesi travmatik diz luksasyonu, diğerleri ise açık kı
rıktır.

Olguların tümü hastaneye gelir gelmez ameliyata alınmıştır. Ameliyata geç
alınan olgu ise multipl kırıkları olan bir
hastaydı ve sağ tibia plato kırığı ile birlikte olan popliteal arter yaralanması 4
saat gecikmiş olarak çıkarılmıştır. Olguların hepsine açık kırık tedavi prensiplerine uygun olarak debridman + parenteraf antibiyotik (2 ve 3. kuşak

SSK Ankara Hastanesi 2. Ort. ve Trav. Kli. Şef Yardımcısı
SSK Ankara Hastanesi Kalp Damar Cer. KI i. Şefi
SSK Ankara Hastanes 2. Ort. ve Trav. KI i. Uzmanı
SSK Ankara Hastanesi 2. Ort. ve Trav. Kli. Asistan
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sefalosporin) tedavisi

uygulanmıştır.

Olguların 4 ünde internal fiksasyon
(1 ternur krığında intramedüller çivi, 1
humerus cisim kırığı ve1 ternur kırığında
DCP plak ve 1 humerus suprakondiler
kırığında çapraz Kirschner teli), 8 olguda eksternal fiksasyon (DAF Orthofix)
uygulanmıtır. Travmatik diz lüksasyonu
olan hastada ise kapalı redüksiyon+damar onarımından sonra ekstremite atelde elevasyona alınmış, doku
ödemi geçmesini takiben sirküler alçı
tespiti yapılmıştır.

Olgularin tümünde damar onarımı
damar cerrahiarınca yapılmıştır. 6 olguda uç uca anastomoz, 5 olguda safen
ven grefti ile anastomoz, 1 olguda ise
sentetik greft ile damar onarımı yapıl
mıştır.

SONUÇLAR VE TARTlŞMA
13 olgunun 12 sinde ekstremite
96.1 ). Femur kırığı olan
bir olguda ise revaskülariasyon sendromu ve akut böbrek yetmezliği gelişmiş,
amputasyona başvurulmak zorunda ka-

yapılmalıdır

(3,4,5). Ancak bizim olgulahiçbirinde bu gerçekleşmedi. Arteriyel onarım ve stabilizasyonu takiben
mutlaka antiagregan tedaviye başlan
malı, kompartman sendromu yönünden
dikkatli olmalı, gerekirse fasyiotomi yarımızın

pılmalıdır(4).

Literatürde kısa komplet iskemi (2-4
saat) veya parsiyel iskemi durumunda
önce kınğın stabilizasyonunun sağlan
ması, daha sonra vasküler rekonstrüksiyonun yapılması gerektiği, daha fazla
gecikilen olgularda ise ilk olarak geçici
intraluminar şant gibi vasküler rekonstrüksiyonun yapılması gerektiği belirtilmiştir (4). Olgularımızın hepsinde önce
kırık stabilizasyonu sağlanmıştır. Bir olgumuzda ise geç girişimde bulunulmasına rağmen muhtemelen parsiyel iskemi nedeniyle bir sorun çıkmamıştır.

KAYNAKLAR

kurtarılmıştır(%

lınmıştır.

Olguların diğerlerinde de başlangıç

ta olan nörolojik defisitler
tur.

kalıcı olmuş

Iki olguda postoperatif enfeksiyon
ancak bu enfeksiyonların vasküler anasterneza zararı olmamıştır ve
antibiyotik tedavisi ile düzelmiştir.

gelişmiş

Literatürde ciddi açık kırıklarla birlikte olan vasküler yaralanmlar iyi belgelenmiştir (5). Vasküler onarımı korumak
için rijid internal ya da eksternal fiksasyonun gerekliliği belirtilmiştir(1 ). Bir
ekstremite yaralanmasında tüm periferik dolanım gözden geçirilmelidiL Eğer
arteryel dolanım redüksiyona rağmen
düzelmiyorsa girişimde bulunulmalıdır.
Olanak varsa acil anjiografik inceleme

1. Conolly J; Williams E, Whittaker D:
The influence of fracture stabilisation on the
outcome of arterial repair in combined fracture-arterial injuries. Surg. Forum 20: 450-452,
2. Lange RH, Bach A W, Hansen ST and
Johansen KH: Open tibial fractures with associated vascu/er injuries. Prognosis for
Jim b sa!vage. J. Trauma 25: 203-208, 1985.
3. Lassandi J, Mordin N, Laurendeau F;
Arterie/ injuries. Can. J. surg. 1984; 27; 343
-5
4. Meek AC, Rubbs JV; Vascu/ar injury
with associated bone and joint trauma. Br.
J. Surg. 1984 71; 341-4.
5. Lehtner MK,Petroupou!os P, Burch
HB; Arterie! injuries associated with fractures
of extremities; Paper presented at 1. Mediterranean Congress of Angiology Corfu Greece, May 29 June 3 1988 pp. 223 - 226.
6. Robbs JV, Baker LV. Arterie! trauma
invo/ving the !wer !im. J. of Trauma 1978:
18:324-8.
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Internal fiksasyon materyallerinin
görevi, kırık kaynadığı zaman sona ermektedir. Bu noktada,içinde AO grubuda olmak üzere birçok kişi internal fiksasyon
materyalierin çıkarılmasını
savunmaktadır (5). Metalik implantlara
bağlı riskler arasında; allerjik reksiyon,
iyon toksisitesi, enfeksiyon, malign
transformasyon, implant migrasyonu
sayısıyla da en önemli sorunları yükü
kendi üzerine alarak altındaki kortikal
kemikte atrofi yaratması ve tam remodelasyonu engellemesidir (1 ). Ancak
hiç bir sorun yaratmasa bile dışarıdan
hissedilen implant nedeniyle, herzaman için implantın çıkartılmasını isteyen
hastalar olacaktır.

ikinci ameliyatın maliyeti hesaplandığın
da daha ekonomik olduğu gösterilmiştir

Biodegradable kullanıma girmesinin
en büyük avantaj, implant çı
kartmak için ikinci bir ameliyata gerek
kalmamasıdır. Her ne kadar fiyatları eş
değer implantlara göre yüksek olsada

Ayrıca, bu implantların vucutta eriyebilme özellikleri dikkate alınarak, lokal
antibiyotik uygulaması için uygun taşıyı
cı olabilecekleri düşünülerek 320 mg
gentamisin içerisinde 8 saat bekletildik-

(1,2).

MATERYAL ve METOD: Kliniğimiz
de son 1.5 yıl içinde biodegradable
implantlarla fksasyonlarla ve en az 6
aylık takipleri yapılan 1O hastanın sonuçları incelendi. Hastaların 5 inde bimalleolar kırık, 4 ünde dirsek bölgesi kı
rığı ve 1 inde falanks kırığı vardı.Dirsek
bölgesindekilerin 2 sinde humerus suprakondiller, 1 inde olekranon, 1 tanesi
de radius başı kırığıydı. Hastaların 7
sinde vida, 3 ünde rod kullanıldı. kullanılan implantlar, 6 hastada polilaktik
asit (PLA), 4 hastada poliglikolik asit
yapısındaydı.

sağladığı

Anadolu
Anadolu
Anadolu
Anadolu

Üniv.
Üniv.
Üniv.
Üniv.

Tıp
Tıp
Tıp
Tıp

Fak.
Fak.
Fak.
Fak.

Ortopedi ve Trav.ABD,
Ortopedi ve Trav.ABD,
Ortopedi ve Trav.ABD,
Ortopedi ve Trav.ABD,
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ten sonra, serum fizyolojik içerisine alı
narak ve hergün serum fizyolojik değiş
tirilerek, disk yöntemiyle antibiyotik salı
nım kapasiteleri ölçüldü. Antibiyotik
salınımı bittikten sonra, tek eksenli serbest basınç deney cihazıyla antibiyotikyüklemnin, implantların gücünü etkileyip etkilemediği araştırıldı.
SONUÇLAR
Internal fiksasyon yapılan 1O hasta9'unda hiçbir komplikasyonla karşı
laşılmadı. Dokuz hastanın tümünde
ameliyat sırasında elde edilen anatomik
redüksiyon post-operatif dönemde korundu (Şekil 1,2).
nın

ı.ıgr/ml

Gentamisin salınımı yaptılar. Gereknormal gerekse antibiyotik emdirilmiş PLA vidaların ortalama 28 kg.da
5.08 mm deformasyonla kırıldı. PGA vidalarının çok daha düşük olmak üzere
ortalama 1O kg yük altında kırılması
saptandı.

TARTIŞMA

Bir hastada (bimalleolar kırık) postoperatif 2. günde syndesmoz fiksasyonun bozulduğunun görülmesi üzerine,
metalik fiksasyon yapıldı. Biodegradable implantların en önemli kamplikasyanu olarak bildirilen, yabancı cisim reaksiyonu şeklinde steril sinüs oluşumu
görülmedi.

Biodegradable implantların kullanı
ma girmesiyle özellikle implantları çı
kartmak için ikinci bir ameliyata gerek
kalmaması yanısıra, elastik modülüsünün metalik implantlara göre daha düşük olmasına bağlı olarak daha iyi remodelasyon
ve
osteoindüktif
potansiyeli olduğu da gösterilmiştir(4).
Ancak implant dizaynının ve mekanik
gücünün sınırlı olması da kullaım alanı
na daraltmakta ve doğal olarak daha
az yük binen kırık tiplerinde kullanılabil
mektedir.

4.5 mm.'lik PLA, PGA vidaların 7
gün boyunca sıasıyla 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1

Bizim hasta grubumuzun seçilmiş
ve daha az yük binen kırıklardan oluş-
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ması başarıyı arttıran bir etkendir. Daha
fazla kompresyon gücü gerektiren 3
syndesmoz vidası uygulamasının birinde başarısızlık görülmeside bunu desteklemektedir.Ayrıca
biodegradable
syndesmoz vidasının kullanımı konusunda da farklı görüşler vardır (2,3).

1. Bostman O.M. Absorbab/e implants
for the fixation of fractures. Current cancepts review. J Bone Joint Surg, 73-A: 14853, 1991.
2. Böstman OM, Vainionpaa S, Hirvensa/o E, Makel A, Vihtonen K, Törmala P,
Rokkanen P. Biodegradable internal fixation for mal/eolar fractures. A prospective
randomised trial. J Bone Joint surg, 69-B:
615-9, 1987.

diğer

noktada biodegradable
antibiyotik taşıma sistemi
olarak kullanılabilmesidiL Taşıma materyallerinde aranan özellikler, taşıyıcı
ların, yeterli süre, uygun dozda antibiyotik salınımı yapmaları ve daha sonra
absorbe olabilmeleridir (6). Deneysel
çalışmada gösterdiimiz gbi profilaksi
süresince, bu implantlar antibiyotik taşı
yabilmekte ve bu dönemde kırık fiksasyonu için gerekli olan implant gücünde
azalma olmadan daha sonra absorbe
olabilmektedir.
Bir

implantların

3. Hirvensalo E. Fracture fixation with
biodegradable rods. Forty-one cases of severe ankle fractures. Acto Orthop Scand,
60: 601-6, 1989.
4. Hallinger JO. Preliminary report on
the ostegenic potential of a biodegradab/e
copolymer of polylactide (PLA) and polyg/ycolide (PGA). J Biomed Mater Res, 17:7182, 1983.
5. Mü/ler ME, Allgöwer M, Schneider R,
Willenegger H. Manua/ of internal fixation.
Techniques recommended by the AO group. Ed. 2. New York, Springer, 1979.

Tüm bu özellikeri nedeniyle, kullaolsa da bu implantlauygun endikasyonlarda kullanılması

nım alanları sınırlı
rın

6. Tandoğan NR, Korkusuz F, Doral
M.N. Kronik osteomyelitte yerel antibiyotik
veya antiseptik tedavisi Hacettepe Ortop
Derg, 2: 117-21, 1992.

gerektiği kanısındayız.
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Haluk YETKiN, Murad USLU, Aykın SiMSEK, Tanju BAŞKAN
GiRiŞ
Kırıkların internal tespitinde kullanı
lan metalik implantların uzun süre yerlerinde bırakılmaları kortikal kemikte
osteopeni, korozyon ve yumuşak dokularda irritasyona neden olabilir(1 ,2,3).
Vücutta eriyen materyaller üzerinde yapılan çalışmalar alfa hidroksiasit derivelerinin poliesterlerindenPGA'nın (poliglikolid)
internal
fiksasyonda
kullanılabileceğini
ortaya koymuştur
(4,5,6,7,8,9). 1985 yılında Rokkanen
(2) tarafından ayak bileği kırıklarında
kullanılmaya başlanan bu materyallerhumers kondilleri, olekranon, radius başı, karpal ve metakarpal kemikler, fapatella,
distal
femur,
lankslar,
proksimal tibia. Osteokondritis dissekans ve Chevron osteotomilerinde uygulanmıştır
(2,3,5, 1O, 11, 12, 13, 14, 15,
16). Kendiliğinden eriyebilen çubuk, vi-

da ve raptiyelerin (Tae) %8 oranında
geç yabancı cisim reaksiyonuna bağlı
olarak enfekte olmayan akıntılara neden olduğu bildirilmiştir (3,4,5, 1O, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19). Biofix'in immünolojik etkileri incelenmiş ve lenfasitler aracılığıyla (lyphocyte mediated) ortaya çıkan bir reaksiyon olasılığı
üzerinde durulmuştur (17). lntreaartiküler uygulamalarda şiddetli aseptik sinavit oluşumu (20, 21) ve implant kanallarında
ortaya çıkan osteoliz diğer
komplikasyonlardır (22).
MATERY AL ve METOD
Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Ortepedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında
mart 1991 ile Kasım 1992 arasında altı
hastaya biodegradable materyallerle osteosentez yapıldı. Tümü yivli olan vidalar
AO tekniği ve özel tornavidaları yardımı
ile, çubuklar ise kendi kalınlıkianna uy-

Gazi Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. ABD, Profesör
Gazi Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve ABD. Araştırma Görevlisi
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Tablo 1: Biodegradable implantlarla osteosentez yapılan

hastaların dağılımı

no

Yaş

Cins

Kırıktipi

Kullanılan

1

13

E

Ant. Tibial
eminensia

2 adet 3.2 mm çubuk

2

5

K

Medial malleol

3 adet 1.1 mm çubuk

3

48

K

Bimalleolerkırık

2 adet 3.2 mm çubuk
2 adet 3.5 mm vida

4

41

E

Bimalleolerkırık

1 adet 3.2 mm çubuk
2 adet 3.5 mm vida

5

36

E

El2. parmak
proksimal falanks

1 adet 1.3 mm çubuk

materyal

intraartikülerkı rı ğı

18

6

E

Dirsekkırıklıçıkığı

Medial epikondil kırığı

gun özel

yerleştincileri

ile uygulandı.

1 adet 3.2 mm çubuk
1 adet 2 mm çubuk

dir (3, 14). Uygulama teknikleri daha
güç olduğu gibi, daha çok spongioz kemik kırıklarında bir seçenek olarak kabul edilirler (3, 4, 10). Hastalarımııda
kamplikasyon görmemizin nedeni sayı
larının az olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tür implantlar metal karşıtların
dan çok daha pahalıdırlar (14, 16).
Sinüs oluşumu ve non inflamatuar akın
tı her olguda beklenmelidir. (14, 17, 18,
19). Halen sınırlı uygulama alanı olan
kendiliğinden eriyen bu materyalierin
metalik implantlara üstünlüğü çıkarılma
larının gerekmemesi olarak kabul edilmektedir(3, 4, 7, 11, 20, 21).

Tüm materyaller SR-PGA (Self reinforced Polglycolide) yapısındadır. (Biofix - Biosciance LTD, Tampere, Finland). Tablo 1 de hastaların dağılımı
görülmektedir.
BULGULAR
Radyolojik kontrollerde redüksiyonlarda değişme saptanmadı. Tüm hastalarımızın kırıkları normal sürelerinde
kaynadı. Biodegradable materyaliere
özgü komplikasyonlar ortaya çıkmadı.
TARTIŞMA
Hastalarımız,

literatürdeki yaş, kırık
yeri ve tiplerine göre seçilmiş
olgulardır (2,3,4,5, 10,11 ,12, 14,15). Biodegradable materyaller ile yapılan osteosentez sonuçlarının metal implantlarla
yapılanlardan farklı olmadığı bilinmekteyerleşim

KAYNAKLAR
1. Mü/ler ME. Allgöwer M, Schneider R,
Willengger H: Manuel of internal fixation.
12- 14, Springer Verlag, 1991.
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2. Rokkanen P. Böstman O, Vainionpaa
S: Biodegradab/e implants in fracture fixation: early results of treatment of fractures of
the ankle. Lancet, 1: 1422-24, 1985.
3. Rakannen P: Absorbab/e materials in
orthopaedic surgery. Annals of Med. 23:
109-115. 1991.
4. Hallinger JO, Battistone GC: Biodegradab/e bone repair materia!s. C/in Orthop,
207:259, 1986.

5. Böstman O. Makela EA, Tormala P,
Rokkanen P: Transphyseal fracture fixation
using
biodegradable pins.J BoneJoint
Surg, 71-B: 706-707, 1989.
8. Plaga BR, RoysterRM, DongigianAM, Wright GB, Caskey PM: Fixation of
ostechondral fractures in rabbit knees. J
Bone Joint Surg, 74-B: 292-296, 1992.
9. Böstman O. Paivarinta U, Partio E.,
Vasenius J, Manninen M, Rokkanen P:
Degrdation and tissue replacement of an
absorbable polyglycolide screw in the fixation of rabbit femoral osteotomies. J Bone
Joint surg. 74-A: 1021-1031, 1992.
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1O. Böstman O. Vainionpaa S, Hirvensalo E, Makela A, Vihtonen K, Törmala P,
Rokkanen P: biodegradable internal fixation
for malleolar fractures: A prospective randomised trial. J Bone Joint surg, 69-B: 615619, 1987.
11. Böstman O, Hirvensalo E, Vainionpaa S, Makela A, Vihtonen K, Törmala P,
Rokkanen P: Ankle fractures treated using
biodegradable internal fixation. Clin Orthop,
238: 195-203, 1989.
12. Hirvensalo E: Fracture fixation with
biodegradable rods. Acta Orthop Scand, 60
(5): 601-606, 1989.
13. Makela EA, Vainionpaa S, Vihtonen
K, Mero M, Helevirta P, Tormala P. Rokkanen P: The effect of a penetrating biodegradable implant on the growth plate. Clin Orthop. 241: 300-308. 1989.
14. Böstmann 0: Current concepts review: Absorbable implants for the fixation of
fractures. J Bone Joint Surg, 73-A: 148153, 1991.
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HAZlRLANMlŞ TENDONLARlN
HiSPOTALOJiK ÖZELLiKLERi VE ELASTiTE
MODÜLLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI
Ahmet EKiN*, Tunç KABAKLIOGLU**, Uğur PABUÇCUOGLU*

ÖZET
Biz bu çalışmada tendonların rezerve edilebileceği belli başlı ortamlar olan
tEze derin dondurma ile bekletme ve
subkutan doku arasında bekletme gibi
tekniklerde elde olunan tendonlar ile
otogreft tendonlar arası farkları histopatolojik ve elastikiyetinde meydana
gelen değişmeler açısından değerlen
dirmeyi planladık. 12 tavşanın 24 aşil
tendonunu araştırma için uygun dokular olarak seçtik.Dört grup oluşturduk.1.
Grup: Allogreft olarak 6 aşil tendonu,
2.Grup : Subkutandoku içinde 3 hafta
süre ile bekletilen 6 aşil tendonu 3.
Grup: Otogreft olarak kullanılabilecek 6
aşil tendonu idi. 4. Grup: Kontrol grubu
idi. Üç hafta sonunda bir elastite modülü değerlendirme yöntemi olan"YOUNG

FORMÜLÜ" ile ölçüm sonuçları değer
lendirildi. Histopatolojik değerlerde ise,
taze derin dordurulmuş allogreftlerle,
otogreftlerin kollajen lifterindeki kırılma
lar, neovaskülerizasyon, fibrozis ve iltihabi değişiklikler açısından özellikleri,
subkütan tendonlara göre daha az olduğu tespit edildi. Yapılan histopatolojik değerlendirmelere göre subkutan
bekletilen tendonlar diğer ortamlarda
rezerve edilen tendonlardan, histopatolojik ve elastite açısndan daha elveriş
siz olduğu sonucuna vardık.
GiRiŞ

Tendon greftleri el cerrahisinde rekonstrüktif tendon onarımı ve tendon
transferlerinde çok önemli bir doğal tespit maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu
gün yaygın otarak kullanılan taze otoje-

Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak.Ortop. Travm. ABD, Doçent.
Dokuz EylülÜ. Tıp Fak. Ortop.Travm. ABD.
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GREFT) Sarmal yapının diğer tendonları aynı uzunlukta olmak üzere allogreft uygulaması için derin dondurucuya

nik greftler her zaman istenen çap ve
uzunlukta hastanın kendisinden temin
edilememektedir. Bununla beraber bazı
hastalar kolay elde edilecek tipte (Palmaris Longus) tandonlara sahip olmayabilirler veya hastalar ilave bir kesiyle
tendon alınmasına karşı çıkabilirler. lleri derecede kirli cilt, cilt-altı ve tendon
defekti içeren bir yaralanmada, tendonlarında allogreft ile onarılması zaman
içinde olası olarak görülmektedir. Bu
çalışmada bu değişik alternatiflerdeki
tendon greftlerini invivo olarak dayanık
lılığına referans oluşturabilecek bir değerlendirme yöntemi üzerinde durulacaktır. Bu yöntemle biomekanik olarak
eşit stresler altında bekletilen ve elastite modülleri ölçülen farklı greftlerin mikrovaskülarite, histopatolojik ve kollajen
yapıları ışık mikroskobisi düzeyinde incelenerek aradaki fark objektif olarak

alındı.

2. GRUP: Sol ve sağ aşil tendonları
teknikle alınan deney hayvanarına,
72 saat süre ile -soo ila -83° arasında
derin dondurulmuş ve 30 dakika ringersolusyonunda çözülmüş olan allogreft
tendonlar aynı lokalizasyonlara aynı sütür tekniği ile sütüre edildi. (TAZE
DONDURULMUŞ ALLOGREFT GRUBU)
aynı

3. GRUP: Sağ ve sol aşil tendonları
medial bölümü segmanter olarak çı
karılan deney hayvanlarının aynı ekstremitede proksimalde cilt altına açılan
tünel içine yerleştirilmesi ile SUBKÜTAN tendon rezerviiçin ortam hazırlan
nın

dı.

değerlendirilmiştir.

MATERYAL METOD:
Ağırlıkları

2000-2500 gr arasında de-

ğişen, 6 aylık 24 YENI ZELLANDA tavşanı

deneysel çalışmada kullanıldı.

Deneysel cerrahi merkezinde, 1O
mg intramusküler diezepam ile premedike edilen tavşanlar, intr."'perioneal
olarak verilen 4 cc Ketamin ile cerrahi
girişime hazırlandı. Çalışmada 12 deney hayvanının 24 Aşil tendonu kullanı
dı. Tavşanların aşil tendonları sarmal
halinde ilerleyen, ikisi aynı kalibrede,
diğeri daha kalın olan üç tendondan
oluşmaktadır. Deney hayvanları dört
gruba ayrıldı.
1. GRUP: sol aşil landonunun medial tarafta bulunan bölümü segmanter
olarak çıkarıldı.Sağ aşil tendonu bölgesinde aynı lokalizasyonda bulunan tendonu bölümü çıkarıldı. Her iki taraftan
alınan tendonlar çapraz olarak modifiye
Kessler tekniği ile sütüre edildi. (OTO

4.,GRUP: Kontrol grubu olarak alın
Bu grupta deney hayvanlarından alı
nan tendonlar daha sonra deney gruplarından alınacak olan tandonlara birer
referans olmak üzere biyomekanik
stres uygulananlar ve uygulanmayanlar
daki elastite modülleri değerlendirildi.
dı.

Cerrahi uygulama tamamlandıktan
sonra, her, iki alt ekstramiteye uzun bacak sirküler alçı uygulandı. Tendon
klemplerinin ara mesafelerinin standart
olması için, her bir tendon boyu düzenekte aynı uzunlukta alındı. (ort. 40-42
mm) işlem 1 Kg'dan 11 Kg'a kadar artan ve bu artışın 90 saniyede bir 2 Kg
olarak düzenlenmesi ile uygulandı.
Tüm ölçümler 24° C ila 28° C'da yapıl
dı. Üçüncü hafta sonunda 1., 2., ve 3.,
gruplarda bulunan tavşanlar intavenöz
Ketamin prefüzyonu ile sakrifiye edildikten sonra aşil tendonları alınarak biomekanik stresler uygulanmak üzere
her iki distal ucundan özel tendon
pensleri ile tutularak düzenekteki yerle-
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rine yerleştirildi. Üçüncü hafta sonunda
bir elastite modülü değerlendire yöntemi olan 'YOUNG FORMÜLÜ' ile ölçüm
sonuçları değerlendirildi. Tendon gerilebilirliği: E= p/& formülü ile tanılmandı.E,
elastite modülüdür..P, gerilim, & ise reltif uzunluktur. Eğer, F/S yerine [F: uygulanan kuvvet, S: kesit yüzeyi.] formülde P yerine konur ise ve & yerinede
delta ULO kullanılır ise, sonuçta formül:
E=F.US. Delta L olur Sicmekanik çalış
ma, tendonların alınmasından hemen
sonra yapıldı ve % 1O'luk formali n içinede Patoloji Departmanma gönderildi.
SONUÇLAR:
ALLOGREFT GRUBU: Uçlarda yer
yer iltihabi granülasyon dokuları ve fokal nekrozlar görüldü. Bir uçta tendonun yaklaşık olarak 1/4'ünü içeren yangınsal granülasyon dokusu ve özellikle
lateralde yerleşen fokal nekroz odakları
mevcut idi.Bu bulgular tüm allogreftlerde ortak bulgular idi. Genelde iki piyes
(örnek) dışında yaklaşık olarak 1/3 orta
kısıma uyar tarzda fokal vaskülarizasyon artışı mevcuttu.
Diğer

iki tendonda tek pozitif olarakvaskülarizasyon mevcut idi. Bir piyes te olanyaygın kalsifikasyonlar dışında hiç bir
allogreft grubu piyeslerde kalsifikasyona rastlanmamıştır. Bu grupta bulunan
toplam 6 aşil tendonundan sadece biri
dışında, üçünde tek pozitif olarak değerlendirilen fokal fragmantasyon varken bu tendonlarda fragmantasyon görülmemiştir. Sonuçta 1. grup tendonlarda E modülü ortalama 2043 Kg/m2
olarak tespit edildi.
değerlendirilebilecek yoğunlukta

SUBKÜTAN GRUBU: Yaygın nekratuar karakterde iltihabi reaksion, tendon piyeslerinin dördünde görüldü. Diğer
ikisinde
bu
miktara
yakın
sayılabilecek oranda nekroz ve iltihabi

A. EKiN

hücre mevcut idi. Makroskobik olarakbu grup tendonlar,diğer grup tendonlara oranla daha yumuşak ve daha incelmiş olarak değerlendirildi.
Vaskülarizasyon değerlendirmesin
de ise bir tendon piyes'i haricinde hiç
birinde vaskülarizasyon gözlenmedi.
Tüm bu grupta incelenen tendon piyeslerinin bazılarında, fokal bazılarında
yaygın olmak üzere kalsifikasyonlar
mevcut idi. Fragmantasyon değerlendi
rilmesinde, tüm tendonlarda fragmantasyon yaygın şekilde gözlemlendi. 2.
grup tendonlara E modülü olarak ortalama 2536 Kg/m2 olarak tespit edildi.
OTOGREFT GRUBU: Bir tendon piyes'inde hiç görülmezken, üç tendonda
tek pozitif olarak nitelenebileck yoğun
lukta, diğer ikisinde ise orta derecede
yani iki pozitf olarak değerlendirilebile
cek miktarda iltihabi reaksiyon ve fokal
nekroz odakları tespit edildi. Iki tendon
piyesinde yaygın olarak nitelendirilebilecek miktarda vaskülarizasyon mevcut
idi. Fibrosis yönünden değerlendirilme
de ise, tendon piyeslerinin ikisinde sütür hattında diğer ikisinde ise yeryer fibrotik değişikliklere rastlandı. Fragmantasyon yönünden yapılan değerlendir
mede, iki tendon piyes'inde hiç bir fragmantasyon görülmezken, diğer tendonlarda
tek
pozitif
yani
fokal
fragmantasyonlar görüldü. Sonuçta bu
grupta, E modülü 1841 Kg/m2 olarak
tespit edildi.
KONTROL GRUBU: Histopatolojik
bir tendonda görülen
mükoid dejeneresanstan başkaca normal tendon yapısından farklılık ve kolojen liflerde kırılma gözlenmedi E modülü ise 1671 Kg/m2 olarak tespit edildi.
değerlendirmede

TARTIŞMA: Yapılan

histopatolojik
Allogreft grubu ile
Otogreft grubu arasında belirgin bir fark

değerlendirmelerde,
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gözlenmemiştir.

Görülmektedir ki fibrosis, neovaskülerizasyon, nekroz, yangınsal değişiklikler ve kollajen liflerdeki
kırılmalar bu iki grupta benzerdir. Ancak subkütan bekletilen tendon örneklerinde bariz bir fark mevcuttur. Bir tendon grefti kullanılması durumunda yine
önem kazanan tendonun, sağlamlılığı
ve elastikiyeti açısından bakıldığında
subkütan saklanmış olan tendonun, diğerlerine bir üstünlüğü yoktur. Bununla
beraber allogreft tendon grubu ile otogreft grubu ele alındığında, elastite yönündende, birbirlerine yakın sonuçlar
elde ettik. Diz içi ortamı gibi, snovial sıvı
içinde saklanan tendonlarında, subkütan tendonlar gibi sonuçlar vereceği görüşündeyiz.
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KALÇA KIRlGI CERRAHiSiNDE
DÜŞÜK MOLEKÜLER AGIRLIKLI HEPARiN
(CV 216/FRAXIPARINE) iLE
DERIN VEN TROMBOZU PROFilAKSISI
Tanıl ESEMENLi*, Hakan GÜNDEŞ**, Mete MEÇiKOGLU**
Batı

toplumlarında

kalça cerrahisi
bildirilen derin ven trombozu
(DVT) insidansı %30 ile% 74 arasında
değişmektedir (1 ,2). Kliniğimizde daha
önce yapılan bir çalışmada kalça kırığı
cerrahisi sonrası DVT insidansının %:
24.1 olarak bulunduğunu yayınlamış ve
risk gruplarına giren hastalarda antikoagulan tedavi uygulanması gerektiğini
vurgulamıştık (3,4). Bu çalışmada bir
antikoagulan ajan olarak düşük moleküler ağırlıklı heparinin (DMAH) DVT
profilaksisindeki yerini prospektif olarak
sonrası

araştırdık.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmamıza Ağustos 1988 Şubat
1993 tarihler arasında kliniğiimizde kalça kırığı tanısı olan 26'sı erkek, 87'si ba-

yantoplam 113 hasta dahil edildi. Çeşit
li sebeplerle antikoagulan tedavi görmekte olan veya venografi çekilemeyen
hastalar
çalışma
dışı
bırakıldı.Hastaların yaş ortalaması 73
idi (22 - 105). Hastalara pre-operatif birinci ile altıncı günler arasında hergün
subkutan tek doz halinde 10.000 ünite
DMAH verildLHastalardaki per ve post
operatif kan transfüzyonu miktarları ve
ameliyat öncesi ile sonrası 3. gün hemoglobin değerleri kaydedildi. Post operatif beşinci ile onuncu günler arasında
Rabinov ve Paulin tarafından belirtilen
yöntenmle (5) hastalara asendan venografi çekildi.Venlerde kalıcı dolma
defektieri ve ani sonianmalar ve kollateral oluşumları DVT olarak kabul edildi.

Marmara Üniv. Tıp. Fak. Ortop. Trav. ABD, Doçent,
Marmara Üniv. Tıp Fak. Ortop. Trav. ABD.
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Tam/ ESMENLI

Tablo 1 -

Hasta

Sayısı

Hastaların

Kadın/Erkek

klinik özellikleri

Ort. Yaş

IT

PKA

TKA

DMAH(*)

52

42/10

74 (50-105)

27

22

3

DMAH(·)

61

45/16

72 (22-92)

28

32

1

Tablo 2- DVT'nun

değişik

özelliklere göre

dağılımı

(DMAH(·)

DMAH (+)
Hasta
Sayısı

DVT

sayısı

%

Hasta sayısı DVT

sayısı

%

Bayan

42

5

12

45

15

33

Erkek

10

2

20

16

1

6

üstü

37

6

16

40

13

32

altı

15

1

7

21

3

14

IT

27

5

19

28

6

21

PKA

22

2

9

32

10

3

TKA

3

o

o

1

o

o

SAG KALÇA

26

3

12

25

8

32

SOLKALÇA

26

4

15

36

8

22

70

yaş

70 yaş

DMAH düşük molekül ağırlıklı hepari n; PKA parsiyel kalça artropıastisi, IT, internal tespıt; TKA
total kalça artroplastisi, DVT, derin ventrombozu.

SONUÇLAR
Çalışmaya dahil edilen toplam 113
hasta iki gruba ayrıldı. Birinci grupta
DMAH profilaksisi alan 52 hasta yer
alırken ikinci grupta profilaksi almayan
61 hasta kontrol grubunu oluşturdu.
Her iki gruptaki hastaların klinik özellikleri tablo 1 de gösterilmitir.Proflaksi uygulanan gruptaki hastalardan ?'sinde

(% 13.4) DVT saptanırken kontrol grubundaki 16 hastada (%26.2) DVT saptandı. DMAH alan 6 hastada (% 11.5)
kontrol grubunda ise 1O hastada
(% 16.4) proksimal trombusa rastlandı.
Deney ve kontrol grubunda saptanan
trombusların hastaların değişik özelliklerie göre dağılımları tablo-2 de kanama sorunları ile ilgili bulgular tablo 3 de
gösterilmiştir.
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Tablo 3-

Hastaların

kanama

Ameliyat öncesi Hemoglobin (g/dl)
Ameliyat

sonrası

Hemoglobin (g/dl)

Kantrantüzyonu (U/hasta)

DMAH nin trombus
oluşumunu kontrol grubuna oranla yaklaşık %50 oranında düşürdüğü saptanmıştır. Pulmoner emboli riski yüksek
olan proksimal yerleşimli trombuslarda
ise bu oran %30 olarak bulunmuştur.
daha önceki çalışmalarımızia uyumlu
olarak DVT'nun bayanlarda ve 70 yaş
üstündeki hastalarda istatistiksel olarak
anlamlı oranlarda daha fazla görüldüğü
belirlenmiştir. kanama ile ilgii sorunlarda ise iki gurup arasında belirgin bir
farklılık saptanmamıştır. bu sonuçlar ile
kalça kırığı cerrahisinde belirlenen risk
faktörlerini taşıyan hastalarda profilaksinin üzerinde önemle durulması gerektiği, DMAH nin DVToluşumunda etkin
ve güvenilir bir koruma sağladığı sonucuna varılmıştır.

durumları

DMAH (+)

DMAH (-)

12.1

12

9.4

10

1

1
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TARTIŞMA
Çalışmamızda
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YARA IYiLEŞMESINDE
HiPERBARiK OKSiJENiN ROLÜ
Mesih KUŞKUCU*, E. ELBÜKEN**, Ahmet KlRAL**, Haluk KAPLAN***

Yara iyileşmesi ile ilgili sorunlar ortopedinin güncel sorunlarından bir tanesidir. Yara iyileşmesinde çeşitli faktörler rol oynamaktadır.Bu faktörler
üzerinde birçok çalışma ve araşıtrmlar
yapılmaktadır. Bunlardan birisi de son
günlerde popüler olmaya başlayan
HBO uygulamasıdır.
HBO tedavisi basınç odasında bir
atmosferden daha yüksek basınçlarda
oksijen solunurnun fizyolojik etkilerini
içermektedir.
Çalışmamızda sık olarak karşılaştığı

Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi
ve Travmatoloji SeNisi Deniz ve Sualtı
Hekimliği SeNislerinde Dz.K.K. Sualtı
ve Kurtarma K.lığı ile koordine ederek
klasik metodlarla tedavi edilen ancak
başarılı olunamayan 15 olguya HBO
uygulandı. Olgularımızın en genci 22,
en yaşiısı 64 yaşında olup ortalama yaş
40'dır. Olgularımızın 6'sı bayan, 9'u erkektir.

11 olgumuzda lezyon alt ekstremitede, 3 olgumuzda üst ekstremitede, 1 olgumuzda perianal bölgede idi.

mız

ortopedik sorunlardan bir tanesi
olan uzun süre klasik metodlarla tedavi
edilen ancak yaraları iyileşmeyen olgularda HBO uygulayarak sonuçlarını vurgulamak istedik.
MATERYAL METOD

1982-1992

yılları

arasında

GATA

Olgularımıza

her seansta 2 atm. babir buçuk saat süre ile saf
oksijen solunumu yaptırıldı. Toplam seans sayısı hastalığın durumuna ve klinik takibe göre ayarlandı.O lgularımıza
enaz 17, enfazla 80, ortalama 39 seans HBO tatbik edildi.
sınç altında

GATA H.Paşa Eğt Hst.Ort.ve Travm. KI. Doç.Dr.
GATA H.paşa Eğt.Hst. Dz. ve Sualtı Hek. KI. Doç.Dr.
GATA H.Paşa Eğt.Hst.Ort. ve Travm.KI.Şeti, Prot.Dr.
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BULGULAR
Olgularımıza uygulanan toplam seans sayısı ve yapılan tedaviler tablo 1
de gösterilmiştir. Sitestatik ekstravazasyonuna bağlı üst ekstremitelerinde
atonik yara gelişen iki olgudan biri 24
seansta,diğeri ise 50 seansta iyileştiler.
El parmağında iskemik nekroz gelişen
olgumuz 23 seans sonunda iyileşti.
Tüm üstekstremite sorunları olan olgular bayand ı.

Alt ekstremitelerinde atonik yarası
olan 11 olgumuzdan 5 tanesinde etyolojik faktör diabet, 3 tanesinde venöz
yetmezlik, 2 sinde arteriyel yetmezlik,
birinde ise crush injuri idi.

tatbik edilirken herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadı.
Baroni ve ark. ortalama 34 seans
HBO tatbik ettikleri ve ortalama 13,5 ay
izledikleri 18 olgunun 16'ında başarılı
sonuç almışlardır.Aynı şekilde klasik tedavi metodları ile tedavi edilen ancak
HBO tatbik edilmeyen 1O olgudan
1'inde iyileşme sağlanmıştır. 4'ünde
ampütasyon yapılmış, geri kalan 5 tanesinde ise ilerleme kaydedilmemiştir
(8).
P. Cianci ve ark. en az 2 ay klasik
yöntemlerle tedavi edilemeyen 39 olguda ortalama 31 seans HBO tatbik etmişler ve % 92 başarılı sonuç almışlar
dır(1).

5 olgumuza ek tedavi olarak greftleme girişimi, 1 olgumuza abse eksizyonu yapıldı.Greftleme girişimi uygulanan
olgularımızdan 2 si ikinci kez greftlendi.
Bir olguda 70 seansda HBO uygulanmasına rağmen sonuç alınamadı. Diğer
olgularımızda başarılı netice alındı.

Davis J.C. HBO uyguladığı 168 diabetli olguda % 70 başarılı sonuç, % 30
başarısız sonuç almıştır (2).
Davis 1505 olguya toplam 52758
seans HBO uygulanmış, 198 seansta
% 0.37 orta kulak sorunu, 46 seansta
(% 0,09) paranasal sinüs bloğu, 28 seansta (% 0,05) anksiyete ve 5 seansta
(% 0,009) oksijen zehirlenmesi tespit
etmiştir (3).

TARTIŞMA

Yara iyileşmesi organizmada doku
cevap olarak oluşan fizyolojik
olaylar zinciridir.Bütün yaralarda enflamasyon, angiiogenesis, fibroplazi, matriks (yenilenmesi ve epitelizasyon deği
şik derecelerde oluşur.
hasarına

Servisimizde diabet,arteriel yetmezlik, ateroskleroz, crush injuri gibi deği
şik nedenlere bağlı iyileşmeyen veya
iyileşme olanağı görülmeyen yaralara
klasik ortopedik tedavilere ek olarak
HBO tatbik edildi. Aterosklerotik bir olguda 2 defa greftleme yapılmasına ve
70 seans HBO tatbikine rağmen başarı
lı olunamadı. Diğer tüm olgularımızda
başarılı sonuçlaralındı. Bu olguların
HBO tedavisi öncesi takip süreleri ve
tatbik edilen HBO seans sayısı ile sonuçları Tablo- 1 de gösterilmiştir. HBO

Yara iyileşmesinde birçok faktör rol
Bunlardan dolanım, immün ve endokrin sistem, patojen ajanlar, doku oksijenizasyonu ve innervasyonu önemli yer tutar.
oynamaktadır.

Doku dolanımı immün sistem hücrelerinin ve proteinlerinin taşınması, hücrelerin 02 ihtiyacının karşılanması, metobilizma sonucu oluşan artıkların
uzaklaştırılması açısından önem taşır.
Immün sistem elemanları lokal doku
direncini oluştururken aynı zamanda
yara iyileşmesini etkileyen büyüme faktörlerinin de yara dokusunda salınması
nı sağlarlar (6). Lökositlerin bakterileri
öldürmeleri oksijene bağlı ve oksijen
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bağlı

olmadan iki yolla olmaktadır. Oksijene bağlı olmayan sistemle öldürme
antibakteriyel oluşumları bakteri içine
girerek hücre granülleri ile birleşmeleri
sonucu olur. Oksidatif öldürme yönteminde ise önce süperoksid sonra peroksid ve sonra da yüksek enerjili serbest radikaller oluşur. Bunlar hücre
membranında hasarmeydana getirerek
bakterinin ölümüne neden olurlar.
Patojen ajanlar da dokuda birçok
mekanizma ile lokal, genel harabiyet ve
hipoksi sağlayarak yara iyileşmesini
engeller.
Yara iyileşmesini etkileyen etkenlerden biri de yara dokusunda bulunan 02
miktarıdır. Yara dokusundaki 02 miktarı
akciğerierin durumu ve dolanımyoluyla
gelen 02 ile direk ilişkisi olduğu gibi lokal 02 kullanılmasından da etkilenir. Sık
lıkla
5-15 mmHg. seviyesindedir.
Ödem, nekrotik doku ve mikrosirkulatuar staz 02 diffüzyonu engeller (8). Arterioskleroza ve arteriyel yetmezliğe bağlı
doku iyileşme bozuklukları bu nedenleoluşmaktadır.

Diabetli olgularda 02 yetersizliği büyük damarlarda vazo-okluzif hastalığa
ek olarak var olan mikroanjiopatiye de
bağlıdır. Mikroanjiopatide kapillerin bazal membranlarının kalıniaşması dokunun 02diffüzyonunu azaltır.
Fibroblastik proliferasyon, kollojen
ve neovaskülarizasyon için dokuda 40 mmHg. üzerinde P02 gerekmektedir (9). Hurt TK ve LaVan F. %
100 02 solunu mu ile kollojen sentezinin, matriks artmasının anjiogenezisin,
epitelizasyonun ve bakterilerin fagostozunun arttığını bildirmişlerdir (7). Gerçekten 02 yara iyileşmesinde protein
sentezi ve hücre çoğalması için gerekli
olan enerjinin sağlanmasında, kollojenin hücreden serbestleştirilmesi için
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prolin ve lizin hidroksilasyonunda kullanılmaktadır (4). Kollagen sentezi HBO
ile attığı halde, neovaskülarizasyorı ve
hücre çoğalması inhibe olur. Bu nedenle HBO tedavisi intermittant olarak yapılır.

02 yara iyileşmesinin en önemli faktörlerinden biri olup HBO uygulaması
esnasındahem normal hem de sirkülasyonu bozulmuş dokularda artar. Bu
olay çevre 02 basıncı normal seviyeye
gelmesinden 2-4 saat sonrada devam
eder (4). Aynı zamanda 02 diffüzyonu
da 2-3 misline çıar. HBO uygulaması ile
02 parsiyel basıncının ve 02 diffüzyonunun artması ile hücrelerin ihtiyacı olan
02 sağlanır.Aynı zamanda toksinler,
anaerob şartlarda yaşayan mikroorganizmalar inhibe edilir, bakteriostazı sağ
lanır. Kollojen ve fibroblastik aktivitelerinartması ile neovaskularizasyon ve
immun sistem hücrelerinde oksidatif öldürme olayına etkinliği artar.
Bütün bu sebepler HBO kullanılma
güncel hale getirmiştir. Hastanemizde ortopedinin birçok alt dalında uygulama alanı bulmuş olan HBO
uygulaması yara iyileşmesinde klasik
ortopedik tedavi metodları yanında iyi
bir yardırncı tedavi olacağı lehinedir.Doku P02 basıncının ölçülmesi, tedavideki başarı şansını artıracaktır.
sını

yapımı
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BÖLÜM- VI
DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGI- PEATHES
KlSlM- 1
TÜRKiYE'DE "DOGUŞTAN KALÇA ÇIKIGI"NIN
TANI VE TEDAVi YÖNTEMLERi(*}
Sinan KARA (1 ), S. Bora GÖKSAN (2), Veli LÖK (3)
GIRIŞ: Türkiye'de Doğuştan Kalça
Çıkığı (DKÇ)'nin görülme oranı
1,5 arasında değişmekte (1 O)

% 0,8ve her

1000 çocuğun 1O'unda kalıcı sakatlıkla
ra neden olmaktadır (Lök, 1976). Ülkemizde DKÇ'nin sık görülmesinin başlı
ca nedeni geleneksel kundaktamanın,
özellikle kırsal kesimde hala uygulanır
olmasıdır.Orta
Anadolu bölgesinde
4173 bebek üzerinde yapılan çalışma
da kundak kullanma oranının %88 olduğu görülmüştür; bu çocuklarda çıkık
görülme oranı% 1,34 tür (10). Diğer bir
araştırmada DKÇ tanısı konulan 70 çocuğun 60'ında kundak kullanıldığı belirlenmiştir (1 ).
Ülkemizde hala önemli bir sorun
DKÇ'nin uygulanmakta olan
tanı ve tedavi yöntemlelinin belirlemek
amacıyla bir çalışma hazırladık.
oiuşturan

GEDEÇ VE YÖNTEM:
Çalışmamıza
kaynak oluşturmak
üzere SSYB, AÇS, ve Üniversite ve diğer hastanelerin Ortopedi ve Travmatoloji kliniklerine başvurulmuş, uygulama
ve yayınlarını gönderen 23 kliniğin çalışmaları esas alınmıştır.

TANI YÖNTEMLERI:
Türkiye'de DKÇ tanısı genellikle çoyürümeye başlamasıyla veya
daha sonra konulmaktadır. Kırsal kesimde doğumların evde yapılması ve
çocukların uzun süre hekim kontrolu dı
şında büyümeleri geç tanının en önemli
nedenidir. Şehirlerde ilk muayene pratisyen hekim veya doğum uzmanı tarafından; üniversite hastanelerinde ise
çocuik hastalıkları uzmanı tarafından
yapılmaktadır. Şüphe-lenildiğinde veya
cuğun

: 3. Japon Pediatrik Ortopedi Kongresinde sunulmuştur. 5 Aralık 1992, Fukuoka. (Kongre özet Ki94-97)
Ege Ü.T.F. Ortopedi ve Travm. Anabilim Dalı Uzm. Öğrencisi.
lst.Ü.T.F. Ortopedi ve Travm. anabilim Dalı Uzm.
Ege Ü.T.F. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ProfesörO

tabı:

(1)
(2)
(3)
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risk faktölerinin saptanması halinde ortopedi uzmanına başvurulmaktadır. llleri tanı yöntemleri bulunulan sağlık kurumunun koşulları ve çocuğun yaşına
göre değişmekte ve direkt grafi, ultrason, BT ve artrografi gibi yöntemlerden
yararlanı lmaktadır.

Üniversite hastanlerindeki genel uygulama şu şekildedir:
0-3 ay arası bebeklerde Graf yöntemine göre ultrason incelemesi yapıl
maktadır. Saptanan patolojinin tedavi
gerektirdiğine inanılıyorsa ön-arka direkt grafiler çekilmektedir. Aksi halde 3
aya kadar kontrallara devam edilmektedir. 3-6 ay arası bebeklerde tercih edilen yöntem ön-arka direkt grafilerdir.
Ultrason sadece daha önce tedavi edilen veya takipte bulunan hastalarda uygulanmaktadır. Bazı hastaneler pelvipedal alçı varlığında kontrol ve takip
amacıyla BT'den yararlanmaktadır. Artrografi çoğunlukla ameliyat öncesi kıkır
dak ve yumuşak doku patolojilerini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. 1 yaş
üzerindeki çocuklarda ayrıca femoral
ve asetabuler torsiyon derecelerini belirleyebilmek için BT kullanılmaktadır.
TEDAVi YÖNTEMLERi: Çalışmala
rını esas aldığımız 23 hastanenin uygulamalarına göre en çok uygulanan yöntemler şu şekildedir:
0-2 ay: Pavlik bandajı, Frejka yastı
ğı, Ponseti cihazı; 2-18 ay: Von Rosen
cihazı, 2-25 ay: Fleksibl ForresterBrown Ateli; 3-12 ay: Kapalı redüksiyon
ve alçı; 3-33 ay: Ferguson medial cerrahi redüksiyonu; 6-24 ay : Anterolaleral yaklaşım ile açık redüksiyon; 18 ay6 yaş : Salter girişimi; 2-13 yaş: Pembertan osteotomisi; 2-16 yaş: PemberSal osteotomisi; 4-10 yaş: Chiari osteotomisi, Tripl osteotomiler; 6-16 yaş: Çakırgil'in radikal redüksiyonu, Klisic op.;
16 yaş ve üzeri: Trokanterik osteotomi-

ler, Artrodez, Total kalça protezi.
SONUÇLAR: Ülkemizde ilk muayenesi sırasında DKÇ saptanan çocukların % 62'sinde cerrahi tedavi endikasyonu koyulmaktadır (17). Incelediğimiz
yayınlarda, Çakırgil ameliyatı uygulanmış
hasta sayısı 4000'in üzerinde,Salter op. sayısı 2000 civarında
dır.Bunların diğer tedavi sayıları na göre
çok yüksek olmaları da Türkiye'de DKÇ
tanı ve tedavisinin geç yapıldığını göstermektedir. Cerrahi tedavi yöntemlerinde başarılı sonuç oranları şu şekilde
dir: Çakırgil op: % 37-83, Salter
osteotomisi % 57-96, Ferguson girişi
mi: % 70-97, Pembertan ost: %38,
Pember-Sal Ost: % 52. Başarılı sonuç
oranları Pavlik bandaj ında %88-1 00;
Kapalı redüksiyon ve gövde alçısında
% 58-99'dur. Femur başının avasküler
nekrozu oranları Çakırgil op. % 0-4; Kapalı redüksiyon ve alçılı tespit sonrası
% 5-58 oranlarında bildirilmiştir. Tedaviler sonrası en sık görülen komplikasyonlar Pavlik bandajı sonrası % 16 ile
aşırı femoral anteversiyon; Kapalı redüksiyon ve alçılı tespit sonrası en sık
görülen komplikasyonlar Pavlik bandajı
sonrası % 16 ile aşırı femoral anteversiyon; Kapalı redüksiyon ve alçılı tespitsonrası% 58 ile AVN; Salter op. sonrası% 43 ile AVN; Çakırgil op.sonrası%
80 ile AVN olmuştur. Salter osteotomisinin geç dönem sonuçlarında % 63'e
varan aseptik nekroz oranları bildirilmektedir (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 15, 16).
Türkiye'de DKÇ tanısının geç konulve genellikle zor ameliyat tekniklerinin uygulanması olguların iyileşme
oranlarını düşürmekte ve kamplikasyon
oranlarını arttırmaktadır. Yenidoğan döneminde tanı ve tedaviye yönelik çalış
malar ile bu oranların be~rgin şekilde
azaltılmaları mümkündür.
ması
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BÖLÜM .. VI
KlSlM- 2

JAPONYA'DA UYGULANAN DOGUŞTAN
KALÇA ÇIKIGINI ÖNLEME MODELiNiN
TANITILMASI VE TÜRKiYE'DE UYGULANABiLiRLiGi
S.B. GÖKSAN*, V. LÖK**
Hayvan deneyleri ve yeni doğanlar
daki klinik çalışmalar alt ekstremitelerin
uzun süre ekstansiyonda tutulmasıyla
oluşan hamstring ve iliopsoas gerginliğinin postnatal dönemde tipik doğuştan
kalça çıkığı (DKÇ) etiolojisinde önemli
bir rol oynadığını göstermiştir. DKÇ insidansının yeni doğan kalçaların kundaklama gibi geleneksel yöntemler ile
ekstansiyon ve adduksiyonda tutulduğu ülkelerde çok yüksek olduğu da bilinmektedir.Yeni doğan döneminde normal fizyolojik nedenlerle hayatın en
instabil döneminde olan kalça ekieminin ekstansiyon ve adduksiyona alın
ması ile, spontan iyileşme şansı bulunan instabil kalçalar dahi çıkığa
dönüşebilmektedir.

1960'11
miştir.

**

yıllarda

Japonya'da DKÇ inarasında bildirilBunun esas nedeninin kundakla-

sidansı

% 1.1 ile 3.5

ma benzeri uygulamalar olabileceği dü1973 yılında Dr.lshide tarafından Japonya'nın Kyoto şehrinde ön
çalışmalar yapılmış ve obstetrisyenlere,
ebelere, hemşirelereve gebe kadınlara
eğitim programları uygulanmıştır.Bu çalışma sonucunda 3 ile 7 aylık çocuklarda DKÇ insidansının anlamlı oranda
azaldığının bildirilmesi üzerine 1975 yı
lında ulusal bir kampanya şeklinde, erken yeni doğan döneminde kalça ve
dizierin uzun sürli ekstansiyonda tutulmasını önleyci birprogram başlatılmış
tır.Sağlık personeli ve annelere yoğun
bir eğitim yanında yönetici makamların
işbirliği sağlanmış ve çocuk giyim eşya
sı üreticilerine uygun tasarımlar konusunda tavsiyeler verilmiştir. Bu çalışma
lar sonucunda DKÇ insidansının 1O
sene içinde % 0.2'nin altına düştüğü bilşünülerek

dirilmiştir.

1. Üiv.lst. Tıp Fak. Ortop. Travm.ABD.Uzmanı
Ege Üniv.Tıp Fak. Ortop.Travm.ABD ProfesörO
Not: Bu çalışma Prof. Dr. Veli LÖK'ün katkıları ile hazırlanmıştır.

328

JAPONYA'DA UYGULANAN DoGUŞTAN KALÇA ÇlKlG/NI ÖNLEME MODELiNiN TANITILMASI

Ülkemizde yapılan araştırmalar DKÇ
kundaklama ile istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişkisi olduğunu göstermiştir. Buna ek sosyo - kültürel etmenler, sağlık hizmetlerinin heryerde
yeni doğanlara yeterince ulaşamaması,
yetersiz ve yanlış muayene, DKÇ olgularının yürüme yaşında veya daha geç
tanı konulmasına neden olmaktadır. Aslında çoğu önlenebilir nitelikte olan bu
DKÇ olgularındaki tedavi sorunları ülkemizde DKÇ'nin bir halksağlığı sorunu
olarak düşünülmesi ve koruyucu önlemlerin ön planda ele alınmasını gerektirmektedir.
insidansının

Japonya'daki başarılı model örnek
ülkemizde de bir DKÇ önleme
programı başlatılmalıdır.Öneıilen programın ana hatları şunlardır% (1) Kalça
patolojilerinin erken dönemde ortaya
konmasını sağlayacak ülke çapında birtaramanın yapılması, (2) Çocuk doktorları, kadın hastalıkları ve doğum doktorları, ebe, hemşire ve annelerin DKÇ
açısından koruyucu önlemler konusunda eğitimi, (3) Çocuk bezi ve giyim eş
yası yapımcılarının tavsiyelerle uygun
tasarımlar da eşya yapmasının sağlan
ması,(4) Tüm ortopedistleıin bu konuda
alınarak

işbirliğinin sağlanması.

Hastanelerde ortopedistlerin yenidoğan koğuşlarını rutin olarak ziyaret ederek diğer anemaliler yanında kalça patolojilerini erkenden saptaması ve

DKÇ'yi önleme konusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlaması gerekmektedir. Burada tedavi ile koruyucu
önlemlerin birbirinden ayırt edilmesi
önemlidir. Erken tedavi patoloji saptanan çocuklarda söz konusu ve esasen

S.B.GÖKSAN

ortopedistleri ilgilendiriyor iken, koruyucu önlemler tüm yeni doğanlar için geçerlidir ve yeni doğanların bakımı ile ilgilenen herkesin bu önlemler konu- .
sunda eğitilmesi gereklidir.Çocuğun altının bezlenmesi ve çocuğu taşıma yöntemi yeni doğan kalçasının fizyolojik
fleksiyon ve abduksiyon pozisyonunu
koruyucu şekilde olmalıdır. bunun için
annelerin ve hemşirelerin eğitimi uygun
şekilde hazırlanmış broşür ve eğitim seminerleri ile yapılabilir. Çocuk bezi ve
çocuk giyim eşyası yapımcılarına tavsiye edilmelidir. Bütün bu çalışmaların
başarılı olması için sağlık görevlilerinin
aralarındaki işbirliğinin yanında idari
makamların desteği de gerekecektir.
DKÇ'nin önlenmesi konusunda sadece
ortopedistler değil çocuk doktorlarının,
obtetrisyenlerin, ebe ve hemşirelerin de
katılımını sağlayacak bir sempozyum
ve sergi düzenlenmesinin bu konuda
önemli bir etkinlik olacağı kanısındayız.

KAYNAKLAR
1- Yarnamuro T, /shida K: Recent advances in the prevention, early diagnosis,
andtreatmentof congenital dislocation of the
hip in Japan. C/in Orthop 184:34, 1984.
2- /shida K: Prevention of the development of the typical dis/ocation of the hip.
C/in Orthop 126: 167, 1977.
3- Tachdijian MO: Pediatric Orthopaedicsz, Vol. 1. W.B. Saunders Company,
1990.
4- Kutlu A, Memik R, Mutlu M, Kutlu R,
Aslan A: Congenital dislocation of the hip
and its relation to swaddling used in Turkey. J Pediatr!!Orthop 12: 598 1992
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BÖLÜM- VI
KlSlM- 3
YENi DOGAN KALÇALARININ DKÇ YÖNÜNDEN
ULTRASONOGRAFiK OLARAK DEGERLENDiRiLMESi
ÖZCAN, H., KILIÇKAP, C.**, ÜNALDI M*, ORHUN H*.
ÖZET
DKÇ yönünden yüksek risk taşıyan
ve klinik muayeneleri pozitif veya şüp
heli olan yenidoğanlarda, doğru bir şe
kilde erken tanı koyma amacıyla uygulanan bir tarama yöntemini, ileriye
dönük bir çalışma şeklinde değerlendir
dik. Mayıs 1992 ile Aralık 1992 tarihleri
arasında, S.B. Kartal Devlet Hastanesi
ve Doğum Kliniği'nde birbirini izleyen
3573 canlı doğumda, klinik muayeneleri pozitif veya şüpheli olan ve DKÇ yönünden yüksek risk taşıyan 432 (% 12)
yenidoğan belirledik. Bunların 346 (%
9,7) sinin klinik muayenelerinde anormallikler vardı. 132 (% 3,7) makatla geliş, 46 (% 1,3) pozitif aile öyküsü, 9 (%
0,25) postürel deformite ve 7 (% 0,20)
oligohidroamnios mevcuttu. Olguların
21 (% 11) inde iki risk etmeni bulunmaktaydı. Incelenen bu kalçalar Graf
metoduna göre alfa ve beta açıları ölçülerek değerlendirildi. Ultrasonografik

**

olarak Tip 11 c ve daha kötü olan 34
kalça abduksiyon ateliyle tedaviye alın
dı. Tedavi takipleri de ultrasonografi ile
yapıldı. Tedaviye alınırayan diğer kalçalar da, üç hafta ara ile olmak üzere
en az bir defa kontrol edildi. Bunların
hiçbirinde kötüleşme görülmedi. Ultrasonografik muayenenin, radyografinin
yetersiz kaldığı erken süt çocukluğu döneminde, kesin tanı koyma oranını arttırdığı ve bu yüzden gereksiz tedavi ve
takipleri azalttığı kanısına varıldı.
DKÇ'in tedavisinde sonucu olumlu
yönde etkileyen en önemli faktörün erken tanı olduğu bilinmektedir. Çeşitli
çalışmalarda yaşamın ilk gününde yapı
lacak tanı ve tedavi ile % 96 oranında
normal kalça gelişiminin elde edilebileceği bildirilmiştir. Tanıda geeikiJip bebek
yürümeye başladığında hastalık kolaylıkla tanınabilmekle birlikte tedavinin
başarı şansı çok azalmaktadır. Yenidoğan döneminde erken tanı konulmasıy-

Karta! Devlet Hastanesi 1. Ortopedi ve Trav.KI.Asistanı
Karta! Devlet Hastanesi 1. Ortopedi ve Trav.KI. Şef Mua.
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YENi DaGAN KALÇALARININ DKÇ YÖNÜNDEN ULTRASONOGRAFiK DEGERLENDiRiLMESi
1

la DKÇ'nin yumuşak bir atelile ayaktan
tedavisi tehlikesiz, masrafsız ve etkilidir. 1962'de Ortolani ve Baricw testleriin tanımlanmasından beri tüm çabalar
hastalığın erken tanı ve tedavisine yönelik olmuştur. Fakat çeşitli merkezlerde klinik tararnalara rağmen DKÇ olgularına
rastlanması; testierin
kişisel
hatalara açık olduğu, güvenilir olmadığı
gibi tartışmaları başlatmıştır. Radyografi
ternur ile asetabulum ilişkisini direkt
olarak değerlendiremediği için çok y·arar sağlamamaktadır. BT ve MRI de ç1eşitli dezavantajlarından ötürü bu tan;sal
boşluğu dolduramamıştır. Bu etmf:nler
gözönüne alındığında, erken tanıvı sağ
layacak daha gelişmiş yönterrı~cre gereksinim duyulduğu açıktır. (~, 7).
YenidoÇjan 1<31~_,;ctsının ultrasonografik muayenesi Reinhard Graf'ın öncülük
ettiği bir girişimdir. Daha sonra Schuller, Clarke, Harcke ve Novick gibi yazarlar tarafından yapılan çalışmalarda
da DKÇ tanısındaki etkinliği bildirilmiş
tir. Tüm yeni doğanlara yaşamlarının birinci haftası içerisinde kalça ultrasonografisinin uygulandığı tarama programları maliyetlerinin yüksekliği ve çok pratik olmamaları nedeniyle fazla tercih
edilmemiştir.

Belirli risk etmenlerinin DKÇ sıklığını
bilinmektedir. Bu risk etmenlerine sahip olan yenidoğanlarla klinik muayeneleri pozitif veya şüpheli olanlarda
ultrasonografik muayenenin etkinliğini
değerlendirmek için ileriye dönük bir
attırdığı

veya şüpheli olan ve DKÇ yönünden
yüksek risk taşıyan 432'sinin 864 kalçası ultrasonografik olarak incelenmiştir.
Bu süre içerisinde

Çalışmamızın

materyalini, 1992 yılı
ile Aralık ayı arasında Kartal
Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Kliniğinde incelenen ardarda
3573 canlı doğum oluşturmaktadır. Bu
bebeklerden klinik muayeneleri pozitif
mayıs ayı

tüm

canlı

173'ü erkektir.
Bebeklerin çoğu birinci günde bazı
da çocuk kliniğinden alınmalarına
bağlı olarak ikinci ve daha sonraki günlerde muayene deilmişlerdir. Muayenemizden önce tüm bebekler, Çocuk Kliniği
hekimleri tarafından muayene
edilmiştir. Bu muayene hastanemizde
tüm yenidoğanlara rutin olarak uygulanmaktadır. Muayenemizden önce ilgili
çocuk hekiminin notları da gözönüne
alınmıştır. Doğumla ve bebekle ilgili bilgiler hastanın dosyası incelenerek öğ
renildi.Aile anamnezinde DKÇ varlığı
anneye bebeğin tüm birinci dereceden
akrabaları hakkında sorular sorularak
araştırıldı. Prematürelik, sezaryanla doğum, makat geliş, oligohidroamnios ve
doğumsal hareket sistemi deformiteleri
dikkatle araştırılmıştır. Tortikollis, Pes
Equinovalgus ve pes Equinovarus gibi
postüral deformiteler ile Polidaktili, Mikrosetali ve Spina Bifida gibi konjenital
malformasyonlar dikkatle incelenmiştir.
ları

Çalışmamızın DKÇ yönünden klinik
muayene kısmında tüm yenidoğanlara
Ortolani ve Barlow testleri uygulanmış
ve abduksiyon kısıtlılığı ile fleksiyon
kaybı araştırılmıştır.

çalışma yaptık.

MATERYAL VE METOD

doğan

yenidoğanların ultrasonografiye alınma
oranları % 12 olmuştur. Ultrasonografiye alınan bu bebeklerden 259'u kız

Bu işlemlerden sonra 4323 yenidoultrasonografik incelemeye alın
mıştır.Uitrasonagrafik inceleme için 5
MHz lineer problu General electrik marka ultrasonografi cihazı kullanıldı. Değerlendirme yöntemi olarak Graf'ın tarif
ettiği morfolojik yöntem uygulandı. Bebek muayene edilecek kalçası üstte kağan
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lacak şekilde yan yatırıldı. Lineer prob
büyük trekanter üzerine kraniokaudal
olarak yerleştirilerek, ekranda referans
noktalarının tümünün görüldüğü kesitler
elde edildiğinde görüntü donduruldu.
Her kalça için dondurulmuş görüntüden
iki adet kayıt alındı. Kayıtlardanbiri açı
ölçümü, diğeri arşivlema için kullanıldı.
Ultrasonografik muayene süresi yaklaşık beş dakika olmuştur. Alınan kayıtlar
üzerinde referans çizgileri çizilerek ultrasonografik tip saptandı.
Bu değerlendirmeden sonra Graft
Tip 11 c ve daha kötü olan 34 kalça
plastazottan yapılmış modifiye Frejka
ateli ile abduksiyon tedavisine alınmış
lardır. DKÇ yönünden yüksek risk taşı
yan ve klinik muayeneleri pozitif yada
şüpheli olan yenidoğanların tedaviye
alınma oranları % 7,8 olmuştur.Tüm
canlı yenidoğanların tedaviye alınma
oranları ise % 1,02 dir.Hem abduksiyon
tedavisinA Alınan hem de Graft T!p 11a
olarak değerlendirilen bebekler üç hafta sonra tekrar ultrasonografik olarak
değerlendirilmiştir.Bu kontrolden sonraki değerlendirmeler çoğunlukla anormalliğin şiddetine göre değişmekle birlikte genellikle altı haftalık aralıklarla
yapılmıştır.
TARTIŞMA

DKÇ tanısı için geliştirilen tüm işlem
ler erken tedavi ile tam anatomik geriye
dönüş şansını arttıracak olan erken tanıyı
amaçlamaktadırlar.
Dikkatli bir
anamnez ve fizik muayene ile DKÇ yönünden yüksek riskli gruba giren yenidoğanlara ultrasonografik muayene yapılması doğuştan kalça çıkığının erken
tanıolasılığını arttırır.

Ultrason taramaları ile desteklenen
kalça çıkığı taramalarındaki atelleme
oranlarının yalnızca kilinik muayenelerle yapılan tararnalara göre yaklaşık on

kez daha

H. ÖZCAN

azaldığı çeşitli yayınlarda

bilBizim çalışmamızda .. da
DKÇ yönünden riskli 432 yenidoğar:ı
dan 34'ü tedavi programına alınmışlar
dır. Bu da literatür ile uygunluk göstermektedir.Kiinik
muayenelerin
bu
yetersizliği düz pelvis anteroposterior
radyogramları ile desteklenmeye çalışıl
mıştır. Yenidoğan kalçasının büyük bir
kısmının kıkırdak yapıda olması nedeniyle femur başının asetabulum ile iliş
kisinin yardımcı referans noktaları ile
belirlenmeye çalışılması tanıda zorluklara neden olmuştur. Röntgen ışını kullanılması ve bebeğe pozisyon verilmesi
diğer sakıncalarıdır. BT ve MRG her
yerde bulunamaması, ekonomik maliyetinin yüksek olması ve uygulama sı
rasında sedasyon gerektirmesi gibi dezavantajlara sahiptir.Uitrasonografi ise
noninvazivdir, noniyoni~andır ve kıkır
dak, asetabulum, kapsül gibi yumuşak
doku yapılarını gösterebilir. Ayrıcrı A<;Atabulumun kemik ve kıkırdakt yapıları
nın süperpoze olması nedeniyle tomogram benzeri bir görüntü verir. Klinisyen
cihazı kendisi kullandığından istediği
görüntüyü elde edebilir. Çalışmamızda
Kullandığımız Graf'ın yöntemini standartların daha kolay belirlenebilmesi,
daha kesin sonuç vermesi ve kullanışlı
olması nedeniyle daha uygun buluyoruz. Harcke Novick, Terjesen gibi otörler tarafından daha farklı teknikler kullanılmış olmakla birlikte bu tekniğin
üniversal bir yöntem olmaya daha yatdirilmişştir.

kın olduğunu düşünüyoruz.

SONUÇ

Dikkatli bir anamnez ve fizik muayene, DKÇ taramasına yönelik herhangi
bir çalışmanın dayanak noktasını oluş
turmalıdır. Bu şekilde belirlenen DKÇ
yönünden yüksek riskli yenidoğanlarda
ultrasonografik muayene ile tanı kesinleştirilebilir. Tedavi takibi yapılabilir. Ge-
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reksiz tedavi miktarı azaltılabir. Tedavi
takibi yapılabilir. Gereksiz tedavi miktarı
azaltı labilir.

4. ENGESEATER L.B. et al. :Uitrasound
and Congenital Dislocation of the Hip, J Bone Joint Surg (Br), 1990; 72-B: 197-201.
5. GRAF R.: Guide sonography of the
Infant Hip, 1987, Thiema Verlag, Hamburg
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DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGI
ERKEN TANI VE TEDAViSiNDE
UlTRASONOGRAFiNiN (US) YERi
Elvan ÇEPEL (1), Yener TEMELLI (2)
Ultrasonografi; hem klinik muayene
esnasında patoloji saptanan bebeklerin
değerlendirilmesinde ilk seçilen çıörüntüleme yöntemi olarak, hem de kalça
çıkık, riski taşıyan bebeklerde tarama
yöntemi olarak yaygın bir şekilde kullanı lmaktadır. Ultrasonografik muayene
ile feinur başının pozisyonu, kalça instabilitise ive asetabuler gelişim, duyarlı
bir şekilde değerlendirilebilmektedir. (14)
Erken dönemde klinik ve US muayene ile tanı konulan doğuştan kalça çı
kığı (DKÇ) olgularında uygulanan konservatif tedavi, yakın klinik ve
sonografik takip ile başarılı olmaktadır.
Bu takip esnasında gerek bandajın etkinliğinin kontrolü, gerekse kalçanın sonografik gelişiminin takibi, hekime izieyeceği yol hakkında değerli bilgiler
vermektedir.
(1)
(2)

1.0.,
1.0.,

GEREÇ· YÖNTEM
Şubat 1991 - Kasım 1992 tarihleri
aras!nda !TF Oıtcped! ve Tr::r:rnuto:vji
ABD'da DKÇ riski veya şüphesi taşıyan
442 bebeğin 884 kalçası klinik ve sonografik olarak muayene edildi. Bebeklerin 256'sı kız, 186'sı erkekti. Yaşları 1
gün ile 8 ay arasında değişmekte olup,
ortalama yaş 4 aydı.
Bebeklerin klinik ve US muayenesi
hep aynı kişiler tarafından yapıldı. Sonografik incelemede Hitachi Tomosonic
EUB-41 O marka cihazın 5 ve 7.5 3 aydan büyük bebeklerde ise 5 mHZ'Iik
problar tercih edildLlateral dekübitus
pozisyonunda yatan hastanın kalçasına
hafif adduksiyon ve içe rotasyon uygulanırken, Graf tarafından önerilen standart kesitler elde edildi. Her kalça ayrı
ayrı, multiformat kamera ile röntgen filmine dökümante edildi. Kalçaların US

Istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Rad.Dr.
Istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Doç.Dr.
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muayene sonrasında klinik olarak kalça
hareketleri,abduksiyon sınırı, pili asimetrisi, Ortolani-Barlow manevrası ve
diğer ortopedik anomiler araştırıldı.

gulandı.

Tip 3a ve b saptanan kalçalarda,
bebek 6 aydan küçük ise Pavlik bandajı; eğer 6 aydan büyük ise veya abduksiyon kısıtlılığı varsa GAA adduktor tenotomi artrografi ve ardından human
pozisyonunda alçı uygulandı. Ortolani
negatif olan olgularda 2 hafta Pavlik
uygulandı ve 2. hafta sonunda redüksiyon yoksa GAA artrografi+hu man ppozisyonunda alçı veya medial girişim (6
ay üstü) tercih edildi.

Bebeklerin Graft tipiernesine göre
Tablo 1)

dağılımı şöyleydi:

Uyguladığımız

tedavi

E. ÇEPEL

programı şöy

leydi:
Tir 2 a kalçalarda Frejka veya geniş
ara bezi önerildL 3 aya kadar her ay
US ile kontrol edildi. 3. ayda normal sı
nırlara gelmemiş ise Pavlik bandajına
geçildi.

Tip 4 olgularda GAA artrografi+human pozisyonunda alçı, gerekirse adduktor tenotomi uygulandı. Artrografi ile konsantrik redüksiyon yoksa,
6 ay üstü olgularda medial girişim, 1.5
yaş üstünde anterior girişim uygulandı.

Tip 2b kalçalarda Pavlik bandajı verildi ve kalça normal oluncaya kadar
her ay US ile kontrol edildLGereğinde
6. aya kadar Pavlik bandaja devam
edildi. 6. aydan sonra direk grafi ile
kontrolü yapıldı.

Patolojik gruba giren tüm bebeklerde tedavi başlangıcında direk grafi çekildi.

Tip 2c ve d kalçalara Pavlik bandaj
her ay US kontrol yapıldı. 6.
ayaan sonra normale gelmiyor ise, genel anestezi altında (GAA) artrografi ve
ardından human pozisyonunda alçı uyuygulandı.

BULGULAR

Tip 2a grubuna giren 49 kalça geniş
ara bezi veya Frejka ile tedavi edildi.

Tablo 1
Tipler

1a

1b

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4

Toplam

Kız

209

176

56

27

15

2

17

4

6

512

Erkek

136

198

19

5

2

2

3

2

5

372

TOPLAM1 345

374

75

32

17

4

20

6

11

884

Patolojik sınıfa giren Tip 2a ve üstü kalça sayısı 1265 idi. 81 kalça tedavi progratiplerine göre dağılımı.

mına alındı. Bunların

Tablo 2. Displazik kalçaların tiplerine göre dağılımı.
Tipler

2a

2b

2c

2d

3a

3b

4

Sayı

54

8

6

1

5

2

5
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23 kalça Pavlik bandajı ile tedavi
edildi. Bunların tiplerine göre dağılımı
şöyleydi:

Tipler ı2a
Sayı

5

2b

2c

8

4

2d

3a

5

Tedaviye direnç gösteren 4 bebeğin
önce artrografi, daha sonra
human pizosyonunda alçı uygulandı.
Bunların tiplerine göre dağılımı şöyley
di.

6

kalçasına

ğin

Tıpler ı

2c

Sayı

2

3b

4

3

Tip 3b ve 4 özelliğine sahip 2 bebe3 kalçası ise ameliyat edildi.
TARTIŞMA

Ultrasonografi diğer görüntüleme
yöntemlerine göre pek çok avantajı olması nedeniyle klinik muayenesi anorm~lf c!3.n veyu disfokasyvıı ıiski ia;;ıyar.
kalçaların değerlendirilmesinde seçilecek en değerli yöntem olma özelliği kazanmıştır (5-7) Sonografik muayene ile
asetabulum tavanının gelişimi, kalça
ekiemi instabilitesi ve ternur başı
asetabulum ilişkisi duyarlı bir şekilde
değerlendirilmektedir.

Ultarosongrafik muayene yöntemleri
ve tartışmlar
olmakla birlikte başlıca iki ayrı prensipten bahsedilebilir (6). Bunlardan birisi
Graf'ın geliştirdiği morfolojik yaklaşımdır
ve kalçanın tek bir standart görüntüsü
elde edilerek kemik ve kıkırdak asetabuler tavan, ternur başının pozisyonu
ayrıntılı bir şekilde değerle ndirilebilmektedir (1 ,2).
arasında çeşitli farklılıklar

Diğer bazı araştırmacılar ise Ortolani-Barlow manevralarına, dolayısı ile
stabileteye dayanan dinamik bir yaklaşımı benimsemişlerdir (6-8). Her iki

E. ÇEPEL

objektif olmaması,
gibi eleştiriler olmakla birlikte ultrasonografinin klinik
muayeneden daha duyarlı olduğu herkesçe kabul görmüştür (1-9). Burada
en önemli nokta, uygulamanın deneyimli bir kişi tarafından doğru bir şekilde

yöntem

hakkındada

kişiye bağımlı olması

yapılmasıdır.

Tip 1.matür kalçalar pek çok yayın
da olduğu gibi bizim çalışmamızda da
en sık karşılaşılan grup olmuştur. bu tip
kalçalarda klinik muayenede normalse
takip etmeye gerek yoktur.
Graf'ın fizyolojik immatür kalça olarak tanımladığı ve 3 aya kadar olan bebeklerin dahil olduğu Tip 2a kalçaların,
zaman içinde normal gelişme çizgisini
yakalayacağı belirtilmektedir (1 ,2). Tıp
2b kalçalar ise 3 aydan büyük ancak 2
a ile aynı özelliğe sahip kalçalardır.
Schuler Tip 2a kalçaların prognozunun
kötü olabileceğini belirterek çift ara bezi
!!e !z!enmc gGrG~~t;ğ;~ı; savüıu ı iu~tur
(10). Biz de çalışmamızda tip 2a kalçalara Frejka veya geniş ara bezi vererek
3 aya kadar izledik ve 3cü ayda normale dönmemişse, tip 2b kalçalarda olduğu gibi Pavlik bandajına geçtik.

Graf ve Exner; lnstabil nitelikteki tip
2c ve d kalçaların hemen tedaviye alın
ması gerektiğini belirtmektedir (9, 11 ).
Bizde bu instabil kalçaları Pavlik bandajı ile tedaviye alıp eğer 3cü ayda normal gelişim göstermiyorsa daha ileri inceleme ve tedaviye geçtik.
Polaruer de, Pavlik ile tedavi edilen
hastalarda, tedavinin etkinliğini değer
lendirmede primer görüntüleme yöntemi olarak US'nin röntgen kadar etkili olduğu fikrini desteklemektedir. (7)
Sonuç olarak DKÇ riski veya şüphe
si taşıyan hastaların değerlendirilmesin
de, tedavi uygulanan hastaların takibinde, özellikle ilk 6 ayda; noninvaziv
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olması,

dinamik incelemeye ve henüz
için kıkır
dak bölümlerin görülmesine olanak
sağlaması nedeniyle sonografi, seçilecek ilk görüntülema yöntemidir.
kemikleşme tamamlanmadığı
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10. Tönnis D: Congenital hip dislocation. Avasevlar necrosis. Stutgart: ThiemeStratton, 1982.
11. Viere RG, Birch JG, heming JA, at
al: Use of the Pavlik Harness in congenital
dislocation of the hip. J. Bone Joint Surg 72
A: 238, 1990.
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DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGlNDA
MEDiAL ADDUKTOR YAKLAŞlMLA AÇIK
REDÜKSiYON SONUCU KALÇA GELiŞMESi VE
SEKONDER CERRAHi GiRiŞiMLER
Celal BAKI*, Mehmet YILDIZ*, Selim ATAL**, Muhittin ŞENER**
Doğuştan kalça çıkığının cerrahi tedavi yöntemlerinden olan medial adduktor yaklaşımla açık redüksiyon sonucu femur üst ucu ve asetabulum iyi
gelişmekte ve konsantrik redüksiyonun
devamı sağlanmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı Kliniğinde 1982-1992 tarihleri arasında medial adduktor yaklaşımla açık redüksiyon yapılan 94 hastanın 137 kalçasının gelişmesi incelendi.

grubuna dahildir (Tablo-!)
Tedaviden önceki asetabular açık
larla sonuçlar karşılaştırıldığında; Grup
lif'deki hastaların hepsinin ve kötü olarak kabul edilen Grup ll'deki hastaların
% 60'ının tedaviden önceki asetabular
açılarının % 35°'nin üzerinde olduğunu
tespit ettik.
Sekonder girişimi gerektiren 33
(%23.2) kalçadan, 6 (13.8)'si ilk ameliyatlarını 0-12 aylık iken geçirmiş, 12 (%
24.6)'sı 12-18 aylık iken, 15 (%27.2)'i
de 18-24 aylık iken geçirmişferdi (Tablo-ll)

BULGULAR
Kalçalar Severin'in (1) radyolojik kriterlerine göre değerlendirildiler. % 92
çok iyi (%66.4 Grup ı,% 25.6 Grup ll)
sonuç bulundu. Kötü sonuç ise %
3.6'dır ve bunların hepsi de 18-24 ay

**

Takiplerde asetabular indeksleri 26
ile 41 derece arasında (ortalama 32.5°)
kalan 18 (% 13.1) kalçaya Salter ili ak
osteotomisi, 1 kalçayada üçlü osteoto-

KTÜ Tıp Fak.Ortopedi ve Travmatoloji ABD. Öğretim Üyesi
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Ce/81 BAKI

TABL0-1
RADYOLOJiK SONUÇLARlN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAGILIMI
12-18 ay
32

18-24 ay Toplam
91
34

12
4

16

2

o
o
o

o
o
o

Toplam 34

48

Grup

ı

0-12 ay
25

%
66.4

Çokiyi

7

Grup ll
Grup lll
Grup IV
Grup V
Grup VI

Iyi
Orta
Kötü

35
6

o
o
o

25.6
4.4

o
o

5

5

55

137

3.6
100

TABLO -ll
ILK AMELiYAT YAŞI ILE SEKONDER GiRIŞIMLERiN iLIŞKISi
0-12
ALTER
ORTEOTOMISI
DERETASYONVARUS
ÜÇLÜ
OTEOTOMI
TOPLAM

a.y

12-18 a.Y_

18-24 a.Y_ TQQ.Iam

2

6

10

18

4

5

4

14

o

o

1

1

6 (%13.8) 12 (%24.6) 15

33

mi yapıldı. lik ameliyattan 1 ile 1o yıl
sonra (ortalama 2.5 yıl) yapılanbu girişimde hastalar 2 ile 11 yaş arasında
(ortalama 4 yaş) idiler.
Femur boyun-cisim açıları 145 ile
158 (ortalama 150) derecede, anteversiyon açıları 38 ile 50 (ortalama 43.5)
derecde kalan 15 (%9.4) kalçaya ise
derotasyon-varus ameliyatı yapıldı. lık
ameliyattan 2 ile 1O (ortalama 4.5) yıl
sonra yapılan bu girişimde de hastaların yaşları 3 ile 11 (ortalama 4.3) ara-

sında

idi.

TARTIŞMA

Asetabulumun gelişme potansiyelinin en az dört yaşına kadar devam etmesi, medial adduktor yaklaşımla açık
redüksiyon yapılarak yerinde bir kalça
elde edilmesinin değerini artırmaktadır
(2).
Ferguson'un (3) bildirdiği radyolojik
kötü sonuçların (%4) hepsi 18 aydan
büyük çocuklara, Roose'un (4) % 22
kötü sonucunun çoğu 12 ayın üzerinde
342
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ve asetabular açısı 40°nin üzerindekilere, Staheli'nin (5) %4-11.5 kötü sonucunun büyük bir kısmı da 3-5 yaş grubuna
aittir. Bizim hastalarımızın radyolojik sonuçları % 92 çok iyidir.kötü sonuçlar ise
sadece% 3.6 ve bunların hepsi de 1824 ay yaş grubuna dahildir.
Hastaların,tedaviden

önceki asetaile radyolojik sonuçların
karşılaştırılmasını yapan Roose, 12 aydan büyük çocuklarda, asetabular açı
ları 40nin altında olanlarda % 20,
40°nin üzerindekilerde %83 kütü sonuç
bulmuştur (4). Biz, çalışmamızda Grup
lll'deki hastaların hepsinin ve kötü olarak kabul edilen Grup IV'deki hastaların
% 60'ının tedaviden önceki asetabular
açılarının 35° nin üzerinde olduğunu
tespit ettik. ·
bular

açıları

Literatürde medial adduktor yaklasonra % 5.3 ile 40 arasında sekonder girişim bildirilmiş ve bu oranlar
yaşla orantılı olarak artmaktadır. (6,7).
şımdan

Çalışmamızda, 0-12 ay grubunda sekonder girişim sadece % 13.8 kalçada
gerekmesine rağmen, diğer yaş gruplarında % 24.6 ve % 27.2 oranları bulunmuştur. Bu durum, 0-12 ay grubunda
kalçanın gelişme potansiyelinin çok daha fazla olduğunu göstermektedir.

Celal BAKI

KAYNAKLAR
1. Severin E.: Congenital Dislocation of
the hip. J. Bone Joint Surg., 32-A: 507,
1950.
2. Weinstein S.L., Ponseti /. v.: Congenita/ dislocation of the hip: open reduction
through a medial approach. J.Bone Joint
Surg., 61-A: 915, 1979.
3. Ferguson A.B.: Treatment of congenita/ dislocation of the hip in infancy using the
media/ approach. In: Congenita/ dislocaton
of the hip. (Ed). Tachdjian M.D. pp: 283293. C. Livingstone, New York, 1982.
4. Roose P.E., Chingren G.L., K/aaren
H.EG., et al.: Open reduction for the hip
using Ferguson procedure. J. Bone Joint
Surg., 61-A: 915, 1979.
5. Staheli L. T.: Medial approach open reduction for congenitally dislocated hips: A
critica/ analysis of forty cases. In : Congenital dislocation of the hip. (Ed). Tachdjian
M.O. pp:295-303. C. Livingstone, New
York, 1982.
6. Diepstraten A.F.: Open reductionof
congenital hip dislocaton. Advantages of
the Ferguson medial approach. Acta Orthop. Scand. 56 (1):32, 1985.

7. Tachdjian M.O.: Pediatric Orthopedics. Vol./. pp. 297-525. W.B. Saunders
Co., Philadelphia, 1990.
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DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGlNDA
MEDiAL ADDUKTOR YAKLAŞlMLA
AÇIK REDÜKSiYON VE AVASKÜLER NEKROZ
Celal BAKi*, Mehmet YILDIZ*, Selim ATAL**, Muhittin ŞENER**
Ülkemizde kültürel ve sosyoekonomik nedenlerle doğuştan kalça
çıkıklı (DKÇ) hastaların büyük bir çoğunluğu hekime geç başvurmakta, nispeten erken sayılan 24 aylığa kadar
olan çocuklarda ise tedavi metodunun
seçilmesinde farklı görüşler ileri sürülmektedir. Kliniğimizde bu yaş grubundaki hastalardan kapalı olarak redükte
edilemeyen 94 hastanın 137 kalçasına
Ferguson usulü medial adduktor yaklaşımla açık redüksiyon uygulandı.
BULGULAR
Medial adduktor yaklaşımla açık redüksiyon yapılan 94 hastanın en küçüğü 2 aylık, en büyüğü 24 aylık olup, yaş
ortalaması 16.3 aydır. 94 hastadan %
68'i kız, % 32'si erkek, kız/erkek oranı
2.1/1 dir. Hastaların hepsine bir haftadan bir yıla kadar değişen sürelerde

**

kundak yapılmıştı. % 20'sinde annebaba akrabalığı, % 34'ünün ailesinde
doğuştan kalça çıkığı mevcut idi.% 5.5
hasta makat gelişi, % 3.6 hasta da sezeryan ile doğmuşlardı.
0-12 ay grubunda 34, 12-18 ay grubunda 48, 18-24 ay grubunda ise 55
kalçaya medial adduktor yaklaşımla
açık redüksiyon yapıldı. Takip süremiz
en az 1 yıl, en fazla 1O yıl, ortalama 6.5
yıldır.

Klinik sonuçlar modifiye Mc Kay kriterlerine göre değelendirildi (1 ). Sonuçlar% 83.2 çok iyi,% 8.7 iyi,% 6.6 orta
ve % 1.5 kötü bulundu. Çok iyi ve iyi
sonuçlar bütün yaş gruplarında benzer
oranlarda bulunurken, orta sonuçların
yarıdan fazlası (9/5) ve kötü sonuçların
hepsinin (2 kalça) 18-24 yaş grubunda
olduğu tespit edildi (Tablo 1).

KTÜ Tıp Fak.Ortopedi ve Travmatoloji ABD. Öğretim Üyesi
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Celal BAKI

TABLO -1
KLINIK SONUÇLARlN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAGILIMI

Çok iyi Grup

ı

Toplam

o-12 ay

12-18 ay

18-24 ay

29 (% 85.2)

40 (% 83.3)

45 (%81.8)

114 (% 83.2)

Iyi Grup ll

3 (% 8.8)

6 (% 12.7)

3 (% 5.4)

12(%8.7)

Orta Grup lll

2 (% 7)

2 (% 4)

5 (% 9.1)

9 (% 6.6)

o

o

2 (% 3.7)

2 (% 1.5)

34 (% 100)

48 (% 100)

55 (% 100)

Kötü Grup IV
Toplam

Postoperatif avasküler nekrozlar Ogden ve Bucholz'un sınıflamasına göre
değerlendirildi. Tip 1 değişiklikler 5 kalçada (% 3.5) görüldü, bunların 2'si 1218 ay, 3'ü 18-24 ay grubunda idiler.
Tip ll avasküler nekroz 3 kalçada (%
2.1) tespit edildi, Bunların 1'i 0-12 ay,
2'si 18-24 ay grubundaydı. Tip lll avasküler nekroz ise 2 kalçada (% 1.4) bulundu, Bu kalçalar 18-24 ay grubundaydı. Tip IV avasküler nekroz görülmedi.
Böylece toplam avasküler nekroz 1O
kalçada (% 7) bulunmuş oldu. Bunların
yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, 0-12 ayda% 2.3, 12-18 ayda%

137 (%100)

4.1, 18-24 ayda % 12 avasküler nekroz
tespit edildi (Tablo 2).

görüldüğü

TARTIŞMA

0-18

aylık

hastalarda daha önce kulabduksiyonda traksiyonu, genel anestezi altında kapalı redüksiyonu ve sonra aşırı fleksyon ve
abdlıksiyon pozisyonunda alçıya alın
ması, femur başında dolaşım bozukluğuna ve avasküler nekroza yol açmaktadır. Avasküler nekroz, ternur başının
deformitsi ve asatabular displazi nedeniyle erken dejeneratif artrite yol açar
(2.3). Traksiyondan sonra genel aneslanılan, kalçaların

TABL02
AVASKÜLER NEKROZLARIN YAŞ GRUPLARI iLE iLiŞKiSi
Avasküler

Toplam

Nekroz

0-12 ay

12-18 ay

18-24 ay

(137 Kalça)

Tip 1

o

2

3

5 (% 3.5)

Tip ll

1

3 (% 2.1)

2

2 (% 1.4)

Tip IV

o
o

o
o
o

2

Tip lll

o

o

Toplam

1 (% 2.3)

2 (% 4.1)

7 (% 12)

10 (% 7)
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tezi altında kolay redükte olan ve stabilitesi için aşırı pozisyonda tutulması gerekmeyen kalçalar Human pozisyonunda, alçıya alınırlar. Diğer kalçalara ise açık redüksiyon gereklidir (4).
Açık

redüksiyon yöntemlerinden sık
anterior ilio-femoral yaklaşım ve medial adduktor yaklaşımdır.
Anterior ilio-femoral yaklaşımla kalça
ekiemi daha iyi görülür ve aynı kesiyle
pelvik osteotomi yapılabilir. Bu yaklaşımla açık redüksiyon sırasında fazla
yumuşak doku diseksiyonu gerekmasine bağlı olarak, kalça hareketlerinde kı
sıtlılıkbeklenebilir ve avasküler nekroz
oranı da yüksektir (5). Ameliyat esnasında kan transfüzyonu gerektirecek
kadar kanamanın olabilmesi de bu yakkullgrulanları

laşımın sakıncaları arasındadır.

Medial adduktor yaklaşımla açık redüksiyon ise, basit, kansız, çok az yumuşak doku diseksiyonu gerektiren,
post-operatif avasküler nekroz ve sertlik insidansı çok düşük olan bir yöntemdir (6). Bu metodla iliopsoas tendonu,
medial sirkumfleks arter zedelenmeden
kolayca kesilir. Kapsül sadece en gergin olduğu infero-medial bölümünde ve
damarlara zarar vermeden disseke edilir ve gevşetilir.Limbusa ulaşılabilir (6).
Kalın transvers ligament kolaylıkla kesilir ki, bunun anterior ilio-femoral insizyonla kesilmesi daha zordur.

Celal BAKI

da da benzer oluşu, ancak orta ve kötü
sonuçların 18- 24 ay grubunda belirgin
olarak fazla bulunması dikkat çekicidir.
Bu gruptaki hastaların % 91.9'u çok iyi
ve iyi, sadece% 8.1'i orta ve kötü sonuçludur. Bu da bize 18-24 ay grubunda da bu ameliyatın yapılabileceğini,
ancak endikasyonun, femur başının seviyesi, asatabular indeksin derecesi gibi koşulların dikkate alınarak konulması
gerektiğini düşündürmektedir.

Literatürde bildirilen avasküler nekroz oranları% 0-15 arasında değişmek
tedir (4,7, 10). Bizim hstalarımızda Tip ı
değişiklikleri dahil, % 7 avasküler nekroz bulunmuştur. Avasküler nekrozların, yaşın artmasıyla pozitif ilişkisi olduğu bildirilmiştir (10), bizim çalışmamız
da bunu desteklemektedir. Yaş gruplarına göre dağılım % 2.3, % 4.1 ve % 12
olarak artış göstermektedır.
KAYNAKLAR
1. Mc Kay D. W. : A comparison of the
innominale and pericapsular osteotomy in
the treatment ot congenital dislocation of
the hip. C/in. Orthop. 98: 124, 1974.

2. Tonnis D.: An eva/uation ofconservative and operative methodsin the treatmentof congenital hip dislocation. C/in Orthop.
119 76 1976
: •
·
3. Kalamchi A., Mac Ewen G.D.: Avascular necrosis fol/owing treatment of cangeYaş sınırlarını tachdjian 12 aya kanital dislocation of the hip. J. Bone Joint
dar (4) Beatly ve Ferguson 18 aya ka-'t·, Surg. 62-A: 876, 1980.

dar (6,7) olarak bildirilmiş, Roose 40°
den az asatabular indeksi olanlarda 12
ayın üzerinde uygulabileceğini belirtmiş
(8), Menticelli ise kalça ekiemi içinde
redüksiyonu engelleyici yapılar bulunmadığı taktirde bu ameliyatın üst sınırını
5 yaşa kadar çıkarmıştır (9).

5. Simons G. W. : A comparative eva/uation of the currentmethodsfor open reducUon ot the congenitally displaced hip. Orthop. C/in. North Am. 11: 161, 1980.

Bizim hastalarımızda klinik çok iyi
(Grup 1) sonuçların her üç yaş grubun-

6. Beatly J.H.: Congenital anoma/ies of
hip and pe/vis. In: Campbe/l's operative ort-

4. Tachdjion M.O.: Pediatric Orthopedics. Vol. 1. pp 297-525. W.B. Saunders
Co.; Philadelphia, 1990.
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hopaedics. (Ed) Crenshaw A.H. Vol. 3 p.
2169, W.B. Saunders Co., Philadelphia,
1992.

1979.

7. Ferguson A.B.: Treatment of congenital dislocation of the hip in infancy using the
medial approach. In: Congenital dislocation
of the hip. (Ed) Tachcjian M. O. pp: 283-293
C. Livingstone, New York, 1982.

9. Manticelli G., Milella P.: lndications
for treatment of congenital dislocation of the
hip by the surgical medial approch. In: Congenital dislocation of the hip. (Ed) Tachdjian
M. O. pp: 385-399. C. Livinstone, New York,
1982.

8. Roose P.E., Chingren G.L., Klaaren
H.E. et al. : Open reduction for congenital
dislocation of the hip using the Ferguson
procedure. J. Bone Joint Surg. 61-A: 915,

10. Castil/o R., Sherman F.C. : Medial
adductor open reduction for congenital dislocation of the hip. J. Pediatr. Orthop. 1O
(3): 335, 1990.
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DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGI TEDAViSiNDE
MEDiAL GiRiŞiM iLE AÇIK REDÜKSiYON

YÖNTEMI VE SONUÇLARIMIZ
Ömer KARATOPRAK(1), Can DEMiRÇAY (1), Hakkı BABATÜRK (1),
Atilla ONGAN (2)

Doğuştan

kalça çıkığı (D.K.Ç.) günhala koruyan önemli ortopedik
sorunlardan birisidir. Bugün için tedaviye erken dönemde başlamanın sonucu
iyi yönde etkileyeceği herkes taratın
dan kabul edilmektedir. Ancak tedavide
başarıyı olumsuz yönde etkileyen en
önemli sorunlar komplikasyonlardır
Komplikasyonlar tedavinin uzamasıyla
birlikte sekellerin oluşumuna da yol açtığı için birçok araştırıcı bu istenmeyen
sonuçları önlemek için çeşitli tedavi
yöntemleri önermiştir.
celliğini

Bu amaçla Ferguson'un popularize
medial yaklaşımla açık redüksiyon tekniği son yıllarda D.K.Ç.'nin eken
cerrahi tedavisinde en yüz güldürücü
yöntem olarak kabul görmektedir.
ettiği

**

Bu

yazıda kliniğimizde

şimle açık

redüksiyon

medial giriol-

uyguladığımız

gulara ait sonuçlarımız

irdelenmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEM
S.S.K. Göztepe Hastahanesi 1. Ortopedi servisinde Nisan 1987-Mayıs
1992 tarihleri arasında 107 hastanın
170 kalçasına medial girişle açık redüksiyon uygulanmıştır. Çalışmamızın konusunu bunlardan son kontrollerine gelen
75
hastanın
118
kalçası
oluşturmaktadır.
Olguların 15'i erkek, 60'ı kızdır.En
küçük hastanın yaşı 6, en büyüğünki
ise 29 aydır.Ortalama yaş 16.7 aydır.Yaş gruplarına göre dağılım Tablo
1'de görülmektedir.

SSK Okmeydanı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzmanı
SSK Okmeydanı Hastanesi Ortopdi ve Travmatoloji Kliniği Servis Şefi
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Ömer KARATOPRAK

Yaş/Ay

Olgu

0-6

3

8-12

16

13-18

25

25-36

3

Toplam

Sayısı

75

verin'in kriterlerine, klinik olarak da Modifiye McKay kriterlerine göre değerlen
dirildiler.
BULGULAR
Kliniğimizde medial girişle açık redüksiyon uygulanan D.K.Ç.'Ii hastalardan son kontrole 75 hasta geldi ve bunların
118 kalçası değerlendirmeye

alındı.

Olguların büyük çoğunluğunda lig.
teres hipertrofik olarak bulundu ve total
olarak çıkartıldı.Hemen hiçbir olguda
redüksiyona engel olacak şekilde inverte limbusa rastlanılmadı. Olguların hepsinde kapsüldeki isthmusa neden olan
lig. transversum kesilerek ternur başı
nın daha kolay redükte olması sağlan
1

Tablo 1
Izleme süresi en kısa 12 ay, en
uzun 71 ay, ortalama 32 aydır.
Hastaların 1O tanesine preoperatif
konservatif tedavi uygulandı. Bunlardan
4 tanesine llfeld, 6 tanesine Pavlik bandaj verildi. Hiçbir olguya traksiyon uygulanmadı.

Bütün hastalara adduktor tenomyotomi ve iliopsoas tenotomisi uygulandı.
Eklem kapsülü açılarak lig. teres çıkarıl
dı, asetabulumdaki pulvinar ve yumuşak dokular temizlendi. Kapsül dikilmedi. Çift taraflı olanlar tek seansta
ameliyat edildi.
Hastanede yatış süresi ortalama 7
gün olarak hesaplandı.
Hastalara postoperatif 90-1 ooo fleksiyon ve 60 abdüksiyonu geçmeyecek
pozisyonda
(Human
pozisyonuAnatomik pozisyon) 4 ay alçı tespitinden sonra asetabulum gelişmesi normal sınırlara gelinceye kadar kalçaları
20-30° iç rotasyon ve 60° fleksiyonda
tutacak şekilde abdüksiyon ateli verildi.
Olgular preoperatif ve postoperalif
asatabular açı, ternur başının iskemik
nekrozu, rediklokasyon ve resubluksasyon ile sekonder cerrahi girişim açıla
rından irdelendiler.
Tüm hastalar radyolojik olarak Se-

dı.

Seriye dahil olan hastaların asatabuler indeksleri preoperatif en küçük
23°, en büyük 38°, ortalama 36°, izleme sonunda ise en küçük 16°, en büyük 33°, ortalama 25.3° bulundu.
Hastaların tümünde son kontrolde
CE açısı ölçüldü, en küçük 6°, en büyük 30°, ortalama 25° bulundu.

Femur başının iskemik nekrozu
(FIN) ise Ali Kalamchi-McEwen kriterlerine göre değerlendirildi. 6 • 7 Femur başı
nın iskemik nekrozu toplam 20 olguda
görülmüş olup bunlardan 8 tanesi grade 1,6 tanesi grade ll, 4 tanesi grade lll
ve 2 olgu ise grade IV olarak saptandı.
Grade l'in sekel bırakmadan iyileştiği
gözönüne alınırsa serimizde ternur başının iskemik nekrozu oranı % 1O olarak saptandı.
Serimizdeki hastalardan 21 tanesinde (% 17) ileri cerrahi müdahale gerekti.
Bunlardan 6 tanesine Salter, 6 tanesine derotasyon, 1 tanesine radikal girişim yapıldı. 8 hastaya ise ek cerrahi girişim (5 Salter-3 derotasyon) planlandı.
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Olgular klinik olarak Modifiye McKay
Kriterlerine
göre
değerlendirildiğin
de11 O kalçada (%93.2) başarılı sonuç,
8 kalçada (%6. 7) ise yetersiz sonuç
alındı.

Radyolojik olarak Severin'in kriterlerine göre ise başarılı sonuç %83.1 (Severin 1+11), başarısız sonuç %16.9 olarak
saptandı.
Olguların
Severin
kriterlerine göre dağılımı Tablo ll'de görülmektedir.

Class

Olgu Sayısı

ı

90

ll
lll

8
12

IV

8

V

-

VI

-

Tablo ll
TARTIŞMA:

D.K.Ç.'nin gerek konservatif gerekse cerrahi tedavisi sonunda en fazla
sorun yaratan komplikasyonlar proksimal femurun iskemik nekrozu, redisiokasyon ve resubluksasyon ile oluşan
eklem sertikleridir. Bunları önlemek için
üzerinde görüş birliğine varılan husus
tedaviye erken başlanılması gerektiği
dir. Medial girişle açık redüksiyon yöntemi de bu amaçla geliştirilmiş bir cerrahi
yöntem
olmakla
beraber
uygulamada farklılıklar vardır.
Literatürde medial girişimin uygulanacağı yaş grubu konusunda görüş bir-

liği yoktur. 3.4· 5·9·16 Kliniğimizde ise 24 ay-

dan küçük olgulara medial girişim
uygulanmakla beraber yine de ternur
başı kemikleşme merkezinin Y kıkırda
ğını çok aşıp aşmadığına ve redüksiyo-

Ömer KARATOPRAK
nun kolayca sağlanıp sağlanamayaca
ğına bakılmaktadır.

Yazarlar arasında tekniğe adduktor
tenomyotominin eklenmesi konusunda
fikir ayrılıkları vardır.Ferguson adduktor
tenomyotomiye gerek duymazken Mau,
Weinstein ve O'Hara bazı olgularda gerekebileceğni belirtmektedirler. 4·5·9·11 ·16
Postoperalif kalçaları 90° fleksiyon
ve 60° abduksiyonda tespit ettiğimiz
için bu tespit esnasında adduktorların
hala gergin olduğu düşüncesiyle redüksiyonun stabilitesini bozmamak ve femur başına binen yükü azaltmak için
tüm olgularımıza adduktor tenomyotomi
uyguladı k.
Medial girişimde iliopsoas tenotomisi yapıldıktan sonra eklem kapsülünün
açılmasının ve asetabulumun temizlenmesinin gerekli olup olmadığı da tartış
ma konusudur. 4·5·8·9·10131516 Seriye dahil
olan olguların tümünde kapsül açılarak
asetabulumun içi temizlenmiştir.
Ameliyat
konusunda

sonrası alçı

tespitinin

şekli

farklılıklar

varhastalar Human poziyonunda alçı tespitine
alındılar. Femur başı iskemik nekrozunun oluşmasında medial femoral sirkumtleks arterin travmatize edilmesi
kadar postoperatif alçı terspitinde abdüksiyon açısının fazla olmasının da
önemli olduğu kanaatindeyiz.
dır.2·4·5·9·10·13·15·16

da

Çalışmaya alınan

girişimle açık redüksiyon
Medial
yönteminde femur başının iskemik nekrozu için literatürde %0 ile % 67 arasın
da
değişen
oranlar
vardır.1·2.4·5·8·" 13, 14. 15.16
Serimizde nekroz
oranı% 1Oolarak saptanmıştır.

Literatürde rediklokasyon ve resubluksasyon için %0 ile %60 arasında
oranlar bildirilmektedir. 1·2·4·5·8·9·13·14·15·16
Serimizde konsantrik redüksiyon elde
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Ömer KARATOPRAK
edilerneyişi

nedeniyle ileri cerrahi giri-

1980, s: 876-885.

şim% 17 oranında olmuştur.

8. Rüstem L.: D.K.Ç. Sağaitimmda Medial Girişimle Açik redüksiyon Yöntemi Ç. Ü.
Tip Fak.Dergisi Cilt 8, Say1: 1-2, 1986, s:
31-42

Medial girişim uygulanan kalçalarda
asetabulum gelişmesinde gecikme olsa
bile femur başı konsantrik redüksiyonda kalırsa sonunda asetabulumun gelişebileceği ve asetabuloplasti için acele
edilmemesi görüşüne katılmaktayız.· 2 · 16

9. Mau H.: Open Reduction of Cangenitat Dislocationof the Hip by Ludloff's Method. J.B.J.S. 53-A, No. 7, October1971, s:
1281-1288.

Sonuç olarak medial girişimin başar
yönteme rutin olarak adduktor tenomyotominin eklenmesinin alçı tespitinin Human pozisyonunda yapılmasının,
radyolojik ve klinik kontrollre göre cihaz
kullanma süresinin kısa olmasının
önemli olduğu inancındayız.

10. Menger E.: D.K.Ç. 'nin Ferguson
Yöntemi ile Cerrahi Tedavisi. Acta Orthop.
Trav. Turc. 25, 1991, s: 71-74
11. O'Hara J.N.: Early Results of Media/Approach Open Reduction in Congenita/
dislocation of the Hip: Use Before Walking
Age. J: Ped. Orth. Vo/.8, No.3, 1988, s:
288-294.

sında

12. Ponseti /.V.: Growth and development of the Acetabulum in the Normal
Chi/d. Anatomica/, Histologica/ and Roentgenographic Studies. J.B.J.S. Vol. 60-A,
No. 5, July 1978, s: 575-585.

KAYNAKLAR
1. Araç Ş.: Medial Yaklaşimla D.K.Ç.
Tedavisine Farkli Bak1ş Ort. ve Reh. Dergisi, Cilt: 2, Say1: 1, Nisan 1988, s: 16-22
2. Castil/o R.: Medial adductor Open
Reduction for Congenital Dis/ocation of the
Hip. Journal of Ped. Orthop. Vol. 10, No. 3,
1990, s: 335-340

13. Roose P.E.: Open Reduction for
Congenital Dislocation of the Hip Using the
Ferguson Procedure. A Review of Twentysix Cases. J.B.J.S. Vol. 61-A, No. 6, September 1979, s: 915-921.

3. Fabry G.: Open Reduction by the
Ludloff Approach to Congenital Dis/okation
of the Hip Under the Age of Two. Acta Orthop. Belg. 1990, 56W-1 (P-8}, s: 233-235
4. Ferguson A.B.: Primary Open Reduction of Congenita/ Dislocatiorı of the Hip
Using a Meda/ Adduktor Approach. J.B.J.S.
55-A, No.4, June 1973, s. 671-679

14. Stobeli L. T.: Medial APPROACH
Open Reduction for Congenita/ly DislocatedHips. A Critica/ Ana/ysis of Forty Cases.
Tachidjian M.D. Congenital Dislocation of
the Hip.New York,Churchi/1 Wlivingstone,
1982, s: 295-303.
15. Stobeli L. T.: Medial Approach Open
Redü'ction for
Congenitally Dislocated
Hips. A Critica/ Analysis of Forty Cases.
Tachidjian M.D. Congenital Dislocation of
the Hip. New York, Churchi/1 Livingstone,
1982, s: 295-303.

5. Ferguson A.B.: Tratment of Congenital Dislocation of the Hip in lnfancy Using
the Medial Apporach. Tachidjian M.D. Congenita/ Dislocation of the Hip. New York,
Chuchi/1-Livingstone, 1982, s: 283-293.
6. Kalamchi A., Mac Ewen G.D.:
CCCLASS!FICA TION OF Vascu/ar Changes Fo/lowing Treatment of Congenital Dislocationof the Hip. Tachidjian M.D. Congenital Dislocation of the Hip. New York,
Churchi/1 Livingstone, 1982, s: 705-711
7. Kalamchi A.: Avascular necrosis Fo/lowing Treatment of Congenital Dislocation
of the Hip. J.B.J.S. 62-A, No: 6 September

16. Weinstein S.L.: Congenital Dislocation of the Hip-Open Reduction Through a
Medial Approach. J.B.J.S. Vol. 61-A, No: 1,
Jan. 1979, s: 119-123.
17. Zionts L.E.: Treatmaen of Cangenitat Dislocation of the Hip in Children Between the ages of One andThree Years.
J.B.J.S. Vol. 68-A, No: 6, July 1986, s.B29845,
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DOGUŞTAN KALÇA ÇIKIKLI OLGULARIMIZIN
MEDiAL GiRiŞiM SONRASI SONUÇLARININ
DEGERLENDiRiLMESi
ÖZKAN V.*, BULUT 0.**, SALTlK F.
GiRiŞ

Ülkemizde yapılan bölgesel çalış
malarda yeni doğandaki doğuştan kalça çıkığı (DKÇ) insidansı % 1.5 arasın
dadır (3,9, 1O). Medial girişim ile açık
redüksiyon ilk kez 1908 yılında Ludloff
tarafından tamamlanmış olmasına rağ

men Ferguson (1973) bu tekniği yayBu çalışmamızda medial
girişim ile açık redüksiyon uyguladığı
gınlaştırmıştır.

larda gerginlik olan olgulara redüksiyondan sonra tenotomi yapıldı. Daha
sonra human pozisyonunda pelvi pedal
alçı uygulandı. En az 3 aylık alçı uygulamasından sonra olguların radyolojik
kontrollerini takiben Ponsetti veya VonRosen cihazı kullanıldı.
Tedavi bitiminde çektirilen radyografilerden asetabuler gelişme oranı asatabuler açı ile saptındı.

mız olgularımızın sonuçlarını değerlen

BULGULAR

dirdik ve literatürle karşılaştırdık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ortopedi - Travma"loloji Anabilim Dalın
da Eylül 1982- Mart 1992 tarihleri arasında DKÇ si olan 46 olgunun 74 kalçasına
medial
gırışım
ile
açık
rüdeksiyon uygulandı. Adduktor kas-

**

Olguların yaş ortalaması 11,7 ay, en
küçük 4 ay en büyük 20 ay idi. 42 olgu
(% 91.3) kız, 4 olgu (% 8.7) erkek olup
28 olguda (% 60.7) bilateral tutulum
gözlendi. Ortalama takip süresi 27.2 ay
(en az 6 ay, en fazla 85 ay) idi. Asatabular açılarda ortalama% 51,65 oranın
da azalma gözlendi. Ameliyat edilen 74
kalçadan 12 sinde (% 16,21) aseptik

C.Ü.Tıp Fak.Ürtopedi ve Trav. ABD., Yard.Doç.
C.Ü.Tıp Fak.Ürtopedi ve Trav. ABD., ABD., Araş.Gör.
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KAYNAKLAR

nekroz saptandı. Medial girişim ile tedaviden sonra 8 kalçaya (% 10,8) daha
sonraki takiplerde sekonder girişim uygulandı. Post op 2 olguda% 2.7) yüzeyel enfeksiyon gözlendi.

1. Diepstraten A.F.; Open reduction of
congenital hip diclocation advantages of
Ferguson medial approach. Acta Ortop
Scand 56, 32-35, 1985.

TARTIŞMA

2. Kalamchi, A., Dean, Mac E.; Avascular necrosis fallawing treatment of cangenitat diclocation of the hip. J. Bone J. Surg.
62; 876-887, 1980.

DKÇ nin esas tedavisi erken tanıya
Medial girişim ile açık
redüksiyon için üst yaş sınırı 24 ay olarak kabul edilmektedir (4,6). Çalışma
mızda en büyük olgu 20 aylık idi. Bu
yaş sınırından sonra komplikasyon oradayanmaktadır.

3. Kayan, A., Gü/tekin, A., Onsa!dJ, T.;
Yeni doğanlarda ortopedik konjenital malformasyonlarm görülme Slk!Jğ!J. c. O. T.F.
dergisi, Cilt 3, S; 3-4, 1986.

nı artmaktadır.

4. köstem, L., Lök, V.; Doğuştan kalça
mediald girişimle aç1k redüksiyon yöntemi. c. O. T.F. dergisi, Cilt 8,
Say1; 1-2, S; 31-41, 1986.

Tedavide karşılaşılan en sık komplikasyon ternur başı aseptik nekrozudur.
Bu oran literatürde % 0-73 arasında değişmektedir (2). Mergen% 22,6, Tümer
% 7,5, Surat ve ark. % 6 köstem % O
oranında avaskuler nekroz bildirmişler
dir (4,5,8,9) Diepstraten% 4, Scapinelli
ve Ortolani ise % 16 avasküler nekroz
saptamışlar (1 ,7). Biz 74 kalçanın 12
sinde ( % 16,2) aseptik nekroz gözledik.
Medial girişimden sonra asetabuler
düzeyi önemli bir konudur. 3
yaşından önce redüksiyon sağlanırsa
asetabulumun gelişme olasılığı çok
yüksektir. Olgularımızda asetabuler açı
larda ortalama% 51, 65 oranında azalma gözledik.

ÇlklğJ sağitimmda

5. Mergen, E., Ad1yaman, H., Ömeroğlu,
H.; Medial approach open reduction for
congenital dislocation of the hip using the
Ferguson procedure. Arch Orthop Trauma
Surg, 110; 169-172, 1991.
6. Richard, C., Frederick, c.; Medial adduktor open reduction for congenital dislocation of the hip. J. Ped. Orthop, 10; 335340 1990.

gelişme

Bir çok çalışmada medial girişimden
sonra asetabuloplasti veya femoral osteotomi gibi sekonder girişimler gerekmektedir (4,10). 8 olgumuzda (% 10,8)
sekonder girişim gereği doğdu. Bunlardan 4 kalçaya (%5,4) Salter osteotomisi, 2 kalçaya (% 2,6) Salter + derotasyon ve varizasyon, 2 olguyada (% 2,6)
sadece proksimal femoral osteotomi
uyguladık.

7. Scapinelli r. Ortolani. M; Open reduction (Ludloff approach) of congenital dislocation before the age of two years. /sr. J.
Med. Sci. 16:278-280,
8. Surat, A., Göğüş, T., Atik, Ş.: DKÇ
nin Ferguson yöntemi ile aç1k redüksiyonu.
8 Milli türk Ortopedi ve Travmatoloji kongre
Kitabi, 247-251, Emel Matb., Ank., 1984.
9. Tümer, Y.: DKÇ nin yeni doğandaki
ve kliniği. Türkiye Klinikleri Cilt 2, Sayi: 1, 78-82, Mart 1982.
değeri

10. Tümer, Y.: DKÇ nin medial girişimle
yap1lan aç1k redüksiyonla tedavisi. Doğuş
tan kalça Çikiği kursu kitabi. 33-40, 1981.
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DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGlNlN ERKEN

CERRAHi TEDAViSi
SÜRENKÖK F.*, AGUŞ H.**, MUTAFOGLU D.***, PEDÜKCOŞKUN S.***
1987 - 1990 yılları arasında medial
tedavi edilen ortalama 4.1
yıl takip edilen 30 hastanın 48 kalçası
değerlendiridi. Yaşları 5 ile 20 ay arasında değişen bu hastalarda gerek
avasküler nekroz gerekse diğer komplikasyonların özellikle yürüme yaşı öncesi ameliyat edilen hastalarda daha az
olduğu gözlendi.
yaklaşımla

Ülkemizde son yıllara kadar cerrahi
olmayan yöntemlerle tedavi edilen yürüme dönemi öncesi kalça çıkıkları; cerrahi tekniklerin anlaşılması ile artık cerrahi yöntemlerle tedavi edilmekte ve
her geçen gün ameliyat yaşı biraz daha
küçülmektedir.
1908'de ilk defa Ludloff tarafından
medial yaklaşımla açık redüksiyon son yılların oldukça popüler
ameliyatıdır. Özellikle 18 ay öncesi be-

tanımlanan

**

beklerin tedavisinde seçkin bir yöntem
olan bu girişim 1970 yıllarda Ferguson
(2) tarafından ameliyat öncesi ve sonrası ineelikle detayları ve sonuçları açık
lanmış ve Kalamchi (4), O'Hara (6) Staheli gibi yazarlar da sonuçlarını
bildirmişlerdir. Yazarların özellikle üzerinde durdukları noktalar bu operasyon
sonrası görülen avasküler nekroz, subluksasyon,
redislakasyon
gibi
komplikasyonların varlığı, nedenleri ve
önlemleridir.
MATERYAL VE METOD
Tepecik SSK hastanesi çocuk ortapedi kliniinde son 7 yıl içinde Ferguson
ameliyat ile tedavi görmüş 78 olgunun
en az 2 yıl izlenmiş olan 52 si kontrole
çağrıldı. Kontrole gelen ve mevcut arşiv
dosyaları ile retrograd incelenen 30
hastanın 48 kalçasını değerlendirmeye

SSK Tepecik Hastanesi, 1. Ort ve Trav Kin. Uzmanı
SSK Tepecik Hastanesi, 1. Ort ve Trav Kin. Şefi
SSK Tepecik Hastanesi, 1. Ort ve Trav Kin. Uzmanı
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F.SÜRENKÖK
aldık.

lanmıştır. Hastalar iyileşme döneminden sonrada yılda bir kez kontrola çağ

23'ü kız, ?'si erkekortalama yaşı 11.6 ay (520) olarak saptandı. Izlem süresi en az
2 yıl en fazla 6 yıl ortalama 4.1 yıldır.
Bütün hastalar Ferguson tekniğine
fleksiyon, 1O derece iç rotasyonda 2
kez değiştirmek üzere 6 ay alçıya alın
mıştır. Sonraki yıllarda peroperatuvar
görerek ve skopi kontrolü ile stabilite ve
konsantrik redüksiyon kontrolü yapıl
mıştır. Eğer uygunsa "human" pozisyonunda 45-60 derece abduksiyon, 90
derece fleksiyon nötral dış rotasyonda,
eğer uygun değilse 30 derece abduksiyon, 1O derece fleksiyon, 1O derece iç
rotasyonda alçıya alınarak 2 periodlarla
2 kez değiştirilmişlerdir. Postoperatuvar
alçılı grafi kontrolü yapılmış, redüksiyonu kuşkulu olanlar BT ile kontrol edil30

hastanın

tLHastaların

rılmışlardır.

Olgular preop asetabuler indeks,
anteversiyon, ek muskuloskeletal sistem anomalileri, ameliyat yaşı, pos~op
asetabuler indeks, anteversiyon avasküler nekroz gibi kriterle değerlendirildi.
Bunlara göre 30 hastanın 17'sinde
bilateral, 9'unda sol, 4'ünde sağ kalça
çıkığı mevcuttu. 6 hastada PEV, PCV,
parmak deformiteleri gibi ek deformiteler mevcuttu.
8 hastaya abd - fleks - iç rot., 22
hastaya human pozisyonunda alçı uygulanmıştır. Alçı süresi 12 hastada 6
ay, 18 hastada 4 aydır. Tüm hastalara
uygulanmıştır. Alçı süresi 12 hastada 6
ay, 18 hasatada 4 aydır. Tüm hastalara
2-8 ay arasında değişen abduksiyon ci-

miştir.

hazı uygulanmıştır.

Takiplerde alçı çıkımından sonraki
dönemlerde 2 ay aralarta grafi kontrolü
yapılmış ve asetabuler indeks (Al) derecesine göre abduksiyon cihazı uygu-

12 hastada belirgin, 8 hastada ileri
derecede ameliyat öncesi anteversiyon
artışı dikkati çekmiş, bu 8 hastanın
Postop Ai

Preop Ai

Posop CE açısı

Sağ

Sol

Sağ

Sol

Sağ

Sol

Ortalama

31.1

34.0

15.8

17.2

21.7

22.4

maksimum

42.0

48.0

28.0

32.0

33.0

36.0

min

20.0

22.0

9.0

10.0

5.0

7.0

Mackenzie (5), Trevor, Seddon

sınıflandırmasına

çok iyi

22 kalça

% 45

iyi

18 kalça

%38

orta

8 kalça

göre sonuçlar:

% 17 olarak değerlendirilmiştir. Kalçaların son
kontrollerinde Sever'in radyolojik kriterleri ile değerlendirme yapılmıştır.

çok iyi-iyi (grub 1 ve 2)

: 37 kalça % 76

orta (grub 3)

: 7 kalça

subluksasyon (grub 4)

: 4 kalça % 9 olarak değerlendirilmiştir. (Kalamchi-Mac Even (4) sınıflandırmasına göre)
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5'inde antevesiyon artışının ameliyat
sonrası dönemde sorun olarak devam
ettiği gözlenmiştir.

Olgularda tedavi sonrası Al belirgin
şekilde azalmıştır.

3 olguda hareket kısıtlılığı saptanır
ken, destak operasyonu (VarizasyonDerotasyon ve Salter lnnomınate osteotomisi) uygulanan 2 olguda 1.5 cm kı
salık görülmüştür. Sadece Ferguson
ameliyatı uygulanan bir hastada 1 cm
kısalık varken, 1 hastada ameliyatlı tarafta 2 cm uzunluk görülmüştür. 6 kalça
(% 12) sekonder ameliyatlı uygulanmış,
4 kalçayada önerilmiş, henüz uygulanmamıştır.

özellikle kapalı redüksiyonun başa
veya konsentrik redüksiyonun yetersiz olduğu olgularda tartışmasız
önemli bir cerrahi girişim olan medial
açık redüksiyonun cerrahi tekniği kon~
sunda bütün ötörler çoğunlukla hemfı
kirdir. Tartışma bizce bebeğin yaşı,
postop alçı şekli,süresi ve destek ameliyatiarına yaklaşımdır. Ferguson (2) 2
yıl öncesi bebeklere ameliyat önerirken, O'Hara (6) tüm olgularını 11 ayın
altında yapmış, Sherman ve Castillo (1)
sonuçlarının 13.5 aydan küçük bebeklerde daha iyi olduğunu vurgulamıştır.
Kalamchi (4) ise olgu serisini 3-12 ay
olarak vermiştir. Son yıllarda bu yöntemin özellikle yürüme dönemi öncesi sonuçlarının daha iyi olduğu gözlenmiştir.
(1 ,2,4,7).
Birçok yazar ameliyat sonrası genelde abd-iç rot-flek da alçıya alırken biz
son yıllarda alçılarımızı Human pozisyonunda uyguladık ve mevcut artmış anteversiyonun alçı ile daha da artmasını
önlerneyi düşündük.
Birçok yazar ameliyat sonrası genelde abd-iç rot-flek da alçıya alırken biz
son yıllarda alçılarımızı Human pozisyonunda uyguladık ve mevcut artmış anteversiyonun alçı ile dahada artmasını
önlerneyi düşündük.
Avasküler nekroz bizdede kompirısız

F.SÜRENKÖK

faksyon olarak öneml ibir yer tuttu. Bunun çocuğun yaşı, alçı süresi ve cerrahın kalçaya medial yaklaşımdaki deneyimi ile ilgili olduğunu düşünüyoruz.
Avasküler nekroz görülen 7 olgumuz
12 ayın üzerindedir ve 5'inde alçı 6 ay
uygulanmıştır.

Operasyon öncesi aşırı artmış anteversiyon bebeğin ameliyat yaşına bakmaksızın postop dönemde de soru~ olmuştur.Bu nedenle 3 kalçaya vanzasyon-derotasyon osteotomisi uygulanmış.
4 kalçayada deretasyon planlanmıştır.
Medial yaklaşımla açık redüksiyonun, kalça çıkığında öz~llikle. yürüm~
dönemi öncesinde seçkın bır tedavı
yöntemi olduğuna inanıyor, öz~~likle 412 ay döneminde kolayca redukte olmayan yada konsantrik redüksiyonun
sağlanamadığı olgularda tercih edilmesi gerektiğini vurguluyoruz.
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3. Kalamchi, A. and Mac Even, G.D.:
Avasevler necrosis fol/owing treatment of
CDH. J.B.J.S., 62-A, 876, 1980.
4. Kalamchi, A., Schmidt, T.L., and Mac
Even. G.D.: Congenital dislocation of the
hip by the medial approach. C/in. Orthop.
169: 127-132, 1982.
5. Mckanzie, I.G.: Congenital dislocation
of the hip: The development of a regional
service. J.B.J.S., 53-A: 1281, 1971.
6. O 'Hara, J.N., Bernard, A.A. AND
Dwyer, C.P.: Early results of medial approach open reduction of CDH.: Use before
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GEÇ YAŞTAKi DOGUŞTAN KALÇA ÇIKIKLI
ÇOCUKLARlN CERRAHi TEDAVi SONUÇLARI
Eyüp S.KARAKAŞ*, Mahmut ARGÜN*, Ali BAKTIR*, C. YıldırımTÜRK**
Doğuştan kalça çıkığı (DKÇ) günümüzde görülme sıklığı ve tedavisi açı
sından hala sorun yaratan ortopetik
özürlerden biridir. Erken tanı koyulduğunda tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar
alınabilmektedir
(2, 11, 16)
DKÇ'nin ideal tedavisi yeni doğan döneminde erken tanı, epifizde ezilme olmadan konsantrik redüksiyon ve kalça
stabil oluncaya kadar redüksiyon korunarak büyüme ve gelişmenin takibi
şeklindedir. Ancak geri kalmış, geliş
mekte olan ve eğitim düzeyi düşük ülkelerde tedavi görmemiş ve yaşı ilerlemiş DKÇ olguları ile karşılaşılmaktadır.
Dört yaşına kadar olan olgularda Salter
( 15)'in deri tarif ettiği yöntemle tedavi
de oldukça başarılı sonuçlar alındığı bildirilmiştir (2,3, 14, 16).

Daha ileri

yaştaki

DKÇ tedavisinde

ise halen çok değişik metodlar uygulanmakta olup tam bir fikir birliği oluşturu
lamamıştır (4,7,8, 10,22). Dört yaşın
üzerindeki çocuklarda başlıca problem
ternur başının asetablum karşısına getiritme zorluğu, ternur başının redükte
pozisyonda tutulma güçlüğü ve foknsiyonel bir kalça oluşturma arzusunun
zorluğu şeklinde sayılabilir. Ayrıca traksiyon uygulama sonunda her ne kadar
redüksiyon sağlanabiliyorsa da, ileri dönemde çevre dokularının aşırı gerginliğinden dolayı sıklıkla avasküler nekroz
görülmektedir. lliopsoas kasının olumsuz etkisi ve asetebulumun çatısındaki
yetmezlik redüksiyonun korunmasını
zorlaştıran sebeplerden sayılmaktadır.
Büyük çocuklarda asetebulumdaki restorasyon umulan düzeyde olmamaktadır. Bunların sonucunda asetabuluma
ve femura yönelik değişik operasyonlar

Erciyes Qniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Ö()reim Üyesi
Erciyes Universilesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABBD Oğretim Görevlisi
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bulunmuş

ve uygulamaya konulmuştur
(1,4,8,10,13,18). Ombredanne (12)
açık redüksiyon yanında femurda kısalt
ma tekniğini, Stomiravic (19) derotasyon operasyonunu, Steel (18) üçlü osteotomiyi,
Klisic
(1 O)
ise
hem
asetebuluma, hem de femura yönelik
ameliyat tekniğini geliştirmiştir. Browne
(4) açık redüksiyonla birlikte asetebuloplasti ve kısaltma ameliyatını, Herold
ve Daniel (9) Chiari ve kısaltma, Gibson ve Benson (8) deretasyon ve varizasyon osteotomilerini uygulamışlar
dır.Galpin ve ark (7) pelvik osteotomi
ile femoral kısaltma, Williamson ve ark
(22) pelvik ve femoral osteotomiyi kullanarak başarılı sonuçlar aldıklarını bildirmişlerdir.

Bu çalışmada, 16 yıl süre ile açık redüksiyon, innominate osteotomi ile birlikte femoral derotasyon, varizasyon ve
kısaltma ameliyatı uyguladıımız 47 hastanın 55 kalçasına ait uzun süreli takip
sonuçlarını inceleyerek başarı durumumuzu literatür ışığında değerlendirdik.

ameliyat esnasında iliopsoas kası rutin
olarak gevşetilmiştir.Opeasyon sonrası
tüm hastlar 45 gün gövde alçısına alın
mış, daha sonra 45 gün Ponsetti cihazı
kullanmışlardır. Son kontrole çağırlan
hastaların hepsinde klinik ve radylojik
değerlendirmeler yapılmıştır. Klinik olarak ağrı, kısalık ve hareket kısıtlığı değerlendirilip kas kuweti ölçümleri yapılmış olup, sonuçlar Mckay"ın Barret
ve ark (2) tarafından modifiye edilmiş
kriterleri kullanıldı.Radyolojik değerlen
dirme ise, olguların ameliyat öncesi ve
son kontrol muayeneleri sırasında çekilen pelvis grafilerindeki asetabular indeks ve son kontrol grafilerindeki Wiberg'in Center-Edge (CE) açısı ölçümü
ile yapılmış olup, Severin (17) klasifikasesas alınarak
endirilmi

MA TERY Al VE METOD
1976-1991 yılları arasında Erciyes
Üniversites Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji servisine başvuran ve kalça çıkığı teşhisi konan 4 yaşın üzerindeki 55 hastanın 65 kalçasına innominate osteotomi, femoral derotasyon,
varizasyon ve kısaltma ameliyatı uygulanmıştır. Davetimize katılan ve en az
bir yıl takibi olan 47 hastanın 55 kalçası
çalışmamıza alınmıştır. Bunlar son
kontrole çağırılıp klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızı daha önce herhangi bir tedavi görmeyen
olgular oluşturuyordu. Preoperatif dönemde 7-28 (ortalama 16.9) gün iskelet
trksiyonu uygulanmıştır. Sekiz olguda
preoperatif, 47 olguda ise operasyon
anında adduktor tenetomi yaılmış olup,

Resim 1-a 17 Yaşındaki Bayan

Hastamı

zın Ameliyat Öncesi Radyografisi

Resim 1-b 17 Yaşındaki Bayan Hastamı
Ameliyat Sonrası Radyografisi

zın
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TARTIŞMA

BULGULAR
Çalışmaya alınan

47 hastanın en küçüğü 4, en büyüğü 17 yaşında olup,
yaş ortalması 7.8 yıl idi. Olgularımızın
8'i bilateral, 39'u ise tek taraflı kalça çı
kığı olup, bunlardan 21'izole sağ, 18'i
ise izole sol kalça çıkığı olarak belirlendi. Olgularımızın 11'i erkek, 36'sı kız idi.
DKÇ tespit edilen 55 kalçanın hepsinde
de tam dislokasyon vardı. Olgularımızın
en kısa takip süresi 12 ay, en uzun takip süresi 16 yıl 3 ay ve ortlama 7.5 yıl
idi. Klinik olarak olgulanmızın %20' sinde çok iyi, %47.3'ünde iyi, %21.8'inde
orta ve %10.9'unda ise kötü sonuçlar
alındı. Böylece % 67.3 başarı, % 32.7
başarısız sonuç aldığımızı belirlemiş olduk.
Radyolojik olarak, olgularımızın %
21.8'inde çok iyi, % 43.7'sinde iyi, %
25.5'inde orta ve %9'unda kötü sonuçlar bulundu. Sonuç olarak % 65.5 oranında başarılı, % 34.5 oranında ise başarısız sonuç aldığımızı ortaya çıkardı k.
Olgularımızın ameliyat öncesi radyografilerinde ölçülen asatabular indeks ortalması 38° iken, ameliyat sonrası son kontrolde ölçülen, değerlerin
ortalaması 19° bulunmuştur. Tedavi ile
19°'1ik düzelme elde edilmiştir.
Son kontrolde ölçülen CE açısı ortalaması 33.2° bulunmuştur.Oigularımızın
% 7.3'ünde avasküler nekroz, %
5.4'ünde yüzeyel enfeksiyon, % 9'unda
redislakasyon ve % 1.8'inde subluksasyon görülmüştür. Redislakasyon ve
subluksasyon görülen olgular tekrar
açık redüksiyonla birlikte deretasyon
varizasyon ameliyatı uygulanmıştır. Enfeksiyonlar kültür antibiyografi sonucuna uygun antibiyc,tiklerle tedavi edildi.
Iki olgu da kısalık nedeniyle ekstremite
uzatma ameliyatı yapııdı. Olgularımızda
postopertif siyatik sinir paralizisi görülmemiştir.

E. KARAKAŞ

Çalışmamıza daha önce cerrahi tedavi görmüş olguları dahil etmedik. Sadece bizim ameliyat ettiğimiz ve kornplikasyon olarak redislakasyon - subluksasyon gelişen olgularımızı reoperasyon yaparak kalıcı redüksiyonu sağla
dık.

Literatürde bu konuda

değişik çalış

malaryayınlanmıştır.Steel

(18) çalışma
çok başarılı sonuçlar alamadığını
ve redüksiyon için iskelet traksiyonunun yetersiz olduğunu bildirmiştir. Klisic
(10) çalışmasında% 3 çokiyi,% 60 iyi,
% 30 orta ve % 7 kötü sonuç aldığını
bildirmiş ve DKÇ tedavisinin deneyimli
ortopedistler tarafından yapılması gerektiğini vurgulamıştır.Çakırgil (6) uzun
takipli 2790 olguluk serisinde % 77 iyi
ve çok iyi, % 8 orta ve % 15 kötü sonuç
aldığını bildirmiştir. Salter ve Dubos
(16) % 57.6 çok iyi ve iyi sonuç aldıkla
rını, Barret ve ark (2) 4 yaşın üzerindeki
olgulara ait sonuçların, 4 yaşın altında
kilere göre daha başarısız olduğunu bilsında

dirmiştir.

McKay (11) yaptığı çalışmada ise
klinik olarak% 69, radyolojik olarak ise
% 73 çok iyi ve iyi sonuç aldığını bildirmiştir. Browne (4) ise % 11 çok iyi, %
22 iyi, % 27.7 orta ve% 38.8 kötü sonuç aldığını bildirmiş olup, subluksasyonların tedavilerinde daha iyi sonuç aldığını açıklamıştır. Bizim çalışmamızda
ise klinik olarak % 20 çok iyi, % 47.2
iyi, % 21.8 orta ve % 10.9 kötü sonuç,
radyolojik olarak ise % 21.8 çok iyi, %
43.7 iyi, % 25.5 orta ve % 9 kötü sonuçlar alınmıştır. Böylece çalışmamıza
ait sonuçlar literatürle karşılaştırıldığın
da uyumluluk gösterdiğini söyleyebiliriz.
Avasküler nekroz görülme oranını
salter ve Dubos (16) % 5.7, Barret ve
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ark (2) % 6, Gibson ve Benson (8) % 9
ve Browne (4) % 13.3 oranında bildirmiştir. Bizim çalışmamızda ise % 7.3
oranında bulunmuştur. Avaskülr nekrozun sebebi olarak açık redüksiyon yapılması ve innominata osteotomisinin
femur başı üzerine binen yükü arttırma
sı olarak bildirmektedir (14,20). bu sorunun ise operatif devrede traksiyon
uygulamasına, yeterli yumuşak doku
gevşetmelerine, gerektiğinde femoral
kısaltma yapılmasına ve Human pozisyonu denilen uygun durumda alçı tesbitine dikkat edilirse, önemli ölçüde önlenebileceği bildirilmektedir (3). Femur
başının asatabular tavanla yeterli olarak kaplanmasını göstermesi bakımın
dan asetabular indeks ve CE açıları
önemli kriterlerdir. Asetebular indeks
açısının 38.5°'den 19°'ye inmesi ve CE
açısının 33.2° olması hastalarımızın tedaviden önemli derecede faydalandığı
nı göstermektedir.Utterback ve Mac
Ewen (21) asetebular indeksin ortalama 10° düzeldiğini, Barret ve ark (2)
34°'den 18°'ye indiğini bildirmişlerdir.
CE açısını Golton (5) 20-40° arasın
da, Herold ve Daniel (9) 60° üzerinde,
Özger ve ark (13) 33.5° ve Baltacı ve
ark (1) ise 23.7° olarak bildirmişlerdir.
Dört yaşın üzerindeki kalçalarda
açık redüksiyon ve innominrıte osteotomi kombin1sy;-ınunun yetersiz olacağı
ve femoral varizasyon, derotasyon ve
kısaltmanın da yapılması gerektiğin inanıyoruz.Ameliyat endikasyanlarına ve
'ekniklerine azami ölçüde uyulduğu takdirde çok iyi olmasa da fonksiyonel bir
kalça elde edilebileceği kanaatindeyiz.
DKÇ tedavisinde amaç konsantrik ve
stabil bir redüksiyondan sonra fonksiyonel bir kalça oluşturmak olmalıdır.
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DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGlNlN TEK SEANSTA
AÇIK REDÜKSiYON, MODiFiYE SALTER VE
FEMUR VARiZASYON, DEROTASYON,
KI SALTMA OSTEOTOMiSi iLE TEDAVi
SONUÇLARININ DEGERLENDIRiLMESi
A. Yalçın TABAK*, Uğur GÜNEL**, Ali BiÇiMOGLU**'
Doğuştan kalça çıkığını (DKÇ), femur başının kısmen veya tamamen
asetabulumdan çıkmasıyle birlikte giden ve fetal hayatta başlayıp doğumda
var olan bir anemali olarak tanımlanabi
lir. (1, 6, 20, 21). DKÇ halen ülkemizde
çok değişik yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılan ve tedavisi büyük sorun yaratan ortopedik hastalıklardan en
önemlilerinden birisidir.

MATERYAL ve METOD
Ankara Numune Hastanesi ll. Ortepedi ve Travmatoloji Kliniğinde Ocak
1988 Aralık 1991 tarihleri arasında 78
hastanın 89 kalçasına tek seansta açık
redüksiyon, innominata osteotomi, fe-

**

moral kısaltma, verizasyon deretasyon
osteotomisi uygulandı. Hastalarımızın
60'ı kız (% 76.9), 18'i erkek(% 23.1) idi
ve kız, erkek oranı 3,3/1 olarak bulundu. Olgularımızın 29'unda bilateral
(%37.1 ), 32'sinde sol (%41.1 ), 17'sinde
sağ(% 21.8) DKÇ mevcuttu.
Olgularımızda en küçük yaş 18 ay,
en büyük yaş 7 4 ay olup ortalama yaş
35.5 aydır.

Tüm olgularımız tam çıkıktı ve daha
önceden hiçbir tedavi görmemişlerdi.
Hastalarımızın bölgesel dağılımına baktığımız zaman bu hastalardan 40'ının
(%51.3) Ankara ve ilçelerinden, 38'inin
ise (48,7) diğer bölgelerden olduğunu
saptadı k.

Ankara Numune Hastanesi 3. Ortopedi ve Travmatoloji KI. uzmanı
Ankara Numune Hastanesi 3. Ortopedi ve Travmatoloji KI. Şef Muavini, Doçent
Ankara Numune Hastanesi 3. Ortopedi ve Travmatoloji KI. Şefi, Doçent
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Soy geçmişlerini incelediğimizde 6
olguda ebeveynlerinde, 4 olguda ise
kardeşlerinde DKÇ olduğu saptadık.
DKÇ dışında 2 kız hastamızda metarersus varus, 1 erkek hastamızda tortikollis saptandı.
Olgularımızı

en az 6 ay, en çok 48
ay ortalama 20,5 ay takip edildi.
Olgularımızın

preoperatif radyolojik
yatarak çekilen önarka kurbağa pozisyonunda ve abduksiyon iç rotasyonda çekilen pelvis grafileri ile yapıldı. Hastalarımızın tümünde
Shenton-Menard hattı bozulmuştu ve
Perkins kadranlarınagöre tüm olgular
üst dış kadrandaydı. 89 kalçanın 80'i
Gage-Winter'in belirlediği istasyonlardan 1'de, 9'u ise O'da idi. Ameliyat öncesi asetabuler açıla minimu 28, maksimum 47, ortalama 35,1 idi.

değerlendirilmeleri

Hiçbir hastamıza preoperatif iskelet
traksiyonu ve adduktor tenatomi uygulanmadı.

Hastalarımıza myotomi, açık redüksiyon, iliak osteotomi ve intertrokanterik
derotasyon varus kısaltma osteotomisi
tek seansta uygulandı.

Olgularımızın tamamında M.lliopsoas
tenatomisi yapıldı. Ayrıca inferior kapsülleride gevşetildi. Ligamantum Teres
7 olguda yoktu. 51 olguda uzamış ve
incelmiş, 31 olguda ise hipertrofikti, tamamı eksize edildi.
Olgularımızın

hepsinde limbus de62 olguda inverte olduğu
fakat hiç birinin redüksiyona engel olmadığı gözlendi.58 olguda (% 65) gergin olan ligamantum transversum asetabuli gevşetildi. 53 olguda (% 60)
pulvinar temizlendi. Femur başına yağ
yastıkçığı olması ve zamanla kaybolması nedeni ile asetabulumun içi tamamen boşaltılmadı.
ğerlendirildi.

Olgularımızın 18'inde kemik grefti
spina iliaka arterior süperioru içermeden '(% 20) 71'inde ise spina iliaka anterior süperioru içerecek şekilde (% 80)
alındı.

lliak osteotomiyi Salter'in innominate osteotomisi şeklinde yaptık. Biz asetabulumu devirirken iç korteksin açılma
sını önemsamiyoruz Millis ve Hall'un
(17) tanımladığı şekilde transiliak uzatmalı olarak modifiye salter osteotomisi
yapıyoruz. 2 adet Kirshner teli ile osteotomi hattını tesbit ettik.
89 Kalçanın 84'üne kısaltma ile beraber derotasyon varizasyon (% 94.3)
5'ine (% 5.6) ise sadece kısaltma osteotomisi uyguladık. Minimum 1 .O cm.
maksimum 2,8 cm ortalama 1,9 cm kı
saltma yapıldı. Kısaltmanın ne kadar
yapılacağına ameliyat yapılırken karar
verildi. Osteotomi intertrokanterik bölgeden yapıldı ve tesbiti için mini HarrisMüller plağı kullanıldı. Olguların tümüne
(% 100) kapsülorafi uygulandı.
Bir olguda (% 1.1) ci lt enfeksiyonu
Kültür antibiograma uygun antibiotik kullanılarak enfeksiyon giderildi.
Hiçbir olgumuzda damar sinir lezyonu
tesbit edilmedi.
gelişti.

Avasküler nekroz Kalamchi- Mac
Ewen sınıflamasına göre yapıldı. Toplam 7 olgumuzda (% 7,85) avasküler
nekroz görüldü. Olgularımızdan 2'si (%
2,24) Tip 1, 3'ü (% 3,37) Tip lı ve 2'si de
(% 2,24) Tip lll olarak satandı.
Olgularımızın hiçbirinde tel migrasyonu, greft kayması, relüksasyon ve
sublüksasyon görülmedi.

SONUÇLAR
Olgularımızın tümünde asetabuler
ve Wiberg'in CE açısı ölçüldü. Asatabuler açı minimum 11 ,3 maksimum 25,4
ortalama 16,9, CE açısı minimum 19,
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maksimum 38,8 ve ortalama 31,2 olarak bulundu. Elde edilen sonuçlar Mac
Kenzie,
Seddon
ve
Trevor'ın
(6, 19,20,21) geliştirdikleri puanlama
sistemi ile Severin kriterlerine göre değerlendirildi.

Mac Kenzie, Seddon ve Trevor'un
sistemi hastaların subjektif yakınmaları
nı, hekimin klinik ve radyolojik gözlem
ve bulgularını bir arada değerlendirebi
len bir sistemdir. Bu sisteme göre 50
olguda mükemmel (% 56,1 ), 34 olguda
iyi (38,2), 3 olguda orta (% 3,3) 2 olguda kötü(% 2,4) sonuç elde ettik.
TARTIŞMA

Ileri yaşlardaki DKÇ'Ii hasta sayısı
ülkemizde oldukça fazladır. DKÇ'Ii çocuklar yürüdükten sonra ailesi tarafın
dan farkedilmektedirler. Böylece hastalar konservatif tedavi şansını büyük
ölçüde yitirirler. DKÇ'nin tedavi sonuçları büyük oranda çocuğun tedavi edildiği yaşa bağlı olmaktadır. Yaş arttıkça

kalçadaki yumuşak doku ve kemik patolojileri artmakta, tedavi güçleşmekte
dir.
DKÇ'in cerrahi tedavi ilkeleri çıkık
kalçanın redüksiyonu, femur boynu anteversiyonu ve asetabuler displazinin
düzeltilmesi
olarak
özetlenebilir.
DKÇ'de kalçanın konsantrik redüksiyonu için açık redüksiyon şarttır. Açık redüksiyon eklem içi ve çevresindeki yumuşak doku engellerinin giderilmesi
temeline dayanır. Biz tüm olgularımıza
açık redüksiyon uyguladık. Bunu yaparken redüksiyona engel olabilecek en
küçük bir gerginliğin kalmamasına özen
gösterdik. Bunun nedenide yetersiz
açık redüksiyon femur baş avasküler
nekrozunun en önemli sebebidir
(6,11, 15, 18) Kalamchi ve Mac Ewen femur başı avasküler nekrozunun en sık
açık redüksiyon sırasında oluştuğunu
bildirmişlerdir.

DKÇ'de

A. Yalçm TABAK

konsantrik redüksiyonun
ve korunmasını etkileyen
önemli bir faktörde eklem kapsülü laksitesidir.
Tachdjian, Somerville ve Galpin
açık redüksiyon yapılan olgularda redüksiyonun tam olarak oluşabilmesi
için kapsülorafi yapılmasını önermişler
dir. Kapsülorafi yapılırken kapsül yeterince gerginleştirilip dikilmelidir. Biz tüm
olgularımızda kapsülorafi yaptık.
Asetabuloplasti için değişik yöntemler önerilmiştir. Biz olgularımızda Salter'in innominate osteotomi ameliyatını
modifiye ederek uyguladık. Osteotomi
hattında medial korteksi açarak greft
yerleştirdik M.m. Mills ve J.E. Hall'un
tarif etiği transiliak uzatma şeklinde iliak osteotomimizi yaptık. Bunun bir
avantajı olarak femoral kısaltma osteotomisini daha uzun uyguladık.
Klisic ve Galpin tek seanslı girişim
lerde 7 yaşına kadar olan çocuklarda
asetabuloplasti için en uygun yöntemin
Salter osteotomisi olduğunu bildirmiştir
(11, 16).
P.L. Schoenecker ve W.B. Streckertek seansta açık redüksiyon, pelvik osteotomi ile beraber femoral kısaltma
yaptıkları 8 hastanın 13 kalçası ile 2 ile
8 hafta traksiyon yaptıktan sonra açık
redüksiyon ve asetabuloplasti uyguladıkları 17 hastanın 26 kalçasını karşı
laştırmışlar ve avasküler nekroz oranını
femoral kısaltma yaptıkları grupta % O,
traksiyon uyguladıkları gruplarda ise
avasküler nekroz oranını % 50 olarak
saptamışlardır (19).
Galpin ve Roach DKÇ'Ii 25 hastanın
33 kalçasına femoral kısaltma osteotomisi uygulamışlar ve yalnızca 3 kalçada
(% 1O) Tip ı avasküler nekroz saptamışlardır. Femur kısaltmasını açık redüksiyon ve asetabuloplasti ile beraber
yapılmasını önermektedirler (11 ).
sağlanması
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Bu görüşler bizim preoperatif traksiyonsuz yöntemimizi desteklemektedirler.Oigularımızın hiçbirinde traksiyon
uygulamadık. Femoral kısaltma miktarı
nı intraoperatif olarak belirledik.

moral shortining in CDH., Campel/'s Operative Orthopedics, Ed. by A.H. Crenshaw,
Vo/.4, p. 2735, 2737, C. V. Mosby Co, St Louis, 1987.
5. Berkeley M.E., Dickson J.H., Coin
T.Eb. Donavan M.M.: Surgical therapy for
congenita/ Dislocation of the hip in patients
who are Twelwe to Thirty six months old. J.
Bone and Joint Surg 66-A: 412-420, 1984.

DKÇ bir çok patolojileri beraberinde
bulunduran bir anomali olduğundan kapalı ve açık redüksiyon yapılan yaşlar
dan sonraki cerrahi tedavisinde bu pao6. Browne R.S.: The Management of lalojilere yönelik işlemlerin tek seansta
te diagnosed Congenital Dis/ocation and
düzeltilmesi görüşündeyiz. Bizim kulsub/uxation of the Hip with Special Reterenlandığımız yöntemin avantajları tüm pace to temaral shortening J. Bone and Joint
tolojilerin tek seansta düzeltilmesi soSurg. 61-8:8-12, 1979.
nucu sekonder operasyon gereksinimi
7. Chiari K: Medial displacement osteoen aza inmektedir. Traksiyon yerine kı
tomy of the pe/vis. C/in Orthop., 98: 55-71,
saltma osteotomisi yaptığımızdan has1971.
tanın hastande kalma süresi kısalmak- .
8. Eyre- Brook, A.L., Janes, D.A., Hartadır. Bu kısaltma ayrıca yaptığımız
ris, F.C.: Pemberton's acetabuloplasty for
modifiye Salter iliak osteotomisinin
congenital dislocation or subluxation of the
oluşturduğu iliak uzatmayı da dengelehip. J. Bone Joint surg., 60-B:, 1978.
yerek özellikle tek taraflı olgularda eks9. Fixsen, J.A.: Anterior and posterior
tremite eşitsizliğni önlemektedir.
Bu durumda tek seansta açık redüksiyon modifiye Salter, femoral kısaltma,
derotasyon, varizasyon osteotomisi
yöntemi ile tedavi ettiğimiz olgularımız
da aldıımız sonuçların çok iyi olmasına
rağmen bunların uzun süreli takiplerinde ne gibi sorunlar ortaya çıkaracağı bilinmemektedir.

KAYNAKLAR
1. Ashley, R.K, Laren J.L., Reduction of
dislocation of the hip in o/der ch i/dren. j. Bone and Joint Surg., 54-A: 545-550, 1992.
2. Barlow, T.G.: Early diagnosis and treatment of congenita/ dislocation of the hip.
J.Bone and Joint Surg., 44-B: 292, (1962).
3. Barret, WP., Stahe/1, L. T. and Chew,
D.E.: The effective of the Salter Innominale
Osteotomy in the treatment of Congenital
Dislocation of the hip. J. Bone and Joint
Surg.: 68-A: 79, 1986.
4. Beaty, J.H.: Open reduction and fe-

displacement of the hip after innominale osteotomy. J. Bone Joint Surg., 69-B: 361,
1987.

10. Gage JR, Winter RB: Avasevler necrosis of the capital temaral epiphysis as a
comp/ication of efased reduction of cangenitat dislocation of the hip. J. Bone Joint
Surg. 54:373-88, 1972.
11. Ga/pin, R.D. Racah, J.W, Wenger
D.R., Herring, J.A., Birch, J.G.: one stage
treatment of congenital dislocation of the
hip in o/der chi/dren, i ncluding temaral shortening J. Bone Joint surgl, 71-A: 734, 1989.
12. Harris, N.H.: Acetabular growth potential in CDH and same factors upon
which it may depend. C/in. Orthop., 119:
99, 1976.
13. Hogh, J., Macnico/, M.F.: The Chiari
pelvic osteotomy. A Long term review of
chinical and radiographic results. j. Bone
Joint Surg., 69-B: 365, 1987.
14. Kah/e, R.C., : Prelimanery traction in
congenital hip dislocation J. Bone and Joint
Surg. 66-A: 1800-1806, 1991.
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15. Kafamchi, A. and Mac Ewen, G.D.:
Avascufar necrosis foffowing treatment of
CDH. J. Bone Joint surg., 62-A, 876, 1980.
16. Kfisic P., Jankovic LJ: Combined
procedure of open reduction and shortening
of the ternur in treatment of congenitaf disfocation of the hips in o/der children. Cfin.
Orthop. 199: 60-69, 1976.
17. MiIlis M. B., Half J.E.: Transifiac
Lengthening of tower extremity. J. Bone
and Joint Surg. 61-A: 1182-1194, 1979.
18. Sa/ter, R.B.: innominate osteotomy
in the treatment of congenitaf disfocation
and subluxation of the hip. J. Bone Joint
surg 43-B, 518, 1961.
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19. Schoenecker P.L., Strecker W.B.:
Congenitaf disfocation of the hip in children:Comparison of the eftects of femoraf
shortening and of skefetaf traction in treatment. J. Bone Joint Surg. 66-A: 21-27,
1984.
20. Tachdjian,M.O.: Congenitaf disfocation of the hip. Churchiff Livingstone. P:
525-543, 1982.
21. Tachdjian, M.O.: Congenitaf disfocation of the hip W.B. Sounders Comp p: 405419, 1990.
22. Tönnis, D.: Surgicaf treatment of
congenitaf disfocation of the hip. Cfin. Orthop. 258,33-40, 1990.
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DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGlNDA
UYGULADIGIMIZ CERRAHi YÖNTEMLER VE
SONUÇLARININ DEGERLENDiRiLMESi
Bozkurt TAYLAN*
Doğuştan kalça çıkığı (DKÇ) tedavisinde eken tanı çok önemlidir. Gelişmiş
ülkelerde erkentanı nedeniyle DKÇ sorun olmaktan çıkmıştır.Üikemizde sosyoekonomik ve kültürel nedenlerde her
yaşta DKÇ olgularına sıklıkla rastlanmaktadır. Yaş ilerledikçe tedavinin güçleşmesi ve postoperatif komplikasyonların daha fazla görülmesi nedeniyle
ortak bir görüş ve belli bir tedavi programı yoktur.
Tedavilerde ortak özellik kalça çevresindek yumuşak doku patolojilerinin
ortadan kaldırılmasının yanı sıra açatabulum ve femoral komponentdeki kemik patolojilereni ortadan karlıdırılarak
açık bir konsantrik redüksiyon sağla
makolmuştur.

MATERYEL • METOD
Ereğli-Konya Devlet Hastanesine
1986-1992 yılları arasında DKÇ nede-

niyle

başvuran

54 olgu tedavi ve izleme
Bu olguların 20 si
(%37) bilateral olup, 54 olgunun 74 kalçasına 69 müdahale yapılmıştır.
Tek taraflı 34 olgunun (%63); 20 si
sol (%60), 14 sağ (%40) olarak bulundu.54 olgunun 42 si (%79) kız, 12 si
(%21) erkek çocuğu idi.
En küçük olgumuz 5 aylık, en büyük
olgumuz 9 yaşında idi.Oigularımızın ortalama izleme süresi 3.2 yıl olup en kı
sa süre 3 ay,en uzun süre 6.5 yıldır.
Olgularımızın yaş durumuna göre
ameliyat öncesi nötralde, Löwenstein
ve abdüksiyon-iç rotasyanda pelvis
grafilerini çekmekteyiz. Grafi bulguları
na göre ameliyat çeşidini seçmekteyiz.
Hastaların tamamına ameliyat sonrası 6 ay boyunca 1.5 ayda bir; takiben
bir yıl 6 ayda bir, sonra iki yılda bir grafi
kontrolü yapılmıştır.
altına

alınmıştır.

EREGLI-KONYA Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
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5-9 yaş arası 16 olguya (%23) radikal redüksiyon; 2-5 yaş arası 1O olguya
(% 14) Modifiye Salter;5 ay -2 yaş arası 18 olguya (%26) medial girişimle açık
redüksiyon (Ferguson); 1 - 3 yaşarası
11 olguya (% 16) lateral girişimle açık
redüksiyon; 1 - 3 yaş arası 11 olguya
(% 16) lateral girişimle açık redüksiyon;
3-5 yaş arası 3 olguya (% 16) lateral girişimle açık redüksiyon; 3-5 yaş arası 3
olguya (%3) lateral kesi ile açık redüksiyon + D.V.O.; 5 ay - 1.5 yaş arası 9
olguya (% 13) adduktor myotomi uygulandı. Olgularımıza preoperatif ve postoperatif traksiyon uygulanmadı. Körüklü (9) gecikmiş DKÇ li hastaların
tedavisinde postoperatif traksiyonla klinik ve radyolojik iyileşme oranlarının
çok yükseldiğini bildirmiştir.
Klinik değerlendirme için Modifiye
MacKay (12) kriterleri, radyolojik değer
lendirme için Severin (15) kriterleri göz
önüne alındı.
BULGULAR
Postoperatif 69 kalçadan klinik olarak 28 inde (%40.5) çok iyi; 35 kalçada
(%50.7) iyi; 6 sında (%8.6) orta ve kötü
sonuç alındığı saptandı. Bu kalçalarda
radyolojik olarak da 14 ünde (%20.2)
çok iyi; 39 unda (%56.5) iyi ve 16 sı da
(%23.1) orta ve kötü olarak değerlendi
rildi. (Tablo)
Bu kötü sonuçlar içinde 3 adet redislokasyon da bulunmaktadır.
Cerrahi tedaviden sonra olguları m ız
da derin enfeksiyon görülmedi. 5 olguda (%72) yüzeyel enfeksiyon var idi.
Kirschner teli kayması görülmemasine
karşın Mod. Salter uygulanan 2 olgu
çok geç geldiğinden ili ak telleri çıkartıla
madı. Koksa va ra görülen 4 (%5. 7) olguya valgus osteotomisi uygulandı.
Redisloke 3 (%4.3) olguda yeniden
ameliyat ile redüsiyon sağlandı. Ne varki geç sonuçları klinikve radyolojik kötü

olarak değerlendirildi. Sublüksasyon
olan 4 (%5.7) olgu takip altına alındı.
Greft kayması görülmedi.
Avasküler nekroz Ali Kalamchi ve
MacEven'a (6) göre değerlendirilerek
12 (% 17.3) olguda gözlendi.
TARTIŞMA

Ferguson (5) uyguladığımız hastalarda klinik olarak% 33 çok iyi, %66 iyi;
radyolojik olarak % 22 çok iyi, % 66.6
iyi sonuç alınmıştır. Surat (16) %90,
Mergen (11) % 67.4 başarılı sonuç bildirmişlerdir. Mergen yaş sınırı 7 ay - 18
ay arasında olduğunda avasküler nekrozun azaldığını, başarı oranının yükseldiğini bildirmiştir.

Modifiye Salter (7) uyguladığımız olgularda klinik olarak %80, radyolojik
olarak %60 başarılı sonuç gözledik.
Salter (14) %80; Sağlık (13) % 78.4;
Tümer (17) %91; Bölükbaşı (3) % 72
başarılı sonuç bildirmişlerdir.
Çakırgil'in Radikal Redüksiyon yöntemini uyguladığımız olgularda klinik
olarak %87.5; radyolojik olarak %75
başarılı sonuç elde etik. Çakırgil (4)
%77; Klisic (8) % 62; Berkel (2) %
82.8; Kurultay (1 O) % 80.7 başarılı sonuç bildirmişlerdir.
SONUÇ
DKÇ tedavisinde seçilecek tedavi
yöntemi sonuçlar üzerinde etkili olmaktadır. Öncelikle hastanın yaşı göz önüne alınarak cerrahi girişim gerektiren olgularda nötral pelvis grafileri yanında,
18 ayın altında Löwenstein pozisyonunda, 2 yaşın üzerindeki sublükse olgularda abdüksiyon-iç rotasyon grafilerini
çekerek tedavi yöntemini seçmekte bize yol göstereceği görüşündeyiz. Bunun yanında hastanın yaşı, asetabuler
açı ve ameliyat sırasındaki asetabulumbaş uygunluğu göz önüne alınarak 18
ay- 5 yaş arasında sadece açık redük-
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siyonun, bazende V.D.O.nun eklenmesinin yeterli olduğu olguları gördük. 4
yaştan sonra ise asetubeler açı göz
önüne alınarak Radikal Redüksiyon tercih edilebilir bir tedavi yöntemidir. Sonuçta ameliyata hazırlanan hastalara
sadece bir veya birkaç ameliyat yöntemi değil, olguya göre çok çeşitli tedavi
yöntemlerinden en uygnu olanı seçmekte yarar görüyoruz.
Ağuş (1) ise ameliyat sırasında redüksiyondan sonra stabilizasyon kontrolü yaparak, uygulanan cerrahi yöntemin yeterli olup olmadığını kontrol
ederek ameliyatı yönlendirdiğini bildirmiştir.·

DKÇ nin tedavisinde stabil ve konsanttik redüksiyon prognozu etkileyen
en önemli unsurdur. Bunun sağlanması
için de gerekli kemik ve yumuşak doku
patolojileri uygun cerrahi teknikle düzeltilmelidir.

KAYNAKLAR
H. ve Ark. : Doğma/ik kalça Çlcerrahi yöntemle tedavisinde stabilite
sorunu. XII. Milli Türk Ort. ve Trav. Kongre
Kitabi, THK. Matb., Ank. 701-703, 1991.
2. Berkel, T. ve Ark.: 6 yaştan büyük
çocuklarda DKÇ nin Radikal Redüksiyon
metodu ile tedavisi. VII. Milli Türk Ort. ve
Trav. Kongre kitabi, 125-127, Emel Matb.,
Ank. 1983.
1)

Ağuş,

kiğlln

3. BölükbaŞJ, S., Kaymak, ö.: DKÇ. nin
tedavisinde Salter innominale osteotomisi
sonuç/an. XII. Milli Türk Ort. ve Trav. Kongre Kitabi 685-689, T.H.K. Matb., An. 1991
4. ÇakJrgil, G.S.: Konjenital Kalça Ç1klğJ
Tedavisinde Radikal Redüksiyn Ameliyat!
ve 2790 Vakanm Nihai Sonuç/an. Kongenitat Kalça Ç1klğJ simpozyumu. 27, 1985.
5. Ferguson, A.B. Jr.: Primary Open Reduction of Congenital Dis!ocation of the hip
Using Median Adductor Approach J.B.J. S.
55-A, 671. 1973.
6. Kalamchi, A., MacEven, GW: Avas-
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cu/ar necrosis fol/owing treatment of congenital Dislocation.J.B.J.S. (Am), 62-A 876888. 1980.

7. Ka/amchi, A., MacEven, GW: Avascular necrosis following treatment of cangenitat Dislocation.J.B.J.S. (Am),
8. Klisiic P., Jankovic, L., Başara, V.:
Long term results of combined operative reduction of the hip in o/der children J. Ped.
Orth., Vol. 8, No 5, 532-534. 1988.
9. Körüklü 0.. ve Ark. Gecikmiş Doğuş
tan Kalça ÇJkikiJ olgu/ann cerrahi tedavisi
ve sonuç/an. XII. Milli Türk Ort. ve Trav.
Kongre Kitabi. 729-734. T.H.K. Matb., Ank.
1991
10. Kuru/tay, R.: DKÇ. nin geç dönem
tedavisinde Radikal redüksiyonun yeri. XII.
Milli Türk Ort. ve Trav. Kongre kitabi. 735737. T.H.K. Matb., Ank. 1991
11. Mergen, E.: DKÇ. nin cerrahitedavisinde Ferguson yönteminin yeri. XII. Milli
Türk Ort.ve Trav. Kongre Kitabi 671-674
T.H.K. Matb., Ank. 1991
12. McKay, D.J.: A Comparisian of innominale and the pericapsular osteotomi in
the treatment of Congenital Dislocationof
the Hip. C/in. Orthop. 98. 124-132. 1974.
13. Sağlik Y. ve Ark.:DKÇ tedavisinde
Salter Ameliyatmm sonuç/an. VII Milli Türk
Ort. ve Trav. Kongre Kitabi 128-130. Emel
Matb. Ank. 1983.
14. Sa/ter, B.R.: Innominale osteotomy
in the treatment of congenital dislocation
and subluxationofthe hip. J.B.J.S. 43-8. No
7. 1961.
15. Severin, E.: Contribution of the
Knowledge of Congenital Dislocation of the
Hip Joint. Late Results of Ciased reduction
and artrographic studies of recent cases.
Acta Chir. Scand. Supp. 63. 1941.
16. Surat, A., Göğüş, T., Atik, Ş.:DKÇ.
nin Ferguson yöntemi ile aç1k redüksiyonu.
VIII Milli Ort. ve Trav. Kongre Kitabi. 247251. Emel Matb. Ank. 1984.
17. Tümer, Y., Ünsaç, B.: DKÇ. nin iliak
ve proksimal femoral osteotomi/erle tek seansta tedavisi. VIII Milli Türk Ort.
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BEŞ YAŞ VE Al TlNDAKi DKÇ OlGULARlNDA

UYGULANAN CERRAHI VE AÇIK REDÜKSiYON
SAL TER OSTEOTOMiSiNiN
FEMORAL ANTEVERSiYON ÜZERiNE ETKiLERi
Rebii KURULTAY*, Kazım HÜSREVOGLU***, Salim SEViM**
GiRiŞ: DKÇ, erken tanısı konulup
uygun tedavi yapılmadığında neden olduğu sakatlıklar nedeniyle gerek bireyde gerekse toplumda önemli psikolojik
ve sosyoekonomik sorunlar yaratır.
Komplikasyonları azaltma yönünden
çok çeşitli tedavi metodları denenmiş
ve denenıneye devam edilmektedir.
Çok eski yıllardan beri bilinmekte olan
DKÇ üzerindeki çalışmalar, teknik olanakların ilerlemesine paralel olarak geliştirilmiş ve hızlandırılmıştır. Bu konudaki tedavi, metod ve tekniklerin
çokluğu ve değişiklik göstermesi yeterli
bir sonuca ulaşılmadığını kanıtlamakta
dır.

Günümüzde çocuk yürüdükten sonraki dönemde uygulanacak tedavi pla-

nında Ortopedi klinikleri arasında bir fikir birliği sağlanamamıştır. Bizde cerrahi uygulanmış olgular da konsantrik redüksiyonun en iyi şekilde devamının
sağlanması konusunda klinik çalışma
ve incelemelerimzi değerlendirmeyi ve
literatür ile karşılaştırmayı uygun bulduk.

MATERYAL VE METOD:
lzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde
1984-90 yılları arasında 5 yaş ve altın
daki 190 DKÇ olgusunda 314 kalçaya
cerrahi tedavi uygulanmıştır. Çalışma
mızın konusu 5 yaş ve altındaki DKÇ'de
kontrole gelen83 hastanın 130 kalçası
na yapılan cerrahi tedavinin analizi olmuştur.

Dr. Behçet UZ Çocuk Hastanes Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefi
Dr. Behçet UZ Çocuk Hastanes Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Asistanı
Dr. Behçet UZ Çocuk Hastanes Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Uzmanı

370

R. KURULTAY

BEŞ YAŞ VE ALTINDAKI DKÇ'LERDE SALTER VE FEMORAL OSTEOTOM/SI

Bu olgularda yapılan cerrahi tedavi analizi. Tablo - 1 de görülmektedir.
KALÇA SAYISI VE ORANI
12 (% 9.2)
4 (% 3.0)
7 (% 5.3)
4 (% 3.0)
1 (% 0.76)
1 (% 0.76)
6 (% 4.6)
52 (% 40)
11 (% 8.4)
32 (% 24.6) .
Toplam
130 (% 100)

METOD
Redüksiyon
Açık Redüksiyon - VDRO
VDRO
Salter (lnnominate Osteotomi)
Salter-VDRO
Asetabu loplasti
Açık Redüksiyon - Asetabuloplasti
Açık Redüksiyon - Salter
Açık Redüksiyon-Asetabuloplasti-VDRO

Açık

Açık Redüksiyon-Şalter-VDRO

VDRO: Varizasyon deretasyon Osteotomisi

VDRO da yapılmıştır. 52 kalçaya ise
sadece Açık Redüksiyon-Salter innominate osteotomsi yapılmıştır.

Postoperatif komplikasyonlar ince9 olguda ternur kırığı, 1 olğuda ternur psödoartrozu, 2 olguda reluksasyon, 1 olguda septik artrit, 2
olguda çivi migrasyonu, 1 olguda plakvida gevşemesi görülmüştür.
lendiğinde;

mıştır.

Açık Redüksiyon-Salter innominate
osteotomisi uygulanan seride, olguların en küçüğü 1.5, en büyüğü 4 yaş, ortalama 2.8 yaş idi. Cerrahi müdahale
sonrası en kısa 1 yıl, en uzun 7.8 yıl, ortalama 4.7 yıl takip edilmişlerdir. 52 kalçanın cerrahi tedavi analizi şöyledir;

SONUÇLAR VE DEGERLENDiRMESi : 83 olgunun 130 kalçasına yapı
lan cerrahi tedavi analizi şöyledir.

Klinik Olarak; (Mc Kenzie-SeddonTrevor) Tümü (% 100) çok iyi ve iyi sonuca sahiptir.

Klinik Olarak; (Mc Kenzie-SeddonTrevor) 125 kalça (%96.1) çok iyi ve iyi,
2 kalça (% 1.5) orta, 3 kalça (%2.3) kötü olarak değerlendirilmiştir.

Radyolojik Olarak; (Sever'in) Tümü
(% 100) çok iyi ve iyi sonuca sahipti.

Kontrole gelen olgulardan 27 hasta45 kalçasına Bilgisayarlı tomografi
ile femoral anteversiyon ölçümü yapıl
nın

Avaskuler Nekroz (AVN); (Kalamchi
Mc Ewen) 41 kalçada (%78.84) AVN
yok, 9 kalçada (% 17 .3) grade 1, 3 kalça (%9.37) grade ll AVN saptanmıştır.

Radyolojik Olarak; (Severin) 123
kalça (%94.6) çok iyi ve iyi, 2 kalça
(% 1.5) orta, 5 kalça % (3.8) grade ll, 1
kalça (%0.7) grade lll, 2 kalçada
(% 1.5) grade IV AVN saptanmıştır.

Bu grup olgulardan kontrole gelen
1O kalçaya Bilgisayarlı tomografi ile femoral anteversiyon ölçümü yaptırıldı. .
Bu ölçüme göre femoral anteversiyon
en küçük 5.5 derece, en yüksek 48 de-

Açık Redüksiyon-Salter innominate
osteotomisi yapılan 84 kalçanın 32'sine
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yonlara sebep olmaktadır.

rece ortalama, 23.3 derece olarak tespit edildi. Kontrolde Bilgisayarlı tomografi çekilen hastaların ortalama yaşı 6.3
yıl idi. Asetabuler açı düzelmesi 22.3
derecedir. ligili veriler Tablo-2 de gös-

Çalışmamızda
Açık
RedüksiyonSalter innominate osteotomisi ve Açık
Redüksiyon Salter innominate osteotomisi-VDRO yapılmış olgularda Bilgisa-

terilmiştir.
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TARTIŞMA

Ülkemizde Doğuştan Kalçı Çıkığı konusunda yapılan insidans ve prevalans
çalışmalarının sonuçları %0.14 ile %
1.8 arasında bildirilmektedir.Sorunun
ideal çözümü erken tanı ve tedavidir.Fakat bu konudakibütün eğitim çabalarına rağmen,tanı ne yazık ki çoğu
kez çocuk yürüdükten sonra konulabilmekle ve hatta ailenin sosyoeknomik
nedenleri ile ihmal edilebilmektedir. Sorunun diğer bir yanı çocuk yürüdükten
sonra ki dönemde tedavi planında Ortapedi klinikleri arasında bir fikir birliği olmamasıdır.

Salter 1961'de tanımladıciı lnnominate osteotomi ile baş asetabulum uyumunu sağlayarak femoral anteversiyonu tedrici oharak düzelttiğini; dolayısı
ile derotasyon osteotomisine gereksinimi azalttığını bildirmiştir. Oysaki redüksiyon instabilitesine neden olan femoral
anteversiyon fazlalığı başın asetabuluma yerleşme ve gelişmesine engel olarak subluksasyonlara veya dislokas-

ı

..

yarlı tomografi ile femoral anteversiyon
ölçümü yaptırdık. Ve sonuçları femoral
anteversiyonun yaşa değişim gösteren
skalasında karşılaştırdık. (Skala Tablo
3 de gösterilmiştir.)

Altun 25 çocuktaki 41 doğuştan kalça çıkığına preoperatif bilgisayarlı tomografi ile femoral anteversiyon ölçümü yaptırmış ve ortalama 40.31 derece
bulmuştur.Bu karşılaştırmaya göre Salter innominate osteotomisi tek başına
fazla olan femoral antversiyonu düzeltmemektedir. Baş asetabulum uyumluluğunu oluşturup,redüksiyon devamlılı
ğını sağlamak

için femoral derotasyon
ostetomisi yapılmalıdır.
Doğuştan kalça çıkıklarının geç dönem cerrahi tedavisindeki amaç, redüksiyonu sağlanmış, stabil ve gelişmesi
stimüle edilmiş bir kalça ekiemi sağla
maktadır. Asetabulumun bütünlüğü korunarak sağlanan bu koşullar günümüze kadar tanımlanan
en
etkin
yöntemdir.
Sonuçlarımızın değerlendirilmesinde
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Salter innominata osteotomisi fazla
olan femoral anteversiyon açısını düzeltmemekte ancak klinik ve radyolojik
olarak kompase edilmektedir.
Tedavide redüksiyonun devamlılığını
sağlamak, fizyolojik kalça ekiemi elde
etmek için, asetabulumun yönlendirilmesi kadar femoral anteversiyonun düzeltilmesini savunuyoruz.
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DKÇ TEDAVISiNDE SALTER VE PEMBERTON
AMEliYATLARININ ASETABULAR
DEFORMASYONU DÜZELTME
ETKiNLiKLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI
Gazi ZORER*, Y.Bilge SÜREL*, Koray SAVRAN***

DKÇ patolojisinde, asetabulumun
durumu, kalça eklem kapsülü, çevre
yumuşak dokular ve femur üst ucundaki patolojik değişikliklerle birlikte önemli
bir yere sahiptir. Asetabulumun geliş
me potansiyelinin giderek azaldığı 18.
aydan sonra cerrahi olarak düzeltilmesi
gerekir. Asetabulumun rekonstrüksiyonu için çok sayıda girişim tanımlanmış
tır. Bu tekniklerden en yaygın olan ikisi,
Saijer ve Pembertan ameliyatları 2-6
yaş grubunda karşılaştırılarak birbirlerine
olan üstünlükleri tartışılmıştır (1 O, 14).
GEREÇ VE YÖNTEM
SSK Istanbul Hastanesi ı. Ortopedi
ve Travmatoloji Kliniğinde 1989 - 1992

**

yılları arasında

2-6 yaş grubunda Salter
57 olgu ile Pembertan
ameliyatı yapılan 12 olguda pre-operatif
ve post-operatif olarak konvansiyonel
röntgen ve bilgisayarlı tomografik tekniklerle asetabulumdaki patolojinin düzeltilebilme etkinlikleri karşılaştııldı.
ameliyatı yapılan

BULGULAR
Asatabular girişim olarak Salter ve
Pembertan ameliyatları yapılan 69 hastaya pre-operatif olarak konvansiyonel
röntgenle asatabular indeksler, bilgisayarlı tomografi ile asatabular anteversiyonlar ölçüldü (Şekil 1).
Salter ameliyatı uygulanan 57 hastada asatabular indeksin en düşük 5°,

SSK Istanbul Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzmanı
SSK Istanbul Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şefi
SSK Istanbul Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği asistan ı

Not: Bu

çalışma

Dr. Mahmut KARLI'nın

katkıları

ile yapılmıştır.
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Operasyon

Asetabul ar Asetabular
index
index
düzel me
d üzel me

Salter

14.1 o

70

Pembertan

20.3°

4.5°

Şekili

sinde Pemberten'un Salter'a tercih edilmesi gerektiği bildirilmiştir (6,8). Ancak
üç boyutlu bir patoloji olan asetabular
deformasyonun bir diğer komponenti
olan artmış asetabular anteversiyon,
bilgisayarlı tomografinin bu alanda kullanılmasıyla daha dikkate alınır hale
gelmiştir (1 ,2,4,5).
Çalışmamızın sonuçları incelendiğin

en yüksek 30 o düzeltildiği, ortalama,
14.1 o düzelme sağlandığı görüldü.
Pemberten ameliyatı yapılan 12 hastada ise asetabular indeksin endüşük 8°,
en yüksek 32°, ortalama 20.3° düzeltildiği görüldü.
Bilgisayarlı
tomografik ölçümlerde
asetabular anteversiyon, Salter yapılan
olgularda en az 2°, en çok 20°, ortalama
7° düzeldi. Pemberten yapılan olgularda
ise en az 2°, en çok 12°, ortalama 4.5°
düzeldi.

Bu sonuçların ışığında asetabular deformitenin horizontal planda düzeltilmesinde Salter ameliyatının daha etkeli olduğu, frontal planda ise Pemberten
ameliyatının patolojinin düzeltilmesinde
daha etkili olduğu görüldü.
TARTIŞMA

Salter ve Pemberten ameliyatları, 2-6
grubunda asetabular patolojinin düzeltilmesinde başarılı teknikler olarak
önerilmiştir.
(3,4,6,7,8,9, 1O, 11, 14, 15,
16, 17). Salter ameliyatı Pembertona
oranla daha kolay ve komplikasyonları
daha az bir tekniktir. Pemberten ameliyatı daha zor ve deneyim gerektiren bir
tekniktir (16). Çalışmamızda, asetabular
patolojinin değerlendirilmesinde kullanı
lan iki parametre ele alınmıştır.Bunlardan
asetabular indeksin düzeltilmesinde
Pemberten ameliyatının Salterdan daha
etkili olduğu, pre-op. 35-40° nin üzerinde
olan asetabular indeksierin düzeltilmeyaş

de asetabular indeksin düzeltilmesinde
Pemberten ameliyatı daha etkili bulunmuştur. Ortalama düzelme Salterda
14.1 o iken Pembertanda bi miktar 20.3°
olarak bulunmuştur. Bu konuda daha
önce, Salter osteotomisi ile asetabular
düzelme derecesini, Ünsaldı 17°, Özakçe 11.1°, Utterbach 10°, Barret 16°,
Rab.
10°
olarak
bildirmişlerdir
(3,9,12,13,16,17).
Bizim
serimizde
14.1 o olarak bulunmuştur. Pemberton'
daki düzelme ile ilgili Çakmak 19.2° düzelme bildirmişlerdir (7). Bizim serimizde ise bu miktar 20.3° bulunmuştur.
Asetabular anteversiyonun Salter ameliyatı ile düzelme miktarı ise 7°, pemberten ile düzeltilme miktarı 4.5° olarak
bulunmuştur.

Asetabular indeksin düzeltilmesinde
Pemberten ameliyatının daha etkili olması, osteotominin ekleme daha yakın
oluşundan ve eklem kapasitesini azaltarak Y kıkırdağından sağladığı dönme
ile olmaktadır. Ancak bu etki asetabuar
anteversiyonun düzeltilmesine aynı
oranda yansımamaktadır. Salter ameliyatı bu açıdan daha etkili bulunmuştur.
Çünkü Salter girişimi pelviste tam bir
osteotomi olup, osteotominin distal
fragmanı asetabulum ile birlikte aşağı
ya, dışa ve öne doğru çekilirken daha
etkili bir retasyon sağlanabilmektedir.
lnkomplet bir osteotomi olan Pemberten bu yönüyle yeterince başarılı değil
dir.
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Tedavinin planlanmasında Salter ya
da Pemberton seçiminde bugüne kadar
asetabular indeksin düzeltilebilme etkinliği özellikle Salter için araştırılmış ve
çeşitli yazarlar 35° - 40° lerin üzerinde
Salter'ın yetersiz olduğunu belirterek
Pemberton gibi diğer osteotomileri
önermişlerdir (6,8). Asetabular anteversiyonun düzeltilmesi fazla dikkate alın

kara 409-412. 1989.
3. BARET, W.P., STAHELI, L. T.,
CHE W, D.E.: The Effectivenen of the Salter
Innominale Osteotomy in the Treatment of
Congenital Dislocation of the Hip. JBJS, 68A, 79-87, 1986.
4. BÖLOKBAŞI, S., KAYMAK, Ö., ŞA YŞARLAK, A.: Doğuştan kalça çtktğt
nm tedavisinde Salter mnominate osteotomisi sonuç/an. XII. milli Türk Ortopedi ve
Travmatoloji kongre Kitabt. THK Matb. Ankara 685-688. 1991.

U, U.,

mamıştır.

Sonuç olarak, 2-6 yaş grubu
DKÇ'Ierde pre-op. B.T. çekildiğinde patoloji çok daha iyi incelenebilmekte,asetabular · patolojinin düzeltilmesinde Salter ya da Pembertan üsteotomilerinden hangisinin seçilmesi konusunda daha sağlıklı bir karar vermek
için elverişli koşullar hazırlanabilmekte
dir. Ayrıca B.T. nin asetabulumun ön ve
arka dudaklarının gelişimi ile ilgili verdiği bilgiler, femoral anteversiyon değeri
ve konvansionel röntgende femur üst
ucu valgus değerleri ile birlikte DKÇ tedavisinin planlanmasında en iyi koşul
lar hazırlanmış olacaktır (1 ,2,4,5). Bu
bilgilerin ışığında yaş faktörü de göz
önüne alınarak (bizim Pembertan serimiz küçük olduğundan düzelmenin yaş
la ilişkisi incelenmemiştir). 2-4 yaş arası
asetabular indeks 40° nin altında ise
Salter, üzerinde ise Pemberton, 4-6
yaş arası asetabular indeks, 35° nin altında ise Salter , üzerinde ise Pembertan ameliyatı yapılabilir.
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DKÇ TEDAViSiNDE PEMBEASAL OSTEOTOMi
ERKEN SONUÇLARI
A.EREN (1), A. SAKAOGULLARI (2}, E. UGUTMEN (3}, E. ÖNER (3)
Günümüzde DKÇ tedavisinde asetabuluma yönelik çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Yöntem farklılıkları tartışı
lı rken, deneyim farklılıkları genellikle
gözardı edilmektedir. Başarılı bir yöntemin uygulanması sırasında çıkabilecek
teknik hatalar hasta için bir kayıp, yöntem içinde negatif puan olabilmektedir.
Bazı yaklaşımlar ise teknik kolaylığına
karşın, sorunun tamamını çözememektedir.
Salter osteotomisinde asetabulumun aşağıya, dışa ve laterale yönaltilmesi esnasında, asetabuler anteversiyon ve indeksde düzelme olurken, baş
asetabulum uyumu, derotosyan osteotomisini gereksiz kılabilir. Uygulama sı
rasında internal fiksasyon gerekmektedir (3,6,7,8).
Pembertan osteotomisinde Y kıkır
asetabüler indeks ve derinlik
kazanılmasında menteşe görevi gördü-

dağının

(1)
(2)
(3)

ğü bilinmektedir. Asetabüler anteversiyonun düzelmasine katkısı yoktur
(3,4,5). Internal fiksasyon materyali kullanılmaz.

Kombinasyon (Pembersal) osteotomisi, Salter osteotomisinin tüm avantajları ile pemberten osteotomisinin avantajlarını
birleştiren,
Salter'in teknik
uygulama güçlüklerini ortadan kaldıran
basit bir yöntemdir (1,2,5).
Bu çalışmada Pembersal obteotomisinin erken sonuçları değerlendirildi.
MATERYAL-METOD
S.S.K. Göztepe Hastanesi ll. Ortepedi ve Travmatoloji Kliniğinde 28 hastanın 40 kalçasına Pembersal osteotomisi uygulandı. Olguların en küçükü 1.5
en büyüğü 11 yaşında ve ortalama yaş
4 idi. Olguların 24'ü (% 86) kız, 4'ü (%
14) erkek ve 12 kalça (% 43) bilateral
idi. Olguların takip süresi en kısa 3 ay,

S.S.KY. Göztepe Hast. ll. Ort.ve Trav.Kiiniği Şef Yard.
S.S.KY. Göztepe Hast. ll. Ort.ve Trav.Kiiniği Uzmanı
S.S.KY. Göztepe Hast. ll. Ort. ve Trav.Kiiniği Asistanı
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en fazla 18 ay ortalama ise 11 aydı.
Olguların

22'si tipik DKÇ (% 78.5), 1'i
ekstrofia vesika-hipoplazik asetabulum
(% 3.5), 1'i hemiplejik serebral paralizi
(% 3.5), 1'i spastik diplejik serebral parelazi ve sekonder kalça çıkığı (% 3.5),
1'i spastik diplejik serebral paralizi ve
sekonder kaça çıkığı (% 3.5), 1'i mental
retardasyon ve DKÇ (% 3.5), 2'si asetabuler yetmezlik (Konservatif tedavide
başarısızlık)(% 7.5)di.
Cerrahi teknik olarak tüm olgularda
Simith - Petersen kesisi ile girildi, lliopsoas kesildi. Eklem içi redüksiyona engel patolojiler giderildi. Limbus eksizyonu gerekmedi. lliak greft Salter
tekniğinde tarif edildii şekilde alındı, uygun şekil verildi. Eğri osteotom ile asetabulumun 1-1.5c cm üstünden, SIAI
den başlayan ve asetabuluma paralel
bir osteotomi yapıldı.
Y kıkırdağının posterior bacağı geçilerek iskion kolu içinde sonlandırıldı.
Baş asetabulum uyumunu sağlayacak
şekilde greft osteotomi hattı ile açılan
bölgeye yerleştirildi. 2 olgu dışında
grefti tespit için internal fiksasyon materyali kullanılmadı. 1O hastaya lateral
kesiyle girilerek subtorakanterik kısalt
ma osteotomisi uygulandı. Serebral paralizi'li 1 hasta dışındakilere varus osteotomisi
uygulanması
gerekmedi.
Kısaltma osteotomisi 2 taraflı yüksek
kalçalarda 4 yaşın üzerinde, tek taraflı
kalçalarda 6 yaşın üzerinde uygulandı.
6 hastaya intraoperatif ve postoperatif
dönemde kan kullanılmadı.Ortalama
ameliyat süresi kısaltma uygulanmayan
olgularda iskelet, 3 yaşın altında cilt
traksiyonu şeklinde 14 günü geçmeyecek şekilde tercih edildi. Postoperatif
dönemde 1.5 ay pelvipedal alçı, 3 ay
Denis-Brown ateli uygulandı.

BULGULAR:

Klinik değerlendirme Mc Kay kriterlerine göre yapıldı. 40 kalçanın 36
(%90) tanesinde sonuçlar çok iyi ve iyi,
2 hastada (%5) orta, 2 hastada (% 5)
kötü olarak değerlendirildi. Radyolojik
olarak CE açısı, Shenton hattı, obturator forernende asimetri,baş asetabulum
uyumu ve kombinasyon osteotomisinin
etkinliği açısından değerlendirildi.

2 hastada redislokasyon nedeni ile
2. kez ameliyat uygulandı. Açık redüksiyon ve kapsüloplasti uygulandı. 2 hastadaki ternur başındaki geçici lateral
sublüksasyon abdüksiyon cihazı ile çözümlendi. Hiçbir hastada enfeksiyon
görülmedi.
TARTIŞMA:

Kombinasyon osteotomisi her iki
tekniğin

avantajlarını

birleştirmektedir

(2,5). Daha önceki çalışmalarımızda
Salter osteotomisi uygularken özellikle
siyatik çentikten gigli testeresinin geçirilmesi esnasındaki güçlükler, bu sırada
periost hasarının oluşması, inferior gluteal arter kanamaları, osteotomi sonrası greftin fiksasyonu ile ilgili sorunlar ve
6 yaşın üzerinde uygulama güçlükleri
nedeni ile periasetabüler osteotominin
uygulanması avantaj sağlamaktadır.
Sadece açık redüksiyon ve Pembersal osteotomisi uyguladığımız 6 hastada intraoperatif ve postoperatif dönemde kan transfüzyonu yapılmadı. Bu
durum kanla geçen hastalıkların önlenmesi açısından oldukça önemli olduğu
kanısındayız.

Pembersal osteotomisinin geniş yaş
ve hastalık grubunda uygulanabilirliği,
yöntemin diğer bir avantajı olarak dikkati çekmektedir. Redislokasyon görülen 2 olgudan biri MR. DKÇ olup postoperatif dönemde cihazı tolere edemedi.
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Diğer

hastaya osteotomi seviyesinin
nedeni ile asetabuler indeksde yeterli düzelme olmadığı tespit edildi.
yüksekliği

Olgu sayımızın sınırlılığı ve takip süresi açısından literatürdeki serilerle karşılaştırma yapmak olanaklı olmasada,
olgularımızdaki %90 iyi ve çok iyi sonuç, Salter, Dubos ve Bursalı-Erçetin'in
serileri ile benzerlik göstermektedir
(1 ,6).
Geçici lateral süblüksasyon görülen
2 olguda abdüksiyon cihazının yeterli
süre takımadığı ve kapsülarafinin uygun olmadığı düşüncesindeyiz.
Osteotomi sonunda greftin stabil ol2 olgu dışında greft tespiti için internal fiksasyon yapılmadı.
duğu görüldüğündn, başlangıçtaki

Pembersal osteotomisinin erken değerlendirme sonuçları gelecektede tekniğin geniş uygulama alanı bulacağı
konsundaki inancımızı kuvvetıendir

mektedir.

KAYNAKLAR
1. Bursa/i A., Erçetin Ö.:DKÇ Tedavisinde Pembersal lliak ve Femoral Osteotomie-
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rinin Erken Sonuç/an. XII Milli Türk Ortopedi
ve Travmatoloji kongre Kitabi. s. 690-696,
T.H.K. Bas1mevi, Ank. 1991
2. Marafiotti R.L., Westin WG. : Factors
lnfluencing The Res/ts of Acetabuloplasty in
Children. J. Bone and Joint Surg., 62-A:
765-769, July 1980.
3. Mc Kay D. W : A Comparison of the
lnnominate and Pericapsular Osteotomy in
the Treatment of CDH. C/in. Orthop.:
98:124-132, 1974.
4. Pembertan P.A.: Pericapsular Osteot5omy of the lleum for the Treatment of
CDH, C/in. Orthop. 98:41-54, 1974
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Combination Pelvic Osteotomy for Acetbular Dysplasia in Chihldren. J. Bone and Joint Surg. 67-A, 842-50, 1985
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FEMUR BAŞI ASEPTiK NEKROZLARININ TEDAViSiNDE iNTERTROKANTERiK FLEKSiYON VE
EKSTANSiYON OSTEOTOMiLERiNiN YERi
Akın KAPUBAGI (1), Sinan KARA (2), Murat KAYALAR (2)
GiRiŞ: Femur başı aseptik nekrozunun bilinen ilk tanımlanması 1888 yılın
da König tarafından "Kalçanın Osteokondritis Dissekans'ı" adı ile yapılmıştır.
1911 yılında Borstein ve Platte benzer

amaçlarla uyguladığımız intertrokanterik fleksiyon ve ekstansiyon osteotomilerinin sonuçlarını inceledik.

lezyonların

Ege üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında ternur başı
aseptik nekrozu saptanan 6 hastaya
ait 7 kalça, 1987-1992 yılları arasında
intertrokanterik fleksiyon veya ekstansiyon osteotomisi uygulanarak tedavi
edilmiştir. Hastaların S'i erkek (% 83,3)
1'i kadın (%16,6)'dır. En küçük yaş 13,
en büyük yaş 36, ortalama yaş 30,1 'dir.
4 olguda sağ, 3 olguda sol kalça tutuluşu saptanmışıtr. Nekroz nedenleri 1
hastada yüksekten düşme, 1 hastada
kortikosteroid kullanımı olarak belirlenmiş ve 4 hastada kortikosteroid kullanı
mı olarak belirlenmiş ve 4 hastada
(%66,6) etken ortaya çıkarılamarnı ştır.

dalgıçlarda

GEREÇ VE YÖNTEM

görüldüğünü

saptayarak olaya "Caisson

hastalığı"

adını vermişlerdir. Hastalığın

iyice tave üzerinde araştırmaların yapılma&~ ise 1960 yılında Sweetnam'ın
uzun süreli kortikoterapi sonrası aseptik nekrozun geliştiğini bildirmesi ile olmuştur (2).
nınması

Femur başının spongiöz dokusunda
yer alan nekroz, yüklenme bölgesinde
önce şekil bozukluğuna, ardından çökmeye neden olur. Uygulanan cerrahi
tedavi yöntemleri öncelikle ağrının kaldırılmasına yöneliktir, bunun yanında
başın korunması ve koksartrozun önlenmesini amaçlar (2,5). bizde aynı

(1)
(2)

Ege Üniv.Tıp Fak. Ortop.Travm.ABD Doçenli
Ege Üniv.Tıp Fak. C?.rtop.Travm.ABD Uzm. Öğrencileri.

Not : Bu çalışma Veli LOK'ün katkıları ile yapılmıştır.
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Lezyonların tanımlanması ve eklem
yüzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla
her olguda rutin grafilerin yanında
Schneider'in tanjansiyel grafileri çekilmiştir. BT incelemesi 3 hastada yapıla
bilmiştir. nekrozun büyüklüğüne dikkat
edilmeden, ll. ve lll. evre olan 5 kalçaya fleksiyo, 2 kalçaya ekstansiyon osteotomisi uygulanmıştır. Her ameliyatta
verilen açı 30-40 derece arasında olmuştur. Osteotomi hatlarının tespitinde
95 derecelik angüler plaklar kullanılmış,
ameliyat sonrası herhangi bir dış tespite gerek duyulmamıştır.

BULGULAR: Hastaların 8 ay - 5 yıl
süren takipleri sonunda 6 kalçada (%
85, 7) ağrı şikayeti tamamen kaybolmuş; 1 kalçada ise (% 14,3) istirahat
ağrısı kaybolmuş, çalışmalar sırasında

ağrı yakınmalarının
tanmıştır.

5

yeteneğinde

kalçanın

belirgin

devam ettiği sap(% 71 ,4) yürüme

artış görülmüştür.

TARTIŞMA:

Femur başı aseptik
tedavisinde uygulanan intertrokanterik fleksiyon ve ekstansiyon
osteotomileri genç yaşlarda tercih edilen bir girişim yöntemidir ve en büyük
uygulama yaşı 55 olarak belirtilmektedir. (4,6,7). Bizim hastalarımııda en büyük yaş 36, ortalama yaş 30,1 'dir.
nekrozlarının

Osteotomilerde amaç, genellikle femur başının anterolateralinde yer alan
nekrotik kısmı yük taşıyan bölgeden
uzaklaştırmaktır ve bu yöntem ile 30-40
derecelik bir kaydırma yapılabilmektedir
(4,5,6,7). Bu nedenle nekroz bölgesinin
en fazla 30 derecelik bir kavis oluştura
cak bölgeyi tutmuş olması öngörülmektedir (4,6,7). Daha büyük lezyonlarda
Sugioka'nın rotasyonel osteotomisi tavsiye edilmektedir (2). Bizim 1 hastamız
da nekrotik bölge 40 derece, diğerlerin
de 30 derecenin altında idi. Yöntem ll.
ve lll. evre olgularda tercih edilmekte,

gelişmiş

IV. evre kontrendikasyon
(4,6,7). Ameliyat ettiği
miz 7 kalçanın 4'ü ll. evre, 3'ü lll. evre
olarak belirlenmiştir. Yayınlarda istirahat ağrısının % 89 oranında düzeldiği
belirtilmektedir (1 ). Bizim tüm hastaları
mııda istirahat ağrısı kaybolmuş; lll. evre ve lezyonun 40 derece olduğu bir
kalçada günlük çalışmalar sırasında ağ
rı şikayetinin ortaya çıktığı saptanmış ır.

tam

oluşturmaktadır

SONUÇ: Femur başının avasküler
nekrozunun tedavisinde, herhangi birkalça hastalığının tedavisinin hemen
hemen bütün olanakları kullanılabilir.
Bunlar total kalça artroplastileri, ternur
başı replasmanları, artrodez seçeneği
ve osteotomilerdir.Genelde hastaların
yaşları genç olduğu için yapılacak tedavilerin daha tutucu olma zorunluluğu
vardır. Total kalça replasmanlarından
önce hastalığın ilerlemesine engel olacak ve hastaların ağrı ve topallama yakınmalarını ortadan kaldıracak önlemler
ön planda tutulmalıdır.Burada dikkat
edilmesi gereken en önemli husus erken tanı ile sınıflandırmanın yapılması
dır. Biz, Ficat ve Arlet'in radyolojik sınıf
landırmasına göre (3) ı. evrede core
biyopsi, ll ve lll. evrede fleksiyon veya
ekstansiyon osteotomileri, IV. evrede
total artroplasti veya artrodez yöntemlerini seçiyoruz.

KAYNAKLAR
1. Appef H, Friberg S: Effet of osteotomy on pain inidiopathic osteoarthritis of
the hip. Acta Orthop Scand 44: 710-718,
1973.
2. Bigler A, ;neyer M: Chirurgie conservatrice de la necrose aseptique primitive de
la tete femorahle. med et Hyg 40: 16561661, 1982.
3. Ficat RP, Arlet J: Diagnostic de
l'osteonecrose femoro-capitale primitive au
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Orthop 54:637, 1968.
4. Ganz R, Jakob RP: Partielle avaskulare Hüftkopfnekrose: Flexionsosteotomie
und spongiosaplastik. Orthopade 9: 265277, 1980.
5. Hungerford DS: Treatment of lschemic necrosis of the femoral head. Surgery
of the musculoskeleta/ System, 1st ed, Ed.
Evarts Mc, pp: 6.5-6:29, Churchi/1 Uvingsto-
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ne Ine, 1983.>
6. Wagner H, Zeiler G: ldiopatische
Hüftkopfnekrose. Ergebnisse der intertrochanteren osteotomie und der Schalenprotese. Orthopade 9:290-310, 1980.

7. Willert HG, Buchhorn G, zichner L:
Ergebnisse der Flexionsosteotomie bei der
segmentalen Hüftkopfnekrose des Erwachsenen. Orthopade 9:278-289, 1980.
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DiSPLAZiK KALÇALARDA
ROTASYONEL ASETABULER OSTEOTOMi
Derya DiNÇER*, Metımet DEMiRTAŞ**, A.Rıza Fazeli***
GiRiŞ:
Doğuştan kalça çıkığında erken tanı
ve uygun tedaviye rağmen residüel detormiteler kalabilmektedir.

Wilberg deineratif değişikliklerin
displazi miktarı ile doğru orantılı olarak
ilerlediğini CE açısındaki çok küçük değişikliklerin bile 4. dekatta dejeneratif
artrite yol açtığını iddia etmiştir (9). Cooperman (2) ise prospektif bir çalışma
da CE açısı bozuk olguların 22 yıllık takipleri
sonucu
% 90 oranında
dejeneratif osteoartrit geliştiğini göstermiştir.

Displastik kalçalı fakat henüz osteo-,
artritik değişikliklerin gelişmediği hastalarda osteotomi ile kalça ekieminin biolojik rekonstrüksiyonu yarar sağlar.
Osteotomi için idieal hastalar izole asetabuler displazi ve minimal artrotik değişiklik gösteren hastalardır. Belirtilerin

**

olmaması nedeniyle ideal zamanda erken tanı konabilan hastalar azınlıkta
kalmaktadır. Pelvik osteotominin erken
artrotik değişiklikleri durdurduğu ve hatta kısmen geri döndürdüğü gösterilmiş
tir (3,5). Cerrahi tedavinin amacı pelvik
veya femoral osteotomiler ile mümkün
olduğu kadar normale yakın kalça anatomisini sağlamak böylece ternur bası
nın üstten örtülmasini (coverage) arttır
maktır. Bu, yük binen yüzeyi arttıracağı
için birim alana düşen yükü azaltacaktır. Uzun dönemde ağrı ve yürüme bozukluğu düzelecektir. Pelvik osteotomiler rekonstroktif ve salvage olmak
üzere iki kategoride incelenebilir. Rekonstrüktif osteotomiler Salter, SunderIand ve Greenfield'in tarif ettiği (6) double innominata osteotomi, Steel'in tarif
ettiği ('7) triple innominata osteotomi ve
bunun diğer varyasyonları, Wagner (8),
Ninomiya ve Tagawa'nın (4) tanımladığı

A.Ü.TF.Ibni Sina Hastanesi Ortopedi ve Trav. A.B.D. Öğretim Üyesi, Profesör.
A.Ü.T.F. lbni Sina Hastanesi Ortopedi ve Trav. A.B.D. Öğretim Görevlisi
A.Ü.T.F. lbni Sina Hastanesi Ortopedi ve Trav. A.B.D. Araşt. Görevlisi
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periasetabuler veya rotasyonel osteotomilerdir. Rotasyonel asetabuler osteotomi mükemmel lateral ve anterior kapsama sağlar. En önemli avantajı
asetabulumun serbest hareketi sayesinde her yönde korreksiyonu sağlar
ken pelvisin yapısını değiştirmemesidir.
Tek bir cerrahi girişimle yapılır ve stabil
fiksasyon sağlanır, bu da erken hareketi mümkün kılar.

Burada dikkat edilmesi gereken konu
zaten displazi nedeniyle lateralize olan
femur başının asetabulumun kaudale
olan deplasmanı ile daha da lateralize
olmasını önlemektir. Bunun için medialdeki asetabulumun bir kısmının rezeksiyonu gerekir (Şekil 1, Şekil 2).

CERRAHi TEKNiK

Hasta lateral dekübitis pozisyonda
iki değişik girişim tanımlanmak
tadır. Birinde oblik transvers inkesiyle
girilerek gluteus medius arkasının her
iki tarafından ilium deperiostize edilerek
kalça ekieminin kapsülü tamamen ortaya çıkarılır. Eklem kapsülünün 1,5-2
cm. üstünden başlayarak asetabulumun çepeçevre eğri osteotomlarla pelvisin iç korteksini koruyarak önde pubis
kolunun ve arkada iskium kolunun ayni
osteotomlarla sferik olarak asetabular
kıkırdağı zedelemeden pelvisten ayrıl
ması sağlanır. Öbür girişimde ise trekanter major gibi testeresi ile kesilerek
kalça abdüktörleri flep şeklinde süpericra mobilze edilir, kapsül ve ilium siyatik çentikten antericra kadar deperiostize edilerek çok daha rahat bir
oryantasyon sağlanır. Eklem kapsülünün iliuma yapıştığı yerin 1 ,5-2 cm. superiorundan asetabulumun eğriliğine
uyumlu özel osteotomlarla skopi veya
röntgen kontrolü altında pelvise bakan
iç korteks korunarak asetabulum çepecevre pelvisten ayrılır. Önde pubik kol
arkada iskium kolu ayırmak için kısa
eğri osteotomlar kullanılarak pelvisten
tam ayrılma sağlanır (3,4). Sadece ·Kalça eklem kapsülü tarafından tutulduğu
için her yönde mobilize edilebilir.
yatırılır.

Korreksiyon asetabulumun anterelateral ve kaudal deplasmanı ile sağlanır.
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KOMPLiKASYONLAR:
En kolay olabilecek komplikasyon
asetabuler kartilajı zedelemesidir. Asetabulumun nekroze olması ise şimdiye kadar literatürde 1 olguda rastlanmış, o da 2 yıl içinde
normal radyolojik görünüme kavuşmuş
tur (4). Bunların dışında lateral femoral
kuteneus sinirinin irritasyona bağlı geçici prezisi, osteotomların intrapelvik dokulara hasar vermesi, olası komplikasosteotomların

yonlardır.

MATERYAL METOD:
1990-1993 yılları arasında AÜTF Ortopedi kliğinde 5 olguya rotasyonel
asetabular osteotmi yapılmıştır. Olguların hepsi kadın olup yaşları ortalama
23,4 (18-41) dür. 4 olguda transtrokanterik, bir olguda ise trokanter major kesilmeden cerrahi uygulandı. Cerrahi
sonrası CE açısı ortalama 3 dereceden
34 dereceye ·yükseldi. Ortalama takip
süresi 11 ay (4-24) idi. Bir olguda medial pelvis duvarı da osteotomiye eklendi.
Bir olguda ise asetabulum yalnız superior kısmından döndürüldü. Cerrahi tekniğin istendiği gibi uygulanamadığı bu
olgularda geç dönemde subjektif yakın
maların olmadığı görüldü. Iki olguda
myozitis ossifikans görüldü.
SONUÇ
Uygun endikasyonlarda rotasyonel
asetabular osteotomi her yönde korreksiyonu sağlayabilmesi, hem kkırdak
hem de kemik deplasmanı ile daha fizyolojik olması, tek bir cerrahi girişim ile
stabil tesbit yapabilmesi ve uzun dö-

Derya DINÇER

nemde vaadettiği iyi sonuçlar nedeniyle
ideal cerrahi yöntem olarak değerlen
dirmeyealınmalıdır.
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ERiŞKiN KALÇA DiSPLAZiLERiNDE
CHiARI PEL ViS OSTEOTOMiSi {CPO)
S. AYDOGDU (1), H.SUR (2), Z. ÖZCAN (3), R.ALGÜN (1)

Bu çalışmanın
displazik zeminde

Chiari, ilk kez 1953'te yayınladığı
pelvik medial depfasman osteotomisini,
başlangıçda çocuklardaki doğuştan kalça displazisi ve subluksasyonları için
önermiştir.(5) Daha sonraki yıllarda bu
cerrahi girişim, ternur başının laterale
sublukse olduğu paralitik spastik olgularda ve Perthes hastalığındada önerilmiştir. (11,12,13). Alınan iyi sonuçlar
üzerine Chiari girişiminin endikasyonları arasına erişkinlerde displazik zeminde gelişen koksartroz olgularını da sokmuştur. (12, 14, 15)

olgularında

koksartroz

uygulamış

C.P.O.'nin klinik ve
nı bildirmektir.

olduğumuz
radyolojik sonuçları

Gereç ve Yöntem
1987-1992 yılları arasında D.K.Ç.,
ya da displazisine sekonder olarak gelişen koksartrozlu 13 erişkin hastada i 4
C.P.O. uygulanmıştır. Olguların 10'u kadın 3'ü ise erkektir. Cerrahi girişim sıra
sındaki ortalama yaş, 26 (min. 19, max.
39) dır. Ortalama izlem süresi 19 ay
(min. 6, maks.58) dir. 1 olguda her iki
kalçaya C.P.O. uygulanmıştır. Tüm olgularda doğumsal kalça displazisi ya
da subluksasyonuna bağlı olarak gelişen dejeneratif değişiklikler vardır.
Ameliyat zamanlaması olarak "erken
degeneratif değişiklikler" dönemi seçil-

Chiari pelvik osteotomisi (C.P.O.)
bir yandan femur başının kemiksel örtülmesini artırarak kalça ekiemi stabilitesin iyileştirirken, öte yandanda kalça
ekieminin mediale yer değiştirmesi ile
de eklem üzerindeki yükü azaltmaktadır. (4,6)

**

amacı, erişkinlerde
gelişmiş

E.Ü.T.F. Ort. ve Trav. A.B.D. Uzmanı
E.Ü.T.F. Ort. ve Trav. A.B.D. Profesörü
E.Ü.T.F. Ort. ve Trav. A.B.D. Uzmanlık Öğrencisi
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ile 20 dereceyi aşmayacak açı ve osteotomlar ile gerçekleştirilmiştir. üsteotomi tamamlandıktan sonra kalçanın abduksiyonu ile alt fragmanın medializasyonu sağlanmıştır. Osteotominin fiksasyonu amacı ile herhangi bir implant
veya kemik pegi kullanılmamış, bunun
yerine pelvis kuşaklı tek taraflı uzun bacak alçılı tespitin ardından olgularda aktif ve pasif kalça hareketleri rehabilitasyonuna başlanmış ve olgular çift koltuk
değneği ile parsiyel yükle ayağa kaldı
rılmışlardır. Tam yüklenmeye ameliyat
sonrası 3. ayda izin verilmiştir.

meye çalışılmıştır. Ancak 1 olguda ileri
derecede dejeneratif değişikliklerin varlığı (Chiari Pelvis Osteotisi) C.P.O. için
bir kontrendikasyon olarak kabul edilmemiştir.

Olguların tümünde ameliyat endikasyonu en az 6 aydan beri süregelen
ve yatışmayan kalça ağrısıdır. Ağrısı olmayan displazi olgularında profilaktik
olarak cerrahi girişim önerilmemiştir.
Olguların hiçbirinde daha önceki dönemde o taraf kalçasına başka bir cerrahi girişim uygulanmamıştır. Yine hiçbir olguda C.P.O.'ine ek olarak başka
bir cerrahi girişim (femoral) osteotomi
v.b.) uygulanmamıştır.

Değerlendirme

Olguların klinik değerlendirmesinde
Modifiye Harris Kalça Skorlama Sistemi

Cerrahi Teknik:

kullanılmıştır(3).

Ameliyat traksiyon masasında cerrahi girişim uygulanacak taraf, O derece
abduksiyonda iken uygulanmıştır. Operasyon sırasında osteotomi hattını belirlemek ve gerektiğinde kontrol amacı ile
fluoroskopi kullanılmıştır. Cerrahi girişim anterior iliofemoral kesi ile uygulanmış, rektus femoris kasının kapsül üzerinde yapıştığı en yüksek nokta
osteotomi düzeyinin göstergesi olarak
değerlendirilmiştir.Osteotomi horizantal

90 puan ve üstü çok iyi, 80-89 puan
iyi, 70-79 puan arası orta ve 70
puanın altı kötü sonuç olarak değerlen
arası

dirilmiştir.

Radyolojik
değerlendirme,
prepostoperatif pelvis grafilerinde Wiberg'in CE açısı Sharp açısı, asetabuler
örtülme indeksi belirlenerek yapılmıştır.
(Şeki11/A-B-C) Osteotomi düzeyinin belirlenmesinde ise asetabulumun üst ke-

Sharp Angle
CE Angle of Wiberg

3.

~cetabular

Yöntemi:

!!ead Index

AHI=B/A X 100 (%)
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narındaki

kemik çıkıntı kapsülün yapış
ma yeri olarak kabul edilerek zonlara
ayrılmıştır. (Şekil 2) Osteotomi açısı ve
medial yer değiştirme yüzdesi postoperatif grafilerden belirlenerek klinik sonuçlar ile korelasyonu değerlendirmiş
tir.

S.AYDOGDU

Olguların 4'ünde operasyon öncesi
Trendelenburg testi negatif iken operasyon sonrasında pozitif olarak saptanmıştır. Olguların kalça fiksasyonunda operasyon öncesi ve sonrası önemli
bir değişiklik olmazken, abduksiyon genişliğinde ortalama %17. ?'lik bir kayıp
belirlenmiştir.Ameliyat sonrasında bir
olguda 1 cm, diğerinde ise 0.5 cm olmak üzere 2 olguda o taraf alt akstremitesinde kısalık belirlenmiş, ancak bu
kısalık klinik olarak yakınmaya yol açmamıştır.

Sonuçlar:
1992 Eylül'ünde yapılan son değer
lendirme çağrısına uyarak başvuran 7
olgunun 8 kalçası, klinik ve radyolojik
olarak değerlendirildi. Diğer 6 olgu elde
bulunan son kontrol verilerine göre değerlendirmeye alındı.

Klinik Sonuçlar: Olguların tümünde
ameliyat öncesi Harris Kalça Skoro
70'in altında yani kötü iken, ameliyat
sonrası dönemde bu skor ortalama 82
(min. 65, max.45) idi. Harris Kalça
Skorlama sistemine göre olguların
5'inde (%62.5) çok iyi, ikisinde (% 25)
orta ve birinde (% 12.5) kötü sonuç alın
mıştır. Orta sonuçların her ikiside aynı
hastanın iki kalçasına aittir.Bu olgu 38
yaşında her iki kalçada ileri derecede
artrez bulguları bulunan ve aktif olarak
çalışmakta olan bir kişi idi. Kötü sonuç
alınan tek olgu ise 35 yaşında yine aktif
olarak çalışmakta olan ve postoperatif
8. ayda izlenen bir olgu idi.

Radyolojik Sonuçlar: Olgularda
ameliyat öncesi dönemde ortalama Wiberg açı değeri 11.25 derece (min. 25,
max.68)'e ulaşmıştır.Sharp açısı ise
ameliyat öncesi ortalama 48.5 derece
(min. 43, maks, 54) iken ameliyat sonrasında ortalama 39.3 derece (min. 26,
maks 45) olmuştur. Asetabuler örtülme
yüzdesi ortalama %62 (min. %36,
max.%72) iken, ameliyat sonrasında
ortalama %94.1
(min.%65,
max.
%1 OO)'e çıkmıştır. Operasyon ile sağla
nan distal fragmanın medial yer değiş
tirme oranı ortalama % 62 (min.%26,
maks%94) idi. Osteotomi açısı ise ortalama 15.2 (min.O,mas 25)olarak saptanmıştır. Osteotomi düzeyinin ternur
başından ortalama uzaklığı 6.3 mm olarak bulundu. Azura ve ark.'nın sınıflan
dırmasına göre 5 olgu zon O'da, 6 olgu
zon 1'de ve birer olgu zon 2-3'te yer almaktadır. Kalça eklemindeki dejeneratif
değişikliklerde önemli bir iyileşme saptamnmadı. Iki olguda dejeneratif deği
şiklik artarken bir olguda azaldı.
Komplikasyonlar:
Olguların ilkinde parsiyel peroneal
sinir lezyonu görüldü. Lezyon kısmen
düzelme gösterdi.
Tarşıtma:

Displazik kalçalarda
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şının yeterli örtülmesi sağlanmaısa o
kalçada degeneratif değişiklikler ile birlikte progressif subluksasyonun geliş
mesi kaçınılmazdır.(15)
Bazı yazarlar özellikle genç yaş ve
dejeneratif değişikliklerin gelişmemiş
olmasını endikasyon olarak öne sürmekle birlikte ileri artroz olgularında bile, en azından total kalça protezi öncesi
zaman kazanma ve uygulandığında
protazin stabilitesini artırma yönünden
C.P.O. tatminkar sonuçlar vermiştir.
(3,9,10,12,15,16)

(3,9) Gerçekten bizim çalışmamızda
da radyolojik kriterler ile klinik sonuçlar
arasında herhangi bir korelasyon belirlenememiştir.

Olgularımızın
4'ünde
Trendelenburg pozitifliği ve

belirlenen
genel ola-

rak %17. ?'lik abd uksiyon genişliğinde
C.P.O. dan sonra kalça abduktorlarında belirlenen güç kaybına bağlan
mıştır.Delph ve ark.'nın biomekanik çalışmasında C.P.O. sonrası gluteus
medius kasının kısalması ve bu kasın
kaldıraç kolunun kısalmasına bağlı olarak %65'1ik bir kalça abduksiyon gücü
kaybı bildirmişlerdir. (7)

kayıp

Osteotominin fiksasyonu amacı ile
bizim olgularımızda herhangi bir implant kullanılmamış olup 5 haftalık pelvis
kuşaklı uzun bacak alçısı ile tam rigit olmayan aksternal tespit yöntemi seçilmiştir.

Sonuç olarak, az sayıda olguyu içermekle birlikte erişken kalça displazilerinde, ileri artroz belirtileri varlıında bile
C.P.O. nin etkin bir girişim olduğu kanı
sına varılmıştır.
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TEDAVi EDiLMEMiŞ DOGUŞTAN
KALÇA ÇIKIKLI OLGULARDA TOTAL KALÇA
ARTROPLASTiSI UYGULAMASI
N.GÜNEY*, N.ÖNEŞ**

Doğuştan

Kalça Çıkığı tedavi ediltaktirde ileri yaşlarda sekonder
olarak değişikliklere neden olur ve baş
deforme olduğu gibi asetabulumda
anatomik yapısını kaybederek diametrelerinde küçülme meydana gelir ve
çok küçük, sığ rudimenter bir asetabulum kalır.Runlara ek olarak kalça kas
güçlerinde de dinamik fonksiyonlarda
yetersizlik ve sonuç olarak ağrı oluşur.
Radiogramerde dejeneratif artrit bulguları saptanır. Kullanırnın devam etmesi
ile de dejeneratif kalça hastalığı gelişir.
Bu dönemde artık hasta bir osteoartritli
gibi düşünülür ve cerrahi girişimine
mediği

adaydır.

I.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortepedi ve Traumatoloji Anabilim Dalı polikinliğne 18.2.1987 ile 26.10.1992 tarih-

leri arasında başvuran 19 tedavi edilmemiş doğuştan kalç çıkıklı olgu teşhis
edilmiştir. 19 hastanın 1O'u bilateral
olup 29 kalçada DKÇ saptanmıştır. Ancak 29 kalçanın 26'sına total kalça protezi replasmanı yapılmıştır.Bilateral olguların ?'sine bilateral, bunun dışında 5
sağ, 7 sol kalçaya total kalça protezi
uygulanmıştır. Hastaların 17'si bayan
ve 2'si erkek olup, ortalama yaş 36,7
(20y-63y) olguların ortalama takibi 30.7
ay olup en kısa 4 ay en uzun 72 aydır.
Endikasyonlarda ağrı ve yürüme
kriter olarak alınmıştır. Ağrı yürürken, uyurken ve istirahat halinde devam ettiği durumlarda tedaviye alınmış
tır Hastaların özelliklerine göre değişik
tip protezler uygulanmıştır. 19 CDH, 2
Banjica modüler tip, 3 Müller tip, 1 següçlüğü

Cerrahpaşa Tıp Fakülesi Ort.ve Trau.ABD Doç.Dr.
U.ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ort. ve Trau. ABD Uz.Öğr.Dr.

1.0.
**
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mentsiz ve 1 asetabulum sementsiz femur sementli total kalça protezi kullanıl
mıştır. Ameliyat 2-2,5 saat sürmekte ve
ortalama 2 ünite kan replasmanı yapıl
mıştır.

Çok yüksekte kalça çıkığı olan 7 olgumuza ameliyat esnasında osteotomi
uygulanmış, Z şeklinde kısaltma yapıl
mıştır. (Şekill). Osteosentez materyali

nan hastamızda kuadriseps paralizisi,
asetabuler kompenentin vertikal konulmasına bağlı luksasyon ve diğer tarafta
ameliyat esnasında ternur diafiz kırığı
oluştu. Kırık, AO plak-vida ile tespit
edildi ve de kaynama sonucu daha
sonra psödoartroz tedavisi yapıldı. Diğer lukse olan kalçaya ise revizyon yapılarak asetabuler kompanent düzeltildi.
Bir olgumuzda; ki Banjica uyguladı~
olgu, derin enfeksiyon oluştu ve
protez çıkarılmak zorunda kalınmıştır.

ğımız

Iki olgumuzda ameliyat esnasında
Hoopstress kırığı oluştu serklaj teli ile
osteosentez yapıldı.
Bir olgumuzda da postoperatif ikinci
haftada alaturka tuvalete çömelirken çı
kık oldu ve kapalı yöntemle repoze edildi.

olarak serklaj teli kullanılmıştır. Ortalama 2,5 cm (2 cm-4 cm) kemik rezeksiyonu yapılmıştır. Böylece Bem'den daha fazla ekstrmiteyi aşağıya çekmekle
oluşacak damar sinir komplikasyonları
oluşması önlenmiştir.Oiguların bir özelliğide tüm asatabular komponentlerin
orijinallerine konulmasıdır.Burada gelişen skolyoz ve hiperlardoz gibi sorunlar açısından bunun sakıncalı olacağı
tartışılmakla birlikte biz hiç bir hastada
bu tip bir sorun görmedik.
Kamplikasyon yönünden ise başlan
ilk olguda oldukça şanssız sonuç
gördük. lik yapılan ve bilateral uygulagıçta

Hastalarımızın son yapılan klinik muayenelerinde bir hasta hariç hiç biri yardımcı yürüme cihazı ve ilaç kullanmıyor.
kalça hareketleri fleksiyon ortalama
120°, akstansiyon tam, abduksiyon
25°, adduksiyon 20° saptandı. Kısalıkla
rı tolere edilebilir boyutlarda olup bir
hasta dışında Trendelenburg bulgusu
negatifti.

Radyolojik değerlendirmede; kısalt
ma osteotomsi yapılan olgularda kaynama olduğu, herhangi bir asatabular
veya femoral komponent gevşemesi
görülmemiştir. Önceleri olgularımızın
çoğunda ekspojurun daha rahat olması
için trekanter majör osteotomisi yapıl
maktaydı ve serklaj ile tekrar yerine
tesbit edilmekte idi. Bununla ilgili herhangi bir kaynama sorunu görülmedi.
Ancak şimdi lateralden abduktorlar arasından osteotomisiz girmekteyiz.
Ameliyat esnasında osteotomi alanı
na sement kaçmaması için bu bölgeye
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greftleme yapmaktayız.
Şüphesiz ki bu tip ameliyatlarda sementsiz protez kullanımı çok daha uygun olacaktır.Ancak henüz elimizde bu
boyutlarda (ki çoğunlukla 36 asetabler
kompanent kullanıyoruz.) Sementsiz
protez olmadığından kullanamıyoruz.Bu
tip olgularda en büyük sorunlardan birisi de daha önce cerrahi girişim geçirmiş olmalarıdı. Her hangi bir subtrokanterik osteotomi (Shanz) veya self
ameliyatı uygulanmış olanlarda çok ciddi komplikasyonlar çıkmakta ve protez
uygulama tekniği çok zor olmaktadır
(1 ,2,3) Hatta Shanz ostetomisi uygulananlara birinci seansta valgusu düzeltici osteotomi ikinci seansta protez uygulanmaktadır.
Bu
tip
ameliyatları
yapmaktaki amaç protez yaşını ileri almaktır. Ancak biz buna katılmıyoruz.
Çünkü hem bu osteotomilerden hastalar çok faydalanmamakta, hem de daha sonraki girişim zorlaşmaktadır. Bu
nedenle ameliyat yaşını ikinci dekat altı
na çeken çok otör vardır. Tabii ki akla
bir kaç soru geliyor. En önemlisi de kemik sement ilişkisidir. Bunun çözümü
ise biyolojik fonksiyonlu (porous coated) protezlerin yapımı ile bulunacaktır
ve yapılmaktadır. Bu tip protezlerde de
metal iyon toksitesi ve kemiğin protezle
kenetlenmesi sonuç protezin çıkarılma
sı gerekebiliyor. Şüphesiz daha bir çok
çözümler ileri yıllarda gelişecektir. Fa-

N. GÜNEY

kat şu anda yüksekte doğuştan kalça
çıkığı olan olgularda endikasyon olduğu
takdirde yaş ne olursa olsun total kalça
protezi replasmanı kanımızca uygundur. (1 ,2,3,4,5)
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DiSPLAZiK KALÇALARDA SEMENTLi CDH
STRAIGHT-STEEM TOTAL KALÇA
ENDOPROTEZi UYGULAMALARIMIZ
(ERKEN SONUÇLAR)
Mustafa CANIKLIOGLU(1), Nuri ÇÖL (2), Nikola AZAR (2), Hakan GÜLHAN (3)
DKÇ zeminminde gelişen koksartrozlarda endikasyanları dahilinde yapı
lacak bir TEP ameliyatı tartışmasııki
teknik açıdan diğer TEP ameliyatiarına
göre daha zordur. DKÇ'de yapılacak
total kalça artroplastisinin tek endikasyonu ağrı olmalıdır.Kozmetik amaçlı girişim yapılamamalıdır (3,5,8,9).
Materyal ve Metod:
SSK Istanbul Hastanesi Ortopedi
1988-1992 yılları arasında
21 hastanın displazik 23 kalçasına
CDH Straight-Stem duallock Müller toprotezi
uygulanmış
tal
kalça
tır.Hastaların 19'u kadın olup 2'si erkektir. 11 sol, 8 sağ, 2 bilateral taraf
tutulmuştur. Ortalama yaş 52.6 (33-62
Kliniğinde

1.
2.
3.

arası), ortalama takip süresi 25 ay (647) olup erken sonuçlar verilecektir. Olgularda biri DKÇ zemininde gelişen
travmatik femur boynu kırığı nedeniyle
ameliyat edilmiştir. Kalçaların PosteiKerboul snıflamasına göre tümü antericra dayanmış luksasyondur(4,5). Trekanter minorun olması gerektiği yere
göre kısalık miktarı ortalama 3.06 cm.
(1-5 cm. arası) dir.
Olguların birinde büyük trekenter osteotomize edilerek girilmiştir.4 hastada
adduktor tenotomi, 3 hastada tensor
fasya lata tenatomisi ve bir hastada SIAS'a yapışan uyluk fleksörlerinin tenotomisi yapılmış olup 18 hastada SIAS'a
yapışan uyluk fleksörlerinin tenatomisi

SSK Istanbul Hast.11. Ortopedi ve Travmatoloji KI. Şefi, Doç. Dr.
SSK Istanbul Hast.11. Ortopedi ve Travmatoloji KI. Uzmanı
SSK Istanbul Hast.11. Ortopedi ve Travmatoloji KI.
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yapılmş

olup 18 hastaya herhangi birtenotemi uygulanmamıştır.Kapsül tüm olgularda tam olarak rezeke edilmiştir.

Merle D'Aubignee kriterlerine göre
subjektif olarak fonksiyonel sonuçlar:
%86 iyi, %4 kötü, %1 O aynı kalmıştır.

Ameliyat sonrası yapılan değerlen
dirmede 14 olguda cup (kap) gerçek
asetabuluma (%61) 8 olguda araya
(%35) ve bir olguda neokatile (%4)
konmuştur. 18 olguya (%78) asetablum
üst tarafına femoral baştan alınan kemik ile tavan desteği yapılmıştır.Bu iş
lemde greft genellikle 2 vida ile tuturulmuştur.Trokanter. minor'un aşağı inme
oranı ortalama 1.9 cm. olup 0-4 cme

Olguların 11 inde bel ağrısı vardı,
ameliyat sonrası erken takipte bu ağrı
ların ?'si kaybolmuştur. Geri kalanlar
ise kısalığı iyi restore edilemeyen ve kı
salıklarının ortalması 3.1 cm olan 4 olgudur.

Ameliyat öncesi 1 gün, peroperatuar
ve postop 7 gün 1. kuşak sefalosporin
ile aminoglikozid kombinasyonu kulla-

arasındadır.

nılmıştır.

Ameliyat sonrası bir olguda femur
cisim kırığı (%4) oldu ve traksiyonla tedavi edildi. Birdiğer olguda büyük trekanter kırığı oldu ve ameliyat sırasında
tel serklaj uygulandı.Asetabuler Kap
inklinasyonu olgularımızda 25-50 derece arası olup ortalama 40 derecedir.

Komplikasyonlar: 3 tromboflebit (% 1).
Bu olgular heparin ve varis çorabı ile
takip edilmişler ve herhangi bir sorun
gelişmemiştir. 2 hematom (%9) postop
6. ve 11. günde 2 olguda hematom drenajı olmuştur. Bu olgularda profilaktik
olarak kullanılan antibiatık tedavisi drenaj sonrası 7 gün daha devam ettirilmiş
olup infeksiyon gelişimi olmamıştır.

Ameliyat sonrası takip 6-47 ay olup
ortalama 25 aydır. Hastaların değerlen
dirmesinde modifiye Harris kalça skalası (6) ve Merle D'Aubignee kriterleri kullanılmıştır
(4,5).
Modifiye
Harris
skalasına göre değerlendirmede hastaların preop ve postop karşılaştırmaları
Tablo 1'de dir.

Bu seride yapılan kalça artroplastileri için revizyon yapılmış olgumuz bulunmamaktadır.
Tartışma

Asetabuler kap normal yerine yer-

HASTA SA VISI
TOPLAM SONUÇ

AMELiYAT ÖNCESi

AMELiYAT SONRASI

%

90-100 P. (Mükemmel)

-

13

%56

80-90 P. (Iyi)

-

6

%26

70-80 P. (Orta)

5

3

%14

18

1

%

70 P./ (Kötü)
Tablo 1

MODIFIYE HARRIS SKALASINA GÖRE HASTALARlN DEGERLENDIRILMESI
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leştirilmelidir (5,8,1 O). Hareket merkezinin medializasyonu için bu gereklidir
(5). Bu durum kalçanın dinamiğine ve
statiğini düzeltmektedir. Ve sonuçta femurun adduksionu önlendiği için genu
valgum ve dış femorotibial artroz önlenir (5,8). lliak kemik asetabulumun normal yerinde en kalın şekildedir (5,7) ve
oyma işlemi en iyi burada olur. Asetabulumu normal yerinden aşağıya indirmemeye dikkat etmelidir.Bu durum femurda uzamaya neden olur. ldeali
konulan kap'ın iskiopubik çıkınıının 1
cm. üstünde olmasıdır(?). Eğer gerekiyorsa büyük trokanter osteotomisi yapmaktan kaçınmamalıdır. Asetabulum tavanı ndaki yetmezlik için (anterosuperior) ternur başından alınan tavan
grefti konuimalı ve vida ile fikse edilmelidir.Femuru aşağı indirme işlemi zordur
ve önemli tenotomiler gerektirebilir (adduktor, psoas, rektus femoris, iliotibial
band,gluteus medius). Kapsülektomi
tam yapılmalıdır (2,4).

Asetabulum her zaman tam yerine
indirilmelidir, çünkü bu kısalığı gidericidir. Ameliyat öncesi vertebral kolonun
eğilme (bending) grafiler çekilmeli ve
vertebral kolon esnekliğine bakılmalıdır.
Vertebral kolon asetabulum rahatça yerine indirilebilir. Buna özellikle tek taraflı
çıkıkiarda dikkat etmek gerekir. Fikse
ise pelvik tilt olacağı için uzatma yapıl
mamalıdır. Bu bel ağrısına neden olur.
Ancak asetabulum normal yerine fikse
edilip femoral kısaltma yapılmalıdır. Bu
kısaltma miktarını hesaplamak için preop orthoröntgenogram çekilmelidir. Ve
ameliyatta 0.5 cm.'lik rezeksiyonlarla
ve her seferinde repozisyon denemerek
kısaltma yapılmalıdır (5). Femurda kı
saltma yapılacağı zaman büyük trakanter osteotomize edilmeli ve distale
transfer edilmelidir. Böylece büyük trokanter tepesinden geçen Çizginin fe-

M. CANIKLIOGLU

geçmesi sağ
(1 ,2,8). Bu sağlanamazsa
hareket kısıtlılığı, luksasyonu arttırıcı etken ve instabiliteyi arttırıcı risk olur.
mur

başının ortasından

lanmalıdır

Bizim serimizde femuru aşağı indirme ortalama 1.9 cm. (0-4) olmuştur.
Çeşitli yayınlara göre risksiz 30-40 mm.
lndirme yapılabilir. Bundan daha fazla
miktardaki indirmelerde nöro-vasküler
yaralanmayı önlemek için 2 zamanlı girişimler yapılması ·önerilmektedir. De
Jour'un serisinde aşağı indirme ortalama 3.2 cm. (0-6 cm. arası) dir. Bu seride ortalamayı yükselten en büyük neden yüksek DKÇ'Ii olan arkaya çıkık 1.4
hastadır (5).
Olgularımız arasında posterior luksasyon mevcut değildir. De Jour'un serisinde posterior luksasyon %6.5 tur. Literatur bilgimize göre teknik bu tür
çıkıkiarda daha zordur (5). Indirilmesi
gereken mktar daha fazla olduğu için
damar sinir yaralanması riski daha fazladır. Bu tür çıkıkiarda femur'başı serbest durduğu için hastanın ağrı şikayeti
daha azdır. Artroz genellikle geç gelişir
(5,8,9, 10).

Selimizde

kadın/erkek oranı

belirgin
lehinedir (19/2).
Erişkin DKÇ'Ieri ile ilgli tüm yayınlarda
kadın, erkek oranı kadınların lehinedir
(2,5,8,9, 10).
bir

şekilde kadınların

Selimizde asetabul er greftler tüm olgularda ortalama 7 ayda (4-11) kaynamıştır.Çeşitli yayınlarda bu süre 6-12 ay
arası olarak verilmiştir (5,8). Ameliyattan sonra yapılan değerlendirmede 14
olguda kap, hakiki asetabuluma (%61 ),
8 olguda araya (%35) ve 1 olguda neokatile (%4) konmuş olduğu görülmüş
tür. Bu oran De Jour'da %87 hakki asetabuluma, %8 araya, %5 neokatiledir
(5) Postop sonuç olarak modifiye Harris skalasına göre (6) %56 (13 olgu)
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çok iyi, %26 (6 olgu) iyi, %14 (3 olgu)
orta, %4 (1 olgu) kötü olarak değerlen
dirilmiştir. merle D'Aubignee değerlen
dirmesine göre %86 iyi, %4 kötü, %10
aynı kalmıştır. De Jour'un serisinde ise
%85 iyi, %7.5 kötü, %7.5 aynı kalmış
tır.

Tüm bu verilere göre
nuç:

ulaştığımız

so-

Asetabuler kap hakiki asetabuluma
femur uzunluğu restore edilmeli, gerekli olgularda asetabulum tavan grefti kullanılmalı, lomber eğriliği rijit olanlarda kap hakiki asetabiuma
konarak femoral kısaltma yapılmalı, gerekiyorsa büyük trekanter osteotomize
edilmeli, gergin kasların tenatomisi yapılmalı, posterior luksasyonlarda protez
endikasyonu koyarken bu endikasyon
bir kez daha düşünülmelidir.
konmalı,
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LEGG-CALVE-PERTHES HASTALIGININ TANI VE
TAKiBINDE TC 99M MDP KEMIK SiNTiGRAFiSI,
MRG VE DÜZ ÖN .. ARKA RADYOGRAFi
KARŞILAŞTIRILMASI
Ayşegül BURSALI*. Gürkan ERKULA**, Cihangir YURTOGLU***,

Ayhan ÖZGÜNDÜZ***
Materyal ve Metod

arka pelvis radyografileri ile

karşılaştırıl

mıştır.

1990-1992 yılları
SSK Okmeydanı Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne sürekli kontrollere gelen 3'ü kız, 1O'u erkek toplam 13 LCP hastası alınmıştır.
Bu hastaların ortalama yaşı 8,54'tür
(En küçük 4, en büyük 12 yaşında), 6'sı
bilateral ve ?'si ünilateral, toplam 19
kalçada tutulum mevcuttur
Bu

araştı rm aya

arasında

Bu hastaların LCP hastalığnıın çeşit
li evrelerinde çekilip değerlendirilen
toplam 23 adet MRG tetkiki (bilateral
tutulumlar çift MRG şeklinde değerlen
dirilmiştir), yaklaşık olarak eş zamanlı
çekilen Tc MDP sintigrafisi ve düz ön-

Araştırmamızda en büyük güçlük
radyografi, sintigrafi ve MRG incelemelerinin birbirleri ile karşılaştırılabilmesi
için mevcut olan Waldenström, Catterall, Salter-Thompson, Lateral Pillar gibi
radyolojik klasifikasyon sistemlerinin
hiçbirinin üçüne birden uygulanamamasıdır (9, 18). Bu nedenle bir karşılaştır
ma yapılabilmesi için her üç tetkike de
uygulanabilen ternur başının tutulum
yüzdesini hesaplamayı uygun bulduk.
Böylece
radyografi,sintigrafi
ve
MRG'nin teşhis ve takipte birbirlerine
herhangi bir üstünlükleri olup olmadığı
nı araştırdık.

SSK Okmeydanı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzmanı, Doçent.
SSK Okmeydanı Hastanesi Ortopdi ve Travmatoloji Kliniği asistanı
SSK Okmeydanı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzmanı
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Şekil 1 : Düz ön-arka pelvis grafisinde
solternur başmda Perthes hastaliği olan
bir hastanm ternur baş1 tutulumu görülmektedir.

Şekil 3: Yine aym hastamn yaklaşik eş
zamanli MR/ tetkiki. Baş tutulumunun %
85, olduğu, kapsül içindeki efüzyon, başmlaterale ve süperiora sub/Oksasyonu

Sonuçlar
Araştırmamızda her üç incelemenin
incelenmesi sonucunda elde edilen femur başı tutulum yüzdesi değerleri
"Student's t"testine tabi tutulmuştur
.Grafi ve sintigrafi sonuçlarının karşılaş
tırılması sonucu t değeri -2.0x5 olarak
bulunmuş ve bu fark %94 olasılıkta anlamlıdır.GFrafi ve MRG karşılaştırılma
sında ise t değeri-4.1 O'dur ve yine bu
fark%99 olasılıkta anlamlıdır.Son olarak
sintigrafi ve MRG sonuçlarının karşı
laştırılmasında t -2.07 olarak bulunarak
farkın % 94 olasıkılta anlamlı olduğu
tespit edilmiştir.
Sonuçların toplu olarak değerlendi
rilmesinde ise MRG ve sintigrafinin düz
ön-arka pelvis radyografisine göre ve
daha da önemlisi MRG'nin sintigrafiye
göre anlamlı farkları bulunduğu görülmüştür.
Tartışma

Şekil 2: Aym hastanm Tc 99m MDP pinho-

Je'/ü kemik sintigrafisinde sol ternurbaşi
tutulumu radyografiye göe daha kesin
olarak yaklaşik %60 olarak bulunmuştur.

LCP tanı takip ve tedavi yönünden
ortopedide büyük güçlüklerle karşılaşı
lan hastalıklardandır. Radyografide
hastalığın geç saptanması tedavide ortalama 8 aylıkbir gecikmeye sebep olur

400

Ayşegül SURSALI

LEGG-CALVE-PERTHES HASTALIGININ TANI VE TAKIBI
değerlendirilebileceği

(3). Bu durum aynı zamanda prognozu
kötü yönde etkiler.

bir klasifikasyon
sisteminin yokluğudur.Yeni bir klasifikasyon sistemine gerek bulunduu aşi
kardır. Bu konuyla ilgili olarak literatürde yeni bazı girişimler bildirilmektedir.
(15, 16).

Sonuçlarımızın

"student's t"testi ile
sonucunda başın tutulumyüzdesinin belirlenmesinde sintigrafi ve MRG radyografiye göre daha güvenilir olarak bulunmuştur. Sintigrafi ve
M RG radyografide tespit edilememiş
aseptik nekroz odaklarının erken teşhi
sinde
önemli
rol
oynamaktadır
(1 ,2,4,6, 7,1 O, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
yorumlanması

Bizim uyguladığımız ternur başının
tutulum miktannın yüzde ile değerlen
dirme yönteminin basit, kolay uygulanabilir bir yöntem olabilecğini düşünü
yoruz. Radyografi, sintigrafi ve MRG
görüntülerinde elde edilecek farklı tutulum yüzdelerin göre yeni bir kombine
sınıflamaya ihtiyaç olduğunu da belirtmek isteriz. Böyle bir sınıflama ile tanı
ve tedavi planı daha sağlıklı olacaktır.

MRG ise hem sintigrafi ve hemde
radyografiye göre daha kesin ve daha
erken bilgi veren bir yöntem olarak tespit edilmiştir. (5,6, 19) Lezyonun büyüklüğü MRG ile sintigrafiye göre daha kesin olarak teşhis edilebilmektedir.
Erken teşhis yönünden sintigrafi ve
MRI arasında belki de hasta grubunun
küçüklüğü yüzünden önemli bir fark
tespit edilememiştir. Ancak MRG başın
tutulum yüzdesi, ternur başı ile asetabulum ilişkisi, ternur başının laterale ve
süperiora sublüksasyonu, kapsül içindek efüzyonu ve kalça çevresindeki
kaslardaki atrofiyi gösterebilmesi açı
sından hem radyografi ve hem d sintigrafiye kesin bir üstünlükgöstermektedir
(8).

Kaynaklar
1. Bluemm RG, Falke TH, Ziedses des
Plantes BG Jr, Steiner RM: Early Legg
Perthes disease demonstrated by MR/,
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Ayrıca MRG
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PEATHES C.~lVE-LEGG HASTALIGINDA
TEDAVi SEÇiMi
AGUŞ, H*, SÜRENKÖK F**, PEDÜKCOŞKUN S****

Perthes hastalığının tedavisindeki
amaç erken dönemde uygun bir baş
asetabulum ilişkisi sağlamak,geç dönemdcise gelişebilecek sekonder osteoartritis önlemektir.Bu amaçla yaş ve
tutuluş oranı başta olmaküzere cinsiyet,femur başının asetabulumla ilişkisi,
fizisteki büyüme bozuklukları, metafizer
değişiklikler, kalça hareketlerigibi faktörlergöz önüne alınarak spesifik erken
tedavi gerektiren olguları saptamak
mümkündür.

herhangi bir spesifik tedavi uygulamamakta ve olgularımn::' belli aralıklarla izlemekteyiz. Spesifik teaavi uygulamakta bizce esas alınması go(eken nokta
kalçadaki remodelasyon pot<.ı.nsiyelidir.
Remodelasyon potansiyelinde 5 -6 yaş
larından sonra belirgin bir düşme olmaktadır. Bu nedenle spesifik tedavi ile
tedavi edilmesi gereken olgular 6 yaşından büyük çocuklardır.

Uygulanacak spesifik tedavinin şekli
ortopedistin tedavi şekline bakış felsefesine bağlıdır. Erken tedavi şekillerin
den uygulanacak konservatif veya cerrahi yöntemlerin sonuçlarında anlamlı
bir farklılık yoktur.

Erken spesifik tedavide ci haz kullanCerrahi tedavi yöntemleri
ve özellikle proksimal femoral osteomi
tercih
ettiğimiz
tedavi
yöntemidir.Uygulayacağımız osteotomi tipine
olgularımıza preoperatif olarak yaptığı
mız artrografik incelemeye göre karar
vermekteyiz.

Biz kliniğimizde Gl ve Gll (SalterHarris A) tutuluş göstren olgularımıza

yılları arasında

•••

mamaktayız.

Bu

SSK Yenişehir Hst, 2.0rtopedi Kin. Şefi, !zmir
SSK Yenişehir Hst. I.Ortopedi Kin Uzmanı
SSK Yenişehir Hst, 2. Ortopedi Kin Asistanı
SSK Yenişehir Hst, 2. Ortopedi Kin. Uzmanı
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içerisinde 1986- 1990
tedavi ettiğimiz ve izle-
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me süreleri en az 2
talama 4 yıl olan 28

yıl

en fazla 7 yıl or29 kalçası

zamanlarda "dinamik tedavi" olarak tanımlıyabileceğimiz yöntemlerin tercih
edilmesine doru bir eğilim vardır. Tedavi süresinin kısa olması, tedavinin sonlandmiması için hastalığın belli bir evreye gelme zorunluğunun bulunmaması,
ekonomik olması yanında özellikle Stulberg'in yapmış olduğu uzun süreli araş
tırmalarla baş asetabulum ilişkisinin
pognozdaki etkisinin öneminin ortaya
konması bu yöntemlerin tercih nedenleridir. Aktif hareketin kalçaka prognozu
olumlu yöndeki tedavi yöntemlerini
önermekteyiz.

hastanın

değerlendirilmeye alındı. Hastalarmızın
yaşları

4 ile 12 arasında değişmekte
dir.Ortalama yaş 7.8 olarak saptanmış
tır.Oigularımızdan 9 hastamız herhangi
bir özel tedavi görmeden izlenmiş, diğerlerine ise cerrahi girişimde bulunulmuştur. Cerrahi girişim olarak 16 olguya proksimal femoral osteotomi, 4
olguya ise innominat osteotmi uygulanmıştır.Kalçalar klinik olarak lowa değer
lendirme sistemine göre hareket kısıtlılı
ğı, ağrı ve ekstremite eşitsizliği göz
önüne alınarak değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirme sonuçlarına göre
iyi sonuçlarımız Gl de %100, Gll de
%91, Glll de% 71 ve G IV de %100
olarak saptanmıştır. Glll deki olguları
mızda % 14.5 oranında yetersiz sonuç
elde edilmiştir. G IV de giren olguları
mızda yetersiz sonuç yoktur ancak bu
gruptaki olguların hepsi 7 yaşından küçük olgulardır.

3 olgumuzda hareket
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kısıtlığı

vardır.Hareket kısıtlılığı saptanan 2 olgumuza innominat osteotomi uygulanmış
tır.

Ameliyat sonrası dönemde hareket
kısıtlılığı ile karşılaşma tehlikesinin innominat osteotomide daha fazla olmakla
birlite uygulanan ameliyat türünden çok
ameliyat sonrası dönemde uzun süreli
tespite bağlı olduğuna inanmaktayız.Bu
nedenle son 2 yıldır hastalarımıza herhangi bir eksternal tespit uygulamamaktayız.

2 Olgumuzda kalça hareketlerinde
ağrı yakınması mevcuttu. Bu olguları
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dı.
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tedavisinde son
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SPONDiLOSLiSTESIS VE SPONDiLOLIZiS'IN
AllCI SPiNAL SiSTEMi iLE REDÜKSiONU VE
STABiliZASYONU
Tunç KABAKLIOGLU, Ömer AKÇALI, Mehmet KIRIMCA
Spondilolistezis grade 1 olguların
ve spondilolizis olgularının bir çoğu
cerrahi tedaviyi gerektirmez ( 15). Bununla beraber, konservatit tedaviye
cevap vermeyen, sürekli ağrı yakın
ması olan hastalarda cerrahi tedavi
endikasyonu doğmaktadır (23,24,27,
29, 32).
Semptomatik spondilolistezis olgularda % 50'den fazla kaymalarda veya
grade 3-4 olgularda tedavi önerilmektedir. Cerrahi tedavide, dekompresyonunda eklendiği in situ posterior artrodez
(5, 1O, 12, 18),
posterior
interbody artrodez (4,9), redüksion ile
artrodez gibi seçenekler vardır.
(12, 16, 19,26) Bazı otörler, nöral yapı
ların dekompresyonu için anterior ve
posterior yaklaşımların kombinasyonunu, 5. lomber omurun sakrum ile

daha uygun anatomik pozisyona gelmesine ve kemik greftlerinin daha uygun pozisyonda olması nedeni ile savunurlar. (14, 17). Son yıllarda, spondilolistezis'i posterior enstrümantasyon
ve posterer girişim ile redükte edecek
olan
girişimler
öne
sürülmüştür.
(1,3,10,13,28). Bu çalışmadada biz,
spondilozis ve spondilolistesis'in Alıcı
Spinal Sistem ile kombine edilen posterior füzyon uygulamalarına ati sonuçları
sunuyoruz.
MATERYAL VE METOD
1989 ve 1991 yılları arasında Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji A.B.D.'na başvuran,
spondilozis (n:16) ve spondilolistezis
(n:60) tanısı konulup, Alıcı Sipinal enstrümantasyon ve füzyon ile tedavi edilen takipleri elverişli olan 76 olguya ait

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
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sonuçları değerlendirdik. Bu olgların
53'ü kadın ve 23'ü erkek idi. Tüm hastalarda bel ağrısı yakınmaları var idi.
Polikliniğimize baş vuran bu hastalara, anteroposterior, lateral, sağ ve sol
oblik radyolojik incelemeleri rutin olarak

dı.Transvers presesierin uç noktası ile
spinöz presesierin uç noktaları arası
dekortike edildikten sonra, posterer füzyon uygulandı. Bu cerrahi işlem ortalama 2 saat 45 dakika sürmekte ve 3 ünite kan transfüzyonu gerektirmektedir.

yapıldı.

Bir olguda L3 _4 , 31 olguda L4 _5 , 44
olguda L3-S 1'de patoloji tespit edildi. Olguların 25'inde olaya dejeneratif disk
hastalığı ilave idi. Kompüterize tornagrafik tetkik nörol bası olduğundan kaygılandığımız, 18 olguya uygulandı. Cerrahi endikasyon kriterimiz; 1. ısrarlı ve
süregen ağrı, 2- Nörolojik bulgu olması,
3-kayma derecesinde oluşan artış, 4Konservatif tedavinin yetersiz olduğu
durumlar idi.
Olgular, postoperatif hemen alınan
radyografilerle, ve 1 ay, 3 ay, 6 ay 1 yıl,
2 yıl sonra alınan radyografilerle radyolojik olarak incelendi. Yine bu olgular
bu inceleme periodlarıda fizik muayene
ve sorgulama ile de değerlendirildi. Olgular Meyerding'e göre değerlendirildi:
42 olguda grade 1, 14 olguda grade 2,
2 olguda grade 3, 2 olguda grade 4
kayma vardı.
CERRAHi TEKNiK

Orta hat kesisi ile ameliyata başlan
Artrodez ve enstrüman uygulanacak
olan bölgenin paraspinal kasları spinöz
presesierden sıyrıldı. Eğer spinalkanalda darlık ve/veya larninada instabilite
mevcut ise total laminektomi uygulandı.
Spinal kanal kontrol edildi. Eğer geniş
lemiş ve protrüde olmuş disk materyali
var ise uzaklaştırıldı. Kayan vertebranın
bir üst ve alt arnurlarına transpediküler
vidalar yerleştirildi. Redlar uygulandık
tan sonra, distraksiona geçildi. Transpediküler olarak yerleştirilen vidalarla,
distraksionla beraber redüksion sağlan-

SONUÇLAR

Hemen cerrahi sonrsında alınan
Radyografilerde, 41 olguda %50-75, 16
olguda %25-50 redüksion sağlanırken,
3 olguda başarılı olunamamıştır. Takip
süresi, 6 ay ile 36 ay arasında olup ortalama 21 aydır. Olguların 49'unda ağrı
semptomu gerilerken, 11 olguda analjezik ilaç ile düzelen ağrı yakınması
mevcut idi. 19 olgunun 1O'unda nöralojik durumda düzelme saptanmadı. Takiplerde elde olunan, Röntgenlerde,
tüm olgularda redüksionun korunduğu
ve füzyonun sağlandığı görüldü. Postoperatif erken dönemde enfeksion görülen 4 olguda enstrümaniarın çıkarılma
sına gerek olmadan, antibioterapi ile
iyileşme sağlandı. Daha ileriki dönemlerde ortaya çıkan enfeksion bulguları
olan, 2 olguda ameliyatdan 1 yıl sonra
enstrümanlar çıkarıldı. Bu 2 enstrümanlar çıkarıldıktan sonra, enfeksion önlenmiş ve intraoperatif olarak solid bir füzyonun oluştuğu görüldü Yine bu
çıkarılan enstrümaniarda her hangi bir
yetersizlik tespit edilmedi.

dı.

TARTIŞMA:

Spondilolizis ve spondilolistezis grade 1 olguların çoğunluğu cerrahi tedaviyi gerektirmez. (15). Bununla beraber,
konservatif tedaviye dirençli olan olgularda cerrahi tedavi, endike olarak gözükmektedir. (23, 27, 29, 32).
Buck metodu ile, pars interartikülaris'in kemik grafti ile onarımı ve vidalarla internal fiksasyonu ile, spondilozis ve
düşük gradeli spondilolistezis olgularda
tatmin edice sonuçlar alındığı bildiri!408
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miştir.

(11 ,24,25,30,31 ). Bu metod yalgenç hastalarda ve nörol arktaki
3 yada 4 mm den daha az olduğu olgularda endikedir. Son zamanlarda endikasyon daha genişletilmiş ve 1O mm
den fazla gap"'i olan olgularda, dahil
edilmiştir. (24,30) Yukarıda bahsedilen
endikasyonlara sadece birkaç hastam ız
uymaktadır. Bizim olgularımızın çoğun
luğu, dejeneratif tipte spondilozis olup,
dekompresyon gerektirmektedir. Spondilozis tanısı alan tüm hastalarımıza,
stabilizasyon ve posterior füzyon uyguladık.Hangi metodun daha iyi olduğuna
arar vermek için, karşılaştırmalı çalışa
nızca

laryapılmalıdır.
Asıl tartışma, ciddi spondillistezis olgulardaki cerrahi tedavide rediksionun
yeridir. Bazı otörler %50 den daha fazla
kayması olan olgularda 4. lomber vertebranın ekstansionu ile in situ posterior füzyonu önermektedir (5,23,32) Bu
yaklaşımla olguların 75 ve daha fazlasında semptomatik iyileşme olduğu bildirilmiştir (5,22,29) Bunun yanında yapılan
çalışmalarda,
başarılı
bir
redüksiondan sonra, kaymada rekürrens olasılığının hayli yüksek olduğu ve
riskli olduğu belirtilmektedir. (12,21)
Posterior ve posterolateral füzyondan
sonra ilave bir kaymanın olduğuda bildirilmekterdiL (20) Steffee ve Sitkowski
(28), posterior ve/veya bilateral faset
füzyonu uygulanan yüksek grade'li olgularda öne doğru kaymanın devam ettiğini belirtmişlerdir. Redüksionla beraber,
lomber
omurganın
normal
blomekaniği oluşmakta, bu da artrodezi
kolaylaştırmakla beraber, ağrı ve nörolojik tabloda düzelmeye neden olmaktadır (19,22,8). Bradfort'un bu konuda
ki görüşleride, bununla uyumludur. Sonuçta, sagittal planda alignment'in düzeltilmesi ile, diz ve kalça eklemleri
ekstansiondayken dik bir duruş sağla-
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nır. Steffee'de (28) benzer
sahiptir.

görüşlere

Biz, Bradford ve Steffee ile

aynı

gö-

rüşteyiz.Onlar yukarıdaki görüşlerin ışı

ğı altında

3. ve 4. grade olayların redüksonunu yaptıklarını belirtmektedirler.
Ancak, biz 1. ve 2. grade olgulara redüksion uygulamaktayız, bizim enstrümanımızın bazı avantajları vardır. Redüksion
sadece
distraksion
ile
sağlanmamaktadır. Yani kayan vertebraya uygulanan pediküler vidalar ile, bu
omurda geriye doğru bir kuwet oluş
maktadır. Bu aynı zamanda redüksionun kaybında engel olmaktadır. Diğer
bir avantajıda , büyük miktarda, distraksion ve redüksion sağlamasıdır. Şunu
da belirtmelidir ki, tam redüksionu sağ
lamak . ıçın
floroskopik
tetkikler
kullanılmamaktadır. Erken dönem sonuçlarımızda,

Alıcı

enstrümanlarının,

spondilolizis ve spondilolistezis olgularında başarılı ve efektif olduğunu görmekteyiz. Enstrümana bağlı olarak sağ
lanan
solid
füzyon
ile
uzun
dönemdede, redüksion kaybı sorunu ile
karşılaşmayacağımızı

düşünüyoruz.

Hastalar sonuçtan memnundurlar, ancak uzun süreden beri nörolojik yakın
maları olan hastalarda tam bir düzelme
olmamıştır.
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SPONDiLOLiSTEZiSiN CERRAHi TEDAViSiNDE
TRANSPEDiKÜLER FiKSASYON VE FÜZYON
UYGULAMALARI
Selim YALÇIN, Mete MECiKOGLU, Teoman SEViNÇ

Spondilolistezisin cerrahi tedavisinde uzun yıllar uygulanan enstrümentasyonsuz posteriyor füzyon ameliyatı
uzun süreli immobilizasyon
gereksinimi ve psödoartroz oranının
yüksekliği nedeni ile gözden düşmüş
tür (5). Skolyoz cerrahisinde oldukça
başarılı sonuçlar veren Harrington
enstrümanın spondilolistezisin tedavisinde kullanılması ise foraminal stenoz, sajitalkonturların korunamaması,
sakrumda hook ile fiksasyonun güçlüğü, arzulanan rijid fiksasyonun sağla
namaması gibi yetersizliklerinden dolayı
yaygınlaşmamıştır
(4).
Spondilolistezisli segmentlerin rijid internal fiksasyonu için Roy-Camille (9)
ve Lois (5) tarafından geliştirilen ve
başarılı sonuçları uzun süre önce bildirilen transpedükler vida sistemlerini
yaygın
kullanıma
girmes
iise
1980'1erin ikinci yarısına kadar gecik-

miştir.

Transpediküer vidaların plak veya
rodlarla kombine edilmesi ilkesine dayanan birçok posteriyor enstürman sistemi geliştirilmiş, bunlarla spondilolistezısın
redüksiyonu,
lerdozun
kazanılması ve korunması,ortezsiz veya hafif bir ortezle erken mobilizasyon,
geniş dekompresyon veya revizyon uygulanan olgularda füzyon sağlanması
gibi konularda başarılı neticeler bildirilmiştir (2,6).
GEREÇ VE YÖNTEM

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde
spondilolistezis tanısı ile cerrahi tedavi
uyglanan 19 hasta ortalama17.2 ay
(41-6 ay) süre ile takip edildiler. Yaş ortalaması 38.3 (19-70) olan 14 bayan, 5
erkek hastanın şikayetleri ortalama 14
aydır artarak sürmekte idi. 12 sinde

Marmara Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travm.ABD.
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grade 1,4 ünde grade 2 spondilolistezis
ve 3 ünde spondilolizis deformitesi olan
bu hastalarda internal fiksasyona ek
olarak çeşitli yöntemlerle füzyon uygulandı. Ameliyattan önce bütün hastaların ayakta ön - arka, yan ve oblik radyografileri alındı. Kök basısı bulguları
olan olgularda bilgisayarlı tomografi,
myelografi ve elektromyografi ile disk fı
tıklaşması araştırıldı. Bu hastaların birkısmına (4 hasta) daha önceden başka
kliniklerde enstrümansız füzyon ve dekompresyon uygulanmış, ancak şika
yetleri geçmeyen hastalar kliniğimize
başvurmuşlardı. Tümünde bel ağrısı
olan hastaların 15 inde kök basısına
bağlı şikayetler ağır basmakta idi. Olistezis, hastaların 5 inde 1, 4-1.5, 11 inde
ise L5-S1 segmentlerini ilgilendirmekte
idi. Spondilolizis ise her olguda LS'i tutmuştu. Bütün hastalara genel anestezi
altında, yüzüstü pozisyonda, ReltonHall çerçevesi üzeride standart orta hat
girşimi uygulandı. Kök basısı saptanmış
olan olgularda deompresyon yapıldı. Vidaların tekniğine uygun olarak yerleşti
rilmesini takiben laminektominin varlıı
na ve füzyon alanının durumuna göre
otogreftlerle posteriyor (5 olgu), posterolateral (12 olgu), posterior interbody
(1) veya anteriyor (1 olgu) füzyon uygulandı. Ameliyat süresi 1 saat so dakika
ile 4 saat arasında idi (ortalama 2 saat
35 dakika). Hastaların klinik bulguları
ve uygulanan tedavinin anahtarları
Tablo 1 de sunulmuştur.
Sonuçlar
Bütün hastalar postoperatif 2. ila 7.
günler arasında hafif bir lumbosakral
ortezle mobilize edildiler. Ameliyat sonrası 2. günde kök basısı bulguları beliren 2 hastanın bilgisayarlı tornagrafik
tetkilerinde vidaları köklerden uzakta olduğu saptandı, bu hastaları şikayetleri
konservatif tedavi il 3 ila 6 ayda tama-

men iyileşti.Ameliyat sonrası erken dönemde kök basısı bulguları gelişen 1
hastada yapılan incelemelerde vidanın
S1 kökünün yakınında oldugu saptandı.Konservatif tedavi ile 3 ila 6 ayda tamamen iyileşti. Ameliyat sonrası erken
dönemde kök basısı bulguları gelişen 1
hastada yapılan incelemelerde vidanın
S1 kökünün yakınında olduğu saptandı.
Konservatif tedavi ile iyileşme sağlana
mayınca 2. ayda baskı yapan vida çı
kartıldı.Yara infeksiyonu glişen 1 hastada lokal önlemlerle iyileşme sağlandı.
hastalara kocperasyon düzeylerine ve
klinik iyileşme bulgularına göre üçüncü
ile altıncı aylar arasında karseden çıkar
tılarak çalışma izni verildLBütün hastalarda ameliyat sonrası 6. ayda yapılan
fonksiyonel değerlendirmede hastaların
% 79 unda (15 olgu) tedavinin çok iyi
netice verdiği, %15 inde (3 olgu) iyi,
%6 sında (1 olgu) orta sonuç alındığı
gözlendi. Iyi ve orta sonuç alınan hastalar genellikle revizyon hastaları olduğu görüldü.
TARTIŞMA

Spondilolistezis tedavisinde hangi
yöntemin terich edilmesi gerektiği konusunda tartışmlar sürmektedir.Bazı
yazarlar spondilolistezisli hastalarda
hareket kısıtlaması ortez, eksersiz gibi
konservatif yöntemlerin olumlu sonuçlar verdiğni bildirmişlerdir (7) Çeşitli
omurga cerrahisi merkezlerinde ise insitu posteriyor füzyon laminer kanca
veya pedikül vidaları ile internal fiksasyon, deformitenin çeşitli yöntemlerle redüksiyonu, anteriyor ve posteriyor füzyonun beraberce uygulanması veya
posterior interbody füzyon gibi kampiike ameliyatlar gerçekleştirilmekte ve oldukça iyi sonuçlar bildirilmektedir. Son
yıllarda hızla gelişen ve yaygınlaşan
transpediküler vida sistemler ile internal fiksasyon yönteminin spondiloliste413
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zis tedavisinde en sık tercih edilen yöntemlerden birisi haline geldiği dikkat
çekmektedir. Bu sistemle deformitenin
redüksiyonunun gerçekleştiren cerrahlar da vardır (1 ), ancak redüksiyonun
gerekliliği halen tartışılmaktadır (8).
Kliniğimizde cerrahi tedavi uygulanan hstaların tümünde postoperatif erken mobilizasyon uygulanabilmesi,
önemli komplikasyonarla karşılaşmam
sı, psödoartroz gelişmemesi, hastaların
büyük kısmında çok iyi veya iyi sonuç
alınmaması ve literatürde de bu yöntemle yapılan girişimlerin sonuçlarının
yüzgüfdürücü olduğunun bildirilmesi
nedeni ile spondilolistezis tedavisinde
transpediküler vida ile internal fiksasyon ve füzyon uygulamasının tercih
edilmesi gereken bir yönem olduğunu

3.Kiein HA: History of spinal fusion In
White AH (ed): Lumbar Spine Surgery, pp
237-245. St Louis, CV Mosby Co, 1987.
4. Krag MK- Beynnon DB, Pope HM,
Frymoyer JW, Haugh LO, Weaver OL: An
internal fixator for posterior app!ication to
short segmentes of the thoracic, tumbar or
Jumbosacral spine. C/in Orthop 203:75-98,
1986.
5. Louis R: Fusion of the tumbar and
sacral spine by internal fixation with screw
plates. C/in Orthop 203:18-33, 198645-RoyCamille R, Saillant G, Mazel C: Internal fixation ot the tumbar spine with pedicle screw
plating. C/in Orthop 203:7-17, 1986.
6. Marchesi DG, Thalgott JS, Aebi M:
Application and results of the AO internal fixation system in nontravmatic indications.
Spine 16: 162-169, 1991.

düşünmekteyiz.

7. Nachemson AL.: Newest Knowledge
of Low Back Pain: A Critica/ Look. C/in Orthop. 1992, 279:8-20

Kaynaklar
1. Ani N, Keppler L, Biscup SR, Stetfee
DA: Reduction ot high-grade s!ips (Grades
3-5) with VSP instrumentation. Spine
16:302-301, 1991.
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AllCI SPINAL SiSTEMi
Haluk BERK*, Mehmet KIRIMCA**
Vertebral kolon frontal, sajital, aksiyel düzlemlerde ve bu üçünün kombinasyonunda hareket edebilen mekanik bir yapıdır. Bu yapıyı oluşturan
destekleyici elemanlar, vertebra cismi,
faset eklemler, intervertebral diskler,
vertebraları birbirne bağlayan ligamentıer ve vertabral kolonu çevreleyen kaslardır. Vertebranın düzeltilmesi
(korreksiyonu) ve stabilizasyonu birçok değişik yöntemle safılanabilmek
tedir. En eski ve en ço~ ·,ulfaılan spinal enstruman Harringıon enstrumanlarıdır ve spinal cerranide önemli bir
gelişme olarak kabl'! edilmelidir (1 ).
Luque segmental spinal enstrubir fiksasyon ve postoperatif erken mobilizasyon sağiasa
da uygulanan olgularda oldukça fazla
korraksiyon kaybı oluşmaktadır (2)b.
manları sağlan:

Cotrei-Dubousset yöntemi internal
spinal enstrumentasyona yeni bir görüş getirmiştir ve düzeltmeyi üç boyut-

ta gerçekleştirir.
cunda eksternal
mamaktadır (3).

Uygulanmaları
desteğe

sonugerek duyul-

Alıcı spinal sistemi (ASS) önceki sistemlerden farklı olarak vertebral kolona
üç boyutta düzeltme sağlamakta ve
hem posterior hem anterior olarak uygulanabilmektedir (4,5).

ASS bükülebilen yivli rodlar, bu redspinal kolona tutturmaya yarayan
özel çengeller, vidalar ve redları birbirine bağlayan transvers bağlayıcılardan
ları

oluşmaktadır.

Redlar paslanmaz çelik çubuklardan
ve pediatrik kullanıma
uygun değişik boyutlarda iki düz ve iki
yivli yüzü bulunan parçalardır.
yapılmış yetişkin

Çengeller: Dört değişik çengel mevcuttur. kapalı ve açık pedikl çengeli ilekapalı ve açık lamina çengeli.
Transpediküler vidalar teleskopik
somunlarla rodlara tutturularak stabil

Dokuz Eylül Üniv.Tıp.F.Ortop.Trav.A.B.D.
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sağlar.

(lnstron Corp. Canton MA) ile yapıldı.
test makinasının çene hızı imm/dak idi.
ASS ile lgli biyomekanik çalışmalar
erişkin ve çocuk tipinde ayrı ayrı yapıl
dı. ASS ile ilgili biyomekanik çalışmalar
erişkin ve çocuk tipinde ayrı ayrı yapıl
dı. ASS rod ve çengellerinin basmaya,
çekmeye, üç nokta eğmeye (dayanak
aralığı: 54mm) karşı dayanıklılığı ölçüldü. Rodlar 316L 1.4435 paslanmaz çelikten yiv açılarak yapmışlardır. Erişkin
tipi 8 mm çapında ve Pediatrik tipi 6.35
mm. çapındadır. lık olarak rodlara aksiyel yüklenme ve çekme testleri uygulandı. Daha sonra rodun iki ucuna çengeller monte edilerek çengellere
sistemin kuadrangüler yapısı oluşturu
lup çengellere aksiyel yüklenme uygulandı. 18 cm'lik rodlar kullanılaak çengeller arası uzaklık 14 cm ve rodlar
arası uzaklık 4 cm olacak şekilde ayarlanıp sistem oluşturuldu.

Sornunlar düz ve teleskopik olmak
üzere iki tiptir.
Transvers bağlayıcılar sisteminin
stabilitesini arttırıcı olarak iki rodu birbirine tesbit etmek için kullanır.
ASS'nin endikasyonları: idoiopatik
skolyoz (5,6), Adolesan kifoz (6), Vertebra kırıkları ve kırıklı çıkıkiarı (8),
Spondilolistezis (9), Omurga instabiliteleri ve dejeneratif hastalıkları (1 0),
Omurga tümörleri olarak bildiriliştir.
Cerrahi teknik ilgili yayınlarda ayrıntısı
ile aktanldığından burada değinilmeye
cektir.Ağustos 1989'da ilk kullanımın
dan başlıyarak Aralık 1992 tarihine kadar 258 omurga deformiteli hasta ASS
kullanılarak ameliyat edildi. Bu hastalarda endikasyonlar: 90 skolyoz (idiopatik skolyoz: 55, konjenital skolyoz:
22, poliomyeilit: 8, nöröfibromatozis:4);
9 Kifoz (Scheuermann: 8, postlaminektomi:1); 68 vertebra kırığı (servikal:8,
torakolomber:60); 76 spondilolistezis
ve spondilolizis; 16 vertebra tümörü idi.
ASS nin skolyoz olgularında kulla%70 den fazla düzelme, spondilolistezis hastalarının %76'sında ise
%50 den fazla redüksiyon, kırıklarda
ise iyi bir redüksiyon sağlandığı görüldü. Komplikasyonlar: 8 hastada infeksiyon, ikisinde enstruman çıkartıldı diğer
leri ise medikal olarak tedavi edildi; 1
enstrumanın cilt dışına çıkması, 2 rod
kırığı, 4 alt çengel dislokasyonundan
nımda

oluşur.

Bu yazıda ASS ile ilgli bazı biomekanik çalışmaar aktarılacaktır.
MA TERY AL ve METOD

ASS ile ilgli yapılan biyomekanik çalışmalar Dokuz Eylül Üniversitesi Maki-

na Fakültesi Mekanik laboratuarında
lnstron 1114 Üniversal Test makinası

Sistemde meydana gelen elastik deformasyon ve plastik deformasyon
oluşturan yükler ve displasman miktarı
kaydedildi. Test makinasında yük deformasyon ilişkisini gösteren bir garfik
çizdirildL Grafikte lineer bölüm elastik
deformasyonu, dönmeye başladıktan
sonra plastik deformasyonu göstermektedir.
SONUÇLAR
Erişkin Tip: Tek rod üzerinde merkezden aksiyel yüklenmede 580 daN'ın
elastik deformasyon limiti olduğu ve
maksimum yükleme olan 580daN'a kadar 3.5 mm displasman oluştuğu gözlendi. Heriki tarafa çengel monde edilmiş tek rod üzerine çengellerden
verilen aksiyel yüklenme sonucunda
elastik deformasyon sınırı 115 daN idi
ve 145daN maksimum yüklenmede 1.5
mm displasman gelişti. Sistem oluştu
rulmuş şekilde çengellerden aksiyel
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yüklenmede elastik deformasyon sınırı
400daN idi ve 515daN maksimum yüklenmede 2.5 mm displasman. oluştu.
Tablo 1

0.5 mm displasman oluştu. Tablo 1
Çekme deneyinde 1700 daN'da
elastki deformasyon, 1780daN maksi-

TABLO 1 AKSiYEL KOMPRESYON YÜKLE NME TESTi

Maksimum yük
daN

Maksimum elastik
deformasyon (daN)

Kalıcı

deformasyon mm)

Erişkin

Tek rod
Tek rod+çengel
Quadrangüler
montaj
Pediatrik
Tek rod
Tek rod+çengel
Quadrangüler
montaj

500
115

580
145

3.5
1.5

400

515

2.5

190
80

220
106

0.35
3.5

160

210

0.5

Çekme deneyinde 1670daN'da elastik deformasyon ve 1750daN maksimum yüklenmde 28mm displasman
gözlendi.
Üç nokta fleksiyon deneyinde dayanak noktaları arasındaki aralık 54 mm
olarak ayarlandıktan sonra elastik deformasyon limiti 220daN olarak bulundu.
Pediatrik tip: tek rod üzerinde merkezden aksiyel yüklenmede 190daN'ın
elastik deformasyon limiti olduğu ve
maksimum yükleme olan 220daN'a kadar 0.35 mm dispasman oluştuğu gözlendi. Her iki tarafa çengel monte edilmiş tek rod üzerine çengellerden
verilen aksiyel yüklenmede 3.5 mm
displasman gelişti. Sistem oluşturulmuş
şekilde çengellerden aksiyel yüklanmede elastik deformasyon sınırı 160daN
idi ve 21 OdaN maksimum yüklenmede

mum yüklenmede 30m displasman gölendi.
üç nokta fleksiyon testinde dayanak
54mm iken elastik deformasyon limiti145daN olarakbulundu.
noktaları

TARTIŞMA

Burada sonuçları sunulan biyomekanik testler sisternde kullanılan materyalin aksiyel yük, çekme ve üç nokta
fleksyona karşı metal yanıtını göstermektedir.ASS'de kullanılan iki değişik
kalınlıkta rod vardır.Bunlardan erişkin
kullanımına uygun olan 8mm çapında
paslanmaz çelikten yiv açılarak e~de
edilen rodlardır.Pediatrik kullanımda ıse
aynı metalden 6.35mm çapındaçelik
çubuğa yiv açılarak elde edilen rodlar
kullanılır, ancak işlem sırsında sıkıştırıl
dıklarından erişkindekilerden farklı sertlikte olmaktadır. Pediatrik rodların daha
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ince olmalarına karşın çekme deneyinde elastik detormasyon limitinin ve
maksimum yükündaha fazla olması bu
yüzde ndir.

ne. Orthop. Trans. 9:118, 1985.
4. Al1c1 E.: Stable Spinallnstrumentation
A new group of instruments used in deformities and disiases of columna vertebralis.
the J. Turkish Spinal Surg. Vo.1:1-3, 1990.

Daha önce yapılmış bir çalışmada
spinal enstrumanlar karşılaştırıl
mışve
kampresyona dayanıklılıkları
araştırılmıştır.Buna göre Luque, CD,
Harrington, Harrington+Wisconsin sisteminde stabilite sırasıyla azalmaktadır
(10). Bu çalışmada üzerine 180 mm
aralıkla çengel yerleştirilen CD ve Harrington rodu kullanılmış ve aksiyel yük
altında davranışları incelenmiştir. Harrington redunun elasti deformasyon limiti 60daaN ve maksimum yük 93daN
iken CD redunun elastik deformasyon
limiti 1OOdaN ve maksimum yük
160daN olarak bulunmuş.Biz çalışma
çeşitli

5. Alic1 E., Pmar H.: The Alic1 Spinal
System in the Surgical Treatment o Scoliosis. Acta Orthop. Bel. Vol. 58 Suppl 1: 124128, 1992.
6. Al1c1 E., Erel N., Pedükcoşkun S., KaT.: The application of AllCI spinal
instrumentation in the surgical treatment of
scolioiosis. The J. Of Turkish Spinal Surg.:
Vol.1, No1:6-1, 1990.
baklioğlu

7. Al1c1 E., Karaoğlan 0., Serin E., Albayrak F., HavltÇJOğlu H.: The surgial treatment of Scheuermann Kyphosis by Al1c1
instrumentation. The J. Turkish Spinal
Surg. Vol1, No1:4-15-17, 1990.

mızda doğrudan karşılaştırma olanağı

8. Al1c1 E., Baran Ö, Tolgay M., Serin
E., Early results of thoracal and lumbar vertebrae injiries with tretatment by Al1c1 spinal
system. The j. Turkish Spinal Surg.. Vol. 1,
No 3:4-7, 1990.

bulamadık

ancak ASS ile elde edilen
sonuçlar CD le elde edilen sonuçlara
yakın görülmektedir, Böylece hem yetişkin hemdepediatrik tip redların daha
önce denenmiş spinal sistemler kadarsağlam olduğu sonucuna varabiliriz.

9. Al1c1 E., Erel N., Serin E., Tatari H.:
Reductional and stabilization of sspondylolisthesis using Al1c1 spinal instrumentation.
The J. Turkish Spinal Surg. Vol. 1, No 2: 13, 1990.
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IDiOPATiK SKOL YOZ CERRAHi TEDAViSiNDE
AllCI SPiNAL SiSTEMi KULLANIMI
Emin ALlCI*, Ömer AKÇALI**, Mustafa TiNER**
Skolyoz omurganın frontal, sagittal
ve aksiyel planlardc.. gelişen üç boyutlu deformitesidir. Skolyoz tedavisinde
altın standart 1960'1ardan beri posterior artrodez ve enstruman ile korraksiyon olmuştur (1 ,2). Harrington enstrumanı
idiopatik
skolyoz
cerrahi
tedavisinde devrim yapmıştır (2). Hastalar ameliyat sonrası gezer hale gelebiliyorlardı, ancak enstrumandan kaynaklanan
nedenlerden
dolayı
aksternal tespit füzyon gerçekleşince
ye kadar kaçınılmazdı. Coğrafi koşul
ları nedeniyle uzun süreli alçı uygulayamayan Luque, aksternal tespiti
kaldırma arayışı içinde 1982 yılların da
segmental spinal enstrumantasyonu
(sublaminer tellemeyi) ortaya koydu
(3). Hastalar postoperatif aksternal
desteğe gereksinim duymaksızın mobilize olabildiler. Omurga deformitelerinde üç boyutlu düzeltme kavramı ilk
kez Cotrei-Dubousset sistemi ile ko-

••

nuşulur oldu (4). Öte yandan 1974'te

Dwyer(5), 1975'te Zielke, Dwyer sisteminn aksaklıklarını ortadan kaldıran bir
sistemle Zielke VDS ile omurgaya anteriarda yaklaştılar (6).
Zielke VDS ile özellikle lomber eğri
liklerde önemli miktarda "derotasyon"
sağladı (6-8). Ortaya atılan teknikler zamanla hibrid olarak da kullanılmaya
başlanıldı, şöyle ki Harrington distraksiyon rodu+sublaminer telierne (9), HarriLuque, Drummond sistemi, Harrington
distraksiyon rodu ve Dwyer/Zielke'nin
birlikte kullanımları literatürde yer aldı
(9,10).
ALlCI spinal sistemi de omurgaya
üç boyutlu korreksiyon sağlamak amacıyla geliştirilmiş yivli bir sistemdir (11 ).
Sistemde çengel ve vidalar ile rodlar
omurgada tutunma sağlar ve transvers
bağlayıcılar ile dökdörtgen yapı oluştu
rularak rotasyonel stabilitesi de sağla-

Dokuz Eylül Üniv.Tıp.F.Ortop.cve Trav.A.B.D. Profesör
Dokuz Eylül Üniv.Tıp.F.Ortop.cve Trav.A.B.D. Araş. Görev.
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nır. Cerrahi teknik ve sistem ayrıntılrı ile
ilgili yayınlarda tartışılmıştır (11, 12).

Bu yazıda Skolyoz olgularında ALlCl Spinal Sistemi uygulanmasının sonuçları tartışılacaktır.

MATERYAL VE METOD
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Ağustos 1989 ile Ekim 1992 tarihleri arasında ALlCI Sistemi ile korreksiyon ve füzyonu yapılan 51
idiopatik skolyoz olgusu değerlendirme
ye alındı. En kısa 4 ay en uzun 40 ay
(ortalama 26.6 ay) iziemi olan hastaların 19'u erkek 32'si kız çocuğu idi. Yaş
ortalaması 15 (10-29 yaş) arasında
olan hastaların skolyoz eğriliklerinin dağılımına bakıldığında 14 Torasik, 7 Torakolomber, 27 Torakal ve Lomber iki
eğrilikli ve 3 lomber eğrilik bulduk. Torakal eğrilikler King ve Moe'ya göre ayrıldıında 9 Tıp ı, 15 Tıp ll, 17 tip lll, 5
Tip IV, 2 Tip V eğrilik olduğu görüldü.
Hastalarda cerrahi endikasyon gösterilmiş eğrilik progresyonu idi.
Preoperatif incelemede tüm hastalara ayakta PA ve lateral grafi eğilme ve
traksiyon testleri, solunum fonksiyon
testleri, arteriel kan gazı analizi yapldı.
Enstruman ve füzyon sahası seçimde
eğilme grafileri ve lateral grafiler kullanıldı. Stabil omurga King'in tarif ettiği
orta sakral hat yöntemiyle saptandı
(13). Vertebra ratasyonları Pedriolle
Torsiyometresi kullanılarak ölçüldü.
1 hastamızda (lomber eğrilik) yalnız
anterior, 11 hastada iki evreli anteror
ve posterior, 39 hastada ise posterior
cerrahi yapıldı. Enstruman yerleştirilip
derotasyonu izleyen dakikalarda montaj tamamlandığında intraoperatif uyandırma testi (Stagnara wake-Üp) her
hastaya mutlaka yapıldı.

SONUÇLAR
Torakal eğriliklerin frontal planda ortalama 50.7 derece (32-98), lomber eğ
riliklerin 35.8 derece (16-65) olduğu ve
postoperatf dönemde sırayla ortalama
14.7 ve 11.2 dereceye inerek to rakald e
%71, lomberde %68.7 oranlarında bir
düzelme sağladığı görüldü. En fazla
korraksiyon kaybı derin enfeksiyon nedeniyle enstrumanı çıkartmak zorunda
kaldıımız bir olgumuzda görüldü.
Apikal vertebra ratasyonları ameliyat öncesi torakalde 22.9 derece ve
lomberde 20 derece iken amileyat sonrası radyogramerinde sırasıyla 16.1 ve
14.6 derece olarak ölçüldü. Bu değerler
torakalde %29.7, lomberde %27.'1ik bir
derotasyonu gösterir. Perdriolle torsiyometresi ile preoperatif omurgada ölçüm
yapmanın hiçbir zorluğu yokken ameliyat sonrası enstruman nedeniyle sağ
lıklı ölçüm çoğu kez olmamaktadır. Daha önce yapılan ve bu hastalardan bir
kısmınıda içeren çalışmada Stagnara'nun tarif ettii gibi BT ile ratasyon ölçülmüş ve RA sağ (sajital rotasyon) ölçümlerinde %34.4 derotasyon sağlan
dığı gösterilmişti (14).
Sagittal planda ise 12 hipokifotik (20
derece altında) skolyoz olgusu saptadık. Postoperatif ölçümlerde ortalama
9.5 derece olan torakal kifozun 17 dereceye çıktığını görmekteyiz. Ortalama
değer her ne kadar "normal" değerin altında olsa bile enstruman ile hipokifozun düzeldiği görülmektedir.
Iki evreli anterior ve posterior cerrahinin uygulandığı hastalar ile tek evreli
posteror cerrahi uygulanan hastalar
karşılaştırıldığında her iki grupta torakal
eğriler sırasıyla %75 ve %71 düzelirken
lomber eğriliklerde %81 ve %62.2 düzelme sağlandı.
Tıp
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Toplam
Sayı

9
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Tipi

Tip ll

Tip lll

A+P

p

15

17

11

39

51

PreopT

54.2

49.2

51.4

50.8

49.5

50.7

PostopT

12.4

12.6

16.7

12.6

15.4

14.7

%Düzelme 65.7

77.1

68.6

74.6

70.8

71

Preopl

43.8

34.7

43.9

34.2

35.8

Postopl

5.8

18.5

8.1

12.8

11.2

47.9

80.5

62.2

68.7

%Düzelme 86

T = Torakal, L=lomber, A+P=anterior ve posterior iki evreli cerrahi, P= posterior
cerrahi
sonuçları

Tablo 1'de

özetlenmiştir.

korreksiyonunu sağladığı gösterilmiştir
(1 ,3,9, 1O). Ancak Harrington sisteminin
ekc:ternal desteğe gereksinim duyması,
Flat-back deformitesine yol açması,
lomber lordoz kaybına yol açması bilinen dezavantajlardır (9). Luque sistemi
ile rijit bir fiksasyon sağlanırken, sistemin beraberinde getirdiği nörolojik
kamplikasyon riskinde artma ve uzun
dönemde korraksiyon kaybının fazla olması sistemin dezavantajlarıdır (14).

Tip ll ve lll olgularımızda enstrumaT12 veya L 1'de distraksiyon yönünde sonlandığı olgularda, postoperatif izlemlerinde "bileşke kifozu" (Junctional
kyphosis) saptadık.
nın

Komplikasyon:
Nörolojik kamplikasyon veya psödoartroz gözlemlendi.
4 postoperatif enfeksiyon olgusundan 1 tanesinde enstrumanı çıkartmak
zorunda kaldık, ancak enfeksiyon değerlerinde medikal tedavi ile tedavi edildi. Anterior yaklaşım ile enstrumante
edilen 3 hastamızda yaklaşım tarafına
ait sempatik zincir sorunları görüldü.
TARTIŞMA

Harrington ve Luque sistemlerinin
cerrahide elde edilen sonuçları değişti
rildiği ve skolyoz eğrisinin uzun süreli

CD spinal cerrahide Harrington'dan
sonra yeni bir boyut katarak üç boyutlu
tedavi olanakları sunmuştur.Son zamanlarda CD uygulanan hastalarda dekompansasyon olayı tartışılmakta ve
enstruman düzeyleri seçimindeki KingMoe sistemiyle bazen yetersiz kalın
maktadır (15). Sorun deretasyon yapan
sistemlerde sağlıklı enstruman düzeyi
seçim kriterlerinin olmamasından kaynaklanmaktadır.
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Alıcı

spinal sisternil ile CD'nin getirdiği kolayi ıkiara ek olarak kontrollü distraksiyon kampresyon sağlanması ve
anterior yaklaşımla 60°'e kadar olan
lomber eğrilerde düzeltme yapabilmesi
ile ek avantajları vadır.Anteriorda elde
ettiği korreksiyon ve deretasyon Zielke
VDS ile karşılaştırılacak oranlardadır
(7,8).
Tıp ll ve lll olgularımızın izleminde
saptadığımız bileşke kifozu bizi sagital
analizini tekrarlamaya yöneltti ve enstrumanın T12 veya L 1 de sonlandığı olgularda minimal bileşke kifozunun preoperatif dönemde olduğunu gördük.
Bileşke kifozu olan olgularda ya enstruman daha alt sagmentlere inmeli yada
ters enstrumentasyon yapılmalıdır böylece enstruman, kampresyon kuwetiyle lerdozu oluşturacak şekilde torakolomber bileşkede sonlanır ve arzu
edilen normal sagital kontur sağlanır.
Sonuç olarak Alıcı spinal sistemi ile
idiopatik skolyozun cerrahi tedavisinde
her üç planda iyi bir düzeltim sağladığı
anlaşılmaktadır.
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KONJENITAL SKOL YOZDA
AllCI SPiNAl
SiSTEMi UYGULAMASI
Emin AllCI*, Mustafa ÖZKAN**
Konjenital skolyoz uzun süredir tedavisi zor bir sorun olagelmiştir. Doğal
seyri ve çeşitli tedavi türlerine yanıtı
ancak son 20-25 yılda tanımlanmıştır
(1). Konjenital skolyoz üzerine ilk yayın 1952'de Kuhns ve Horwell tarafın
dan yapılmıştır (2). 1968'de Winter 66
hastanın tedavi sonuçlarını bildirmiştir.
Yakın zamanda ise Kahanowitz, Ponte ve Winter'in cerrahi tedaviyi tartış
tıkları yazılar yer almaktadır (1-5).
Konservatif tedaviye rağmen ilerleyici
olan ve küçük yaşta ileri derecelere
ulaşmış olan konjenital skolyoz eğrile
rinde nasıl bir tedavi uygulanacağı tartışmalı kalmaktadır. Günümüzde konjenital skolyozda uygulanabilecek
çeşitli tedavi seçenekleri vardır, ancak
hiçbir en iyi tedavi değildir (6). Konjenital skolyozda kullanılabilecek-teknik
lerin belli başlı ları: (1) Posterior füz-

yon, (2) Enstruman kullanımı ile birlikte
posterior füzyon, (3) Anterior ve posterior füzyon, (4) Anterior ve posterior
hemiepifizyodez ve füzyon, (5) hemivertebra eksizyonu olarak sayılabilir.
lmmatür omurgada posterior füzonn ve
enstruman kullanımının tartışmalı olmakla birlikte avantajları yanında dezavantajlarıda vardır. Psödoartroz riskini
azaltması, postoperatif eksternal destek gereksinimini azaltması yanında belirgin olarak nörolojik defisit riskini artı
rır.

Alıcı

spinal sistemi ile cerrahi tedavikonjenital skolyoz olgularının
sonuçları bu yazıda sunulacaktır.

si

yapılan

MATERY AL ve METOD
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi hastanesinde Ağustos1989 ile mayıs 1992 tarihleri arasında alıcı spinal

9 Eylül Üniv Tıp. Fak. Ortop.t Ravm. ABD. Projesörü
9 Eylül Üniv Tıp. Fak. Ortop.t Ravm. ABD. Yrd. Doç.
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sistemi ile cerrah tedavileri yapılan (12
erek) 20 hasta değerlendirme
ye alındı. Yaş ortalaması 12.9 yıl (9-16
yaş) olan hastalar ortalama 14.9 ay (339 ay) sonra son kontrolleri yapıldı. 5
hastada diastometamyeli saptanarak
önce kanal içi patolojinin tedavisi yapıl
dı. Hastalarımııda gözlediğmiz vertebra
anomalileri ise Tablo 1 de özetlenmiş
tir.

görüldü.

8 hastamıza iki evreli anterior ve
posterer cerrahi uyguladı k. lntraoperatif
Stagnara uyandırma testi hastalarımı
zın tümünde uygulandı.

1 vida kırığı 39. aydaki kontrolunde
farkedildi (olgu no. 5) Bu hastanın preoperatif kifoz açısı 30 derece iken pestop erken dönemde 20 derece olarak
ölçülmüş, 39. ayda ise kifoz açısı 35
derece olmuştu. Enstruman komplikasyonu olan hastalarımııda psödoartroza

kadın,8

Postoperatif dönemde korse verilen
3 hasta dışında diğer tüm hastalarımıza
3 ay süreli alçı uygulandı.
SONUÇLAR
Preoperatif Cobb açıları ortalaması
58.4 derece (2]0-1 08°) iken postoperatif erken ölçümler ortalama 29.6 derece
(4°-60°) idi. Bu verilere göre erken dönemde ortalama %50.5 (%15-"io86) düzelme sağlandığı görüldü. Iki yıldan fazla süreli iziemi olan 8 hastada ortalama
29.8 ay izlem sonrasında 16 derece
(2°-57°) kayıp oldu.Erken dönemde bu
hastaların düzelme oranı %55.8 iken
son kontrolde düzelme oranı, kayıplar
nedeniyle, %37.9'a düştüğü gözlendi.
Bir olguda ise (No. 14) eğrilikte preoperatifte oranla %41 oranında artma gözlendi. Skolyozuna ek olarak Kifoz komponenti de olan 3 hastada postoperatif
erken dönemde kifoz açılrı azalmakla
birlikte son kontrollerinde kifoz açılarıda
artma saptandı (5, 11,20 No.lu olgular).
Kamplikasyon
Anterior cerrahinin uygulandığı 1
hastada ameliyat sonrası DIC ve Akut
böbrek yetmezliği gelişti ve L1-4 hipoestezi ortaya çıktı.
3

hastamızda

enstruman

sorunları

1 çengel çıkığı Crank-shaft fenomenine bağlı olarak eğrilikte artma sonrasında alt çengelin gevşemesiyle ortaya
çıktı (olgu No.4).
1 rod kırığı görüldü ve hasta revizyona alındı. Revizyon sonrası 15. ayda
herhangi bir sorunu yoktu (olgu No.
20).

rastlanmadı.

1 hastamızda sistemik antibiyotik tedavisi ile geçen yara yeri enfeksiyonu
oldu.
TARTIŞMA

Konjenital deformitelerin doğal seyri, çok ciddi olabileceği gibi, oldukça iyi
de olabilir(3). Deformitenin türü, ilerleme hızı ve konservatif tedaviye yanıtı
oldukça önemlidir. (llerlme progresyonu) kanıtlanan olguların çok aşırı derecelere ulaşmaianna izin verilmeden uygun cerrahi tedavi gerçekleştirilmelidir
(4,5). Enstruman kullanılsın veya kullanılmasın immatür omurgalarda posterior füzyon Dubousset'in tarif ettiği
Crank-shaft fenomenine yol açar. Füzyon kütlesinin eğilmesi korraksiyon
kaybının ana nedeni olarak görülmektedir. Konveks ve Konkav taraf büyüme
potansiyellerindeki farktan dolayı eğil
me ortaya çıkar ve Winter, Kahanowitz,
Dubousset'in gösterdiği gibi enstruman
kullanımı da bu artışı tamamen önlemez. Büyümenin durmasından sonra
füzyon kütlesinde eğilme görülmemiştir
(1). Böylesi eğilme görülen olgularda
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anteror konveks füzyon ilerlemeyi durdurur.
Bizim serimizde hastalarımız çoğun
lukla hızlı büyüme döneminde ameliyat
edildiler. Eken postoperatif dönemde
de elde edilen sonuçlar yüz güldürücü
olmakla birlikte 2 yılda fazla iziemi olan
olgularımızda korraksiyon kaybının enstrumana rağmen fazla olması düşündü
rücüdür. Literatürde de ortalama 6-1 O
derece kayıp veren yazılar vardır(1 ,7,9)
Başlangıçta Cobb açıları fazla olan olgularda iyi bir düzettim elde edilmesine
rağmen izlernde eğrilikterin arttığı görülmektedir. Bununla birlikte anterior ve
posterior cerrahi uygulananlardan daha
az gibi görülmektedir. Ancak sayı azlı
ğından herhangi bir anlamlı sonuç çı
karmak olası değildir.
Konjenital deformitelerin cerrahi tedavisi sırasında elde edilen korraksiyon
miktarından bağımsız olarakta nörolojik
defisit riskinin olduğu akılda tutulmalı
ve hastalar preoperatif dönemde çok iyi
hazırlanmalıdır (8,9). Bizim serimizde
parapleji gibi ağır defisitler görülmemekle birlikte bir olgumuzda ameliyat
sonrası duyu kaybı geçmiştir.
Sonuç olark iyi seçilmiş olgularda
enstruman kullanıının avantajları göz
ardı edilmemelidir.
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SKOL YOZ TEDAViSiNDE COTREL DUBOUSSET
ENSTRÜMENTASYONU (CDI) SONUÇLARI
Osman GÜVEN, Teoman SEViNÇ, Mete MECiKOGLU

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında Ocak 1990 ile Aralık 1992 yılları
cırasında deformite ve aorı yakınmala
rıyla gelen ve skolyoz tanısı ile CDI sistemi uygulanan 38 hasta (18 k, 20 e)
çalışma kapsamına alındı. Ortalama
posterior stabilizasyon ve füzyon süresi
190 dakika idi ve hastalar ortalama
postoperatif 5. güde mobilize edildi
Hastalara ortalama 3 ünite tam kan kullanıldı. 1O hastada ototransfüzyon cihazı kullanıldı ve ortalma 450 cc eritrosit
süspnsiyon hastaya kazandırıldı. Omuriliğin spinal kordun zorlanabilceği şüp
hesi olan? hastaya intraoperatif wakeup testi uygulandı. 9 hastaya anterior
füzyon da uygulandı,bu hastaların ortalama yaşları 25 idi. Hastaları 26'sı idyopatik skolyoz, ?'si paralitik skolyoz ve 5'i
konjenital skolyoz idi. ldyopatik skolyotik hastaların 1O'u erkek, 16'sı kadın
olup, ortalama yaşları 19 (9-32) idi.
Hastaların ortalama takip süresi 17.4

CDI üç boyutlu düzeltme ve stabilizasyon yapabilen sistemelerin öncüsüdür.Çeşitli tip kancalar (hook), vidalar, DDT denilen transvers bağlantılar,
bilateral uygulanan üzeri 'diamond'
şeklinde çıkıntıları olan rodlar ve birçok ara elemanlardan oluşur (5). Yaygın kullanıma girmesiyle birlikte bu
sistemin daha önceden kullanılan sistemlerde olmayan bir takım özellikleri,
omurga cerrahını önceki uygulamaira
göre daha avantajlı kılmıştır. Sistemin
avantajları alçıya gerek olmada rijid
fiksasyon ve erken mobilzasyon yapı
labilmesi,tek bir sistemle birçok deği
şik fiksasyon konfigürasyonlarının uygulanabilmesi, sisteme alışkın bir
cerrahın birçok değişik hastalığı veya
deformiteyi aynı sistemle tedavi edebilmesidir (19,22).
MA TERY AL VE METOD
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ay (1-38) idi. 6 hasta King Tip 1, 5 hasta
King tip ll, 6 hasta king tip 111,· 5 hasta
King tip IV, 4 hasta King tip V idi (15).
Bu gruptaki ortalama preoperatif Cobb
açısı 61 derece (18,114) idi.
Paralitik skolyozlu hastaların toplangrupta 7 hasta vardı. Bu hastaların
4ü erkek, 3'ü kadın olup, ortalamayaş
ları 15 (12-20) idi. Bu gruptaki ortalama
preoperatif Cob açısı 97 derece (77158) idi. Hastaların ortalama takip süresi 13.6 ay (3-20) idi.

dığı

Konjenital skolyozlu hastaların topgrupta 5 hasta vardı. Bu hastaların 3'ü erkek, 2'si kadın olup, ortalama
yaşları 14 (13-16) idi.Hastaların ortalama takip süresi 21 ay (18-28) idi.Bu
gruptaki ortalama preoperatif Cobb açı
sı 49 derece (44-90) idi.Hastalarda görülen anomiler hemivertebra, diastometamyeli, nonsegmente bar idi.
landığı

SONUÇ
ldyopatik skolyozlu hastaların ortalama postoperatif Cobb açısı 35 derece
(11-86) idi. Ortalama düzelme % 43.3
olarak bulundu. Erişkin idyopatik skolyotik olgular (n=1 O) ortalamadan çıkarıl
dığında (n=16) ortalama düzelme %
53.8 olarakbulundu.
Nöromuskuler
skolyozlu hastaların ortalama postoperatif Cobb açısı 35 derece (11-86) idi.
Ortalama düzelme % 41 .1 olarak bulundu. Konjenital skolyozlu hastaların
ortalama postoperatif Cobb açısı 30 derece (11-54) idi. Ortalama düzelme %
41.5 olarak bulundu.2 hastada hook
dislokasyonu nedeni ile, 1 hastada vida
gevşemesi nedeni ile revizyon yapıldı.
2 hastada psödoartroz nedeni ile greftleme ve revizyon yapıldı. 3 hastada yüzeyel enfeksiyona ve sadece 1 hastada
uygun antibiyotik tedavisiyle düzelen
derin enfeksiyona rastlandı.

TARTIŞMA

Harrington enstrümentasyon sisteminde koreksiyonu sağlayabilme longitudinal güçlerin distraksiyon yeteneğine
bağlıdır (4, 13). Luque tekniğinde ise
kullanılan güçler transvers iken sublaminar tel kullanılan Harrington sistemde (Harri-Luque) her iki planda da güçler uygulanır (22). Bu yöntemlerle
frontal düzelmede eğriliğin (korvün) düzeltilmesi sağlanabilirkan kancaların
redlar üzerinde retasyonunu önlemek
güçtür. Harrington sisteminde apikalvertebrayı orta çizgiye çekmeye yönelik güç uygulanamaz. Bunlara ek olarak
harrington sisteminin uzun postopratif
immobilizasyon süresinin olmaması, rodun düz kısmının, (çentikli) kısmıyla birleştiği yerden kopma gibi dezavantajları
vardır (10). Luque tekniği de postoperati vücut alçısı veya korse kullanımını elimine etmek için her vertebranın segmental
fiksasyonunu
öngörüyordu
ancak nörolojik defisit potansiyeli
önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır
(22). Luque tekniğinin nöromusküler
omurga deformitelerinin düzeltilmesinde günümüzde en etkili yöntem olduğu
bilinmektedir (17). CD ile tüm bu sistemleri dezavantajları yok edilmektedir.
Düzeltmede retasyon ile sağlanmakta
ve distraksiyon kullanılmaktadır. DTT
ile dikdörtgen oluşturularak üç boyutlu
stabilite sağlanır. Traslasyon güçlerine
dirençlidir. Daha sonra ortaya çıkan
benzeri sistemlrde de amaç aynıdır.
Skolyozlu olgulardan esnek, adolesan
olgularda düzelme Cotrel ve Dubousset'nin orijinal serilerine eşdeğerdir. Ancak eri ş ki nlerde özellikle 100° ni n üzerindeki
olgularda ideal
düzeltme
mümkün olmamaktadır.
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VERTESRAL KOLONUN TEK PLANLI SAGiTTAL
DEFORMiTELERiNiN CERRAHi TEDAViSiNDE
C.D.INSTRUMENTASYONU
Ü. DOMANiÇ*, A. HAMZAOGLU**
matoloji Anabilim Dalında 1989-1992
konjenital skolyoz olguları dışında 17 olguya kifoz tanısı ile *
cerrahi tedavi uygulandı.

Sagittal düzlemde görülebilen iki
deformite kifoz ve lordozdur. Torakal
bölgede 40° den fazla ön eğim olması
lomber bölgede ise fizyolojik lardozun
azalması olarak tanımlanabilecek kitoz, lordaza göre oldukça sık görülür.

yılları arasında

Bulguların

Buna karşın torakal idiopatik skolyozun bir komponenti olarak görülen
lardozu biryana koyarsak, izole torakal lordoz oldukça seyrektir ve konjenital kökenlidir.

Scheuermann kifozu

7 olgu

Pott sekeli kifoz

6olgu

Post Travmatik kifoz

4olgu

Toplam

17 olgu

şeklindeydi.

Kifoz pek çek nedenle bağlı olarak
ortaya çıkabilir. Biz bu çalışmamızda
Scheuermann kifozu, post travmatik
ve post infeksiyaz (Pott) Kifozu, olgularımzdan edindiğmiz sınırlı deneyimimiz ve literatür bilgisi ışığında incelemak amacındayız.

10'u kız, 6'sı erkek olan bu olgulardan en küçük yaş 18, en büyük 42 olmak üzere ortalama 22,4'dü. Olguları
mız en az 6 ay, en çok 2 yıl olmak
üzere ortalama 1,1 yıl izlendi ler.
Olgularımızın ameliyat
sonrası kifoz açısı değerleri

GEREÇ

gibiydi.

. l.ü.lst.Tıp Fak. Ortopedi ve Trav-

**

etyolojiye göre dağılımı;

l.ü.lst.Tıp Fak. Ortop. ve Travm. ABD. Profesörü
l.ü. lst.Tıp Fak. Ortop. ve Travm. ABD. Doçenli
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Kifoz

en az

Açısı

en çok ortalama

Pre op

60°

86°

68°

Post op

20°

42°

32°

Tablo

ı

Bu olgulardan posttravmatik ve pottsekeli olan 1O olgunun 2'sinde
her iki alt ekstremite de praparezi mevcuttu. Bu bulgular postop dönemde düzeldi.
hastalığı

Olgulardan biri hariç tümünde ameliyat için ana neden ağrı şikayetiydi. Bu
olguların son kontrollerine göre 1O'unda
ağrı
şikayet
edilmeyecek düzeyde
(uzun yürüyüş veya ayakta durmakla
ortaya çıkan ve biraz dinlenmekle geçen ağrı), 44ünde az yada çok ama devamlı olan ve zaman zaman ilaç almasını gerektiren düzeydeydi. 2 olgu da
ise ağrı çok fazla bulundu. Bu olgularda
ağrının orak karakteri dejeneratif bel
ağrısı şeklindeydi. 1 olguda kök basısı
şeklinde radial yayılım gösteriyordu. 01gularımızın 1'inde psödoartroz belirlendi ve reoperasyon indikasyonu verildi
(fazla ağrı şikayeti olan olgulardan biri).
Olgularımızın 4'ünde ise post osteotomi
ana girişime eklendi.
TARTIŞMA

Omurganın

sagittal düzlemde oluen önemli deformitesi kuşkusuz ki
kifozdur. Zira kifoz pek çok nedene
bağlı olarak oluşabilmektedir. Scheuerşan

man, osteoporoz, posttravmatik, post
infeksiyoz, metabolik ankilozan spondilit bu nedenlerin belli başlılarıdır. Bunlardan Scheuermann ve ankilozan
spondilitte daha ziyade uzun segment,
diğerleride kısa segment kifoz oluşmak
tadır. tedavi hiç hiç kuşkusuz nedene,
kifozun derecesine, hastanın yaşına,
nörolojik detizit olup olmadığı gibi bir
çok etkene göre şekillenecektir.
Bizim olgularımız Scheuermann,
pastravmatik ve post infeksiyaz nedenlerden kaynaklandığı için bu etkenleri
tartışma konusu yapacağız.
Scheurmann hastalığında cerrahi tedavi öncelikli yöntem değildir. Scheuermanın hastalığında cerrahi tedavi 70°
den fazla eğriliklerde, vertebralarda 10°
veya daha fazla karnalanma (Wedge)
veya iskelet gelişiminin tamamlamış olması gibi Milwaukee Breys tedavisinn
etkisini azaltan sebeplerin varlığında
düşünülmelidir. Bu gibi hallerde cerrahi
tedavi deformiteyi düzeltmek ve belirtileri gidermek için en etkili yöntemdir
(1 ,2,3,4,7,8, 13, 14).
Cerrahi tedavinin rijit ve şiddetli olgularda yalnız posterior değli, ante- .
ror +posterior uygulanması önerilmektedir (2,3,8,9, 14). Kostuik,
sadece
posterior füzyon uygulanan olgularda
pösdoartroz oranının çok yüksek olduğunu belirtilmiştir (9). Bizim psödoartroz görülen tek olgumuz sadece posterior füzyonla tedavi edilmiştir. Ayrıca
anteror+posteior kombine işlemlerde
korreksiyon kaybının daha az olacağı
bir gerçektir. Ancak günümüzde CD gibi segmental ve oldukça rijit fiksasyon
sağlayan sistemlerin sayesinde sadece
posterior girişimlerde bile psödoartroz
oranı eskiye göre çok daha azalmıştır.
Ayrıca bu sistemlerde korreksiyon kaybı da oldukça az olmaktadır. Bizim ol-
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yeterli uzunlukta takip sü- ·
resi olmamakla birlikte saptadığımız en
fazla korreksiyon kaybı so dir.
Posttravmatik kifozların çok sık görülen 3 önemli nedeni; 1-Travmaya ugramış omurgada dekompresyon amacıyla
laminektomi
yapılması
(6, 1O, 11, 12), 2-Posterior stabilizasyon
gerektiren Burst ve ileri derecedeki
kemprosen kırıklarının konseNatif yöntemlerle tedavi edilmesi, 3-Posteror
stabilizasyon için yetersiz implant ve
ardından yetersiz eksternal tesbit kullanılması olarak sayılabilir.
Istisnaları saklı kalmak koşulu ile
(medüllaya bası yapan veya batan lamina kırıklarının varlığı) omurga kırıkları
ın tedavisinde laminektominin yeri yoi.tur. Buna rağmen herhangi bir nedenle
kısmen veya totallaminektomi uygulandığında mutlaka rijit bir posterer stabilizasyon ve posterelateral füzyon uygu-

Ü. DOMANiÇ

terior füzyon eklenmesi için kısa segment kifozun S0°den fazla olması anteriarda kırığa bağlı posterorda ise daha
önce yapılan laminektomiye bağlı kemik defekti olması yada anterior dekompresyon yapılması için yeterli nörolojik bulguların var olması gerektiğini
belirtmiştir (1 O). Bu görüş kuşkusuzdur
ki posttravmatik kifoz izin olduğu kadar
post infeksiyoz kifoz için de geçerlidir
ve bu heriki nedenle oluşan kifozların
en önemlisekelinin ilerleyici nörolojik
defisit olduğu açıktır. Bu tür nörolojik
sekellerin tedavisi de oldukça güçtür
ve genelde etkili bir tedavi yapabilmek
için anterer dekompresyon uygulanmalıdır (1 O, 11, 12). Ancak uygun seçilmiş
olgularda posterior stabilizasyon yapıl
ması iyi bir önlem olacaktır.
Hangi sebeple olursa olsun omurgagibi, sagittal düzleminde gelişen kifozların tedavisinde iyi bir korreksiyon ve stabil
bir fiksasyon sağlayabilmek amacıyla
BT sistemi oldukça etkili ve tüm dünyada yaygın olarak uygulanan bir sistemdir.
nın diğer sorunlarında olduğu

lamalıdır.

Posttravmatik kifozun mekanik ve
nörojenik olmak üzere iki tip sekeli vardır. Ağrı, kifozdaki ilerleyicilik, oturuş ve
duruşdaki balans bozukluğu gibi sekeller mekanik instabilte, sonucu gelişir.
Mevcut nörolojik kusurun statikleşmesi
ya da ilerlemesi ise omuriliğe önden
bası sonucu oluşan nörojenik instabiliteye bağlı bunun gibi sekelleri olan
posttravmatik kifozlarda tedavinin amacı spinal stabiliteyi yeniden kurması ve
nörolojik fonksiyonların iyi ise korunması, bozulmuş ise iyileştirilmesi olmalı
dır.Bu nedenle yani ilerleyici mekanik
ve nörojenik instabilitede oluşmaması
için lezyon bölgesinde solid bir artrodez
sağlanması deformitede elde edilecek
korreksiyon oranından daha önemlidir
(10,11,12,1S,16).
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iDiOPATiK SKOLYOZ CERRAHi TEDAViSiNDE
"TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL" (TSRH)
SiSTEMi UYGULAMASININ ERKEN SONUÇLARI
Mahmut KIŞ, i.Teoman BENLI, Mehmet ÇITAK, Serdar AKALIN
ldiopatik skolyozun cerrahi tedavisinde, son 35 yıl içinde hızlı bir geliş
me olmuştur. 1960'1ı yıllarda Harrington rod sistemi eleştiriimiş ve
günümüze kadar yaygın kullanım alanı bulunmuştur1 · 2 ·. Son yıllarda, idiopatik skolyozun üç düzlemli bir deformite
olduğu görüşünün kabul bulmasıyla,
1983'te biyomekanik testleri yapılan,
Cotrei-Dubousset sistemi; 1986'dan
sonra kısa zamanda tüm dünyada
yaygınlaşmıştır 3 .

1985 te Johnston ve Ashman; SSI
görülen rod migrasyonu sorununun çözümü için araştır
ma yapmaya başladılar. Luque - SSI
uygulaması sonrasında, yük verme ile
fiksasyon ve korreksiyon kaybının,
özellikle osteopenik hastalarda kaçı
nılmaz olduğunu ve posterior elemankullanımı sonrası

ların tellerle
saptadılar.

güveniice bağlanamadığını
Bu amaçla; aşağı-yukarı
kaydırıcı kuwetlere direnci artıran "Texas Scottish Rite Hospital - crosslinked" plaklarını geliştirdiler. Ashman
ve arkadaşları, TSRH-plaklarının çapraz bağlantı amacıyla kullanılması ile
korreksiyon kayıplarının önemli derecede azaldığını ve rijiditenin belirgin olarak artırıldığını bildirdiler. "Texas Scottish Rite" Hastanesinin cerrahları; 1989
yılında, temelde Cotrei-Dubousset Sisteminin bir modifikasyonu olan yeni bir
spinal sistemi geliştirdiler 4 •
TSRH kullanımı ile ilgili çalışmalar
günümüzde ortopedik literatürde fazla
sayıda yer almamaktadır. Bu çalışma
da, bu nedenle; SSK Ankara Hastanesi, ı. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğin
de idiopatik skolyozun cerrahi tedavisi

SSK Ankara Hastanesi, 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
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için yeni uyglamaya başladığımız,
TSRH sisteminin erken cerrahi sonuçlarının sunulması amaçlanmış ve literatür bilgileri ışığı altında sonuçlar tartışıl

sistemin başarısını değerlendirmede ön
plana çıkmıştır Üç planlı biyomekanik
stabilitenn gerekliliği tartışmasız kabul
bulmuştur Her seviyede veya stratejik
omur seviyelerinde fiksasyon, çift rod
kullanımı, bu redların çapraz bağlantı
larla birbirine bağlanması için kesin ko-

mıştır.

HASTALAR VE METOD
Ağustos 1991 ile Mart 1992 tarihleri
arasında, SSK Ankara Hastanesi ı. Or-

topedi ve Travmatoloji Kliniğinde idiopatik skolyozun cerrahi tedavisi Texas
Scottish Rite Hospital " (TSRH) instrümentasyonu uygulandı. Ortalama takip
süresi 8,4 ay (3-13 ay) idi. Hastalardan
21 (%75)'i kız, 7 (%25)'sı erkekti.
Hastalar preoperatif dönemde; klinik,radyolojik ve laboratuvar incelemeleri açısından ayrıntılı olarak değerle ndirildLHastaların ayakta ön-arka, yan ve
eğilme grafileri çekilerek trontal plandaki eğriliğin Cobb açıları, sagital kontur
açıları ve eğilme ile düzelme derece ve
yüzdeleri, eğriliğin fleksibilitesi belirlendi.Eğrilikler, King tarafından tanımlanan
sınıflamaya göre gruplara ayrıldı s. Hastaların eğirilik tiplerine uygun TSRH
planlaması Herring ve Johnston tarafından yapılan öneriler doğrultusunda
4
yapıldı • Hastalar postopratif 1. gün,
sağa-sola çevrildi, 2. gün oturtuldu ve
3. gün ayağa kaldırılarak yürütüldü. Ortalama 13. gün (10-15. gün) dikişleri
alınarak taburcu edildi. Hiçbir hastada,
postoperatif alçı veya cihaz kullanılma
dı. Hastalar postoperatif 1., 3. ve 6. aylarda kontrollere çağrıldı, klinik-radyolojik inceleme yapılarak korreksiyon
miktarlarında kayıp olup olmadığı araşı
rıldı.
TARTIŞMA

Son 1O yıldır, skolyotik köNün üç
planda değerlenirilmesi, cerrahide kullanılan instrümentasyonun, her üç planda da deformitein düzeltilmesinde etkisi

şullar olmuştur

1

•

Luque-SSI sonrası gelişen rod migrasyonu kavramı üzerinde yaptıkları çalışma sonucunda,Johnston ve Ashman,
çalıştıkları hastanenin adını verdikleri
(TSRH) (Texas Scottish Rite Hospital)"cross-linked"
plaklarını
geliştirdi
ler.TSRH-Piaklarının kullanılması ile Luque - SSI'de görülen korreksiyon kayıp
larının önemli derecede azaltıldığını ve
rijiditenin belirgin olarak artırıldığını bildirdiler s.
Johnston,
Ashman
ve
Corin,
1987'de Cotrei-Dubousset lnstrumentasyonu kullandıkları çalışmalarında,
DDT sisteminin zayıf fiksasyon sağladı
nı, deretasyon manevrası yapılmasına
karşın, DTT ile torsiyona karşı yeterli direnç gösterilemediğini saptadılar. Biyomekanik çalışmalarda, TSRH - crosslinked plaklarıyla CD'nin torsiyona
direncinin belirgin olarak arttığını bildirdiler 6 •
1989'da "Texas Scottish Rite" Hastanesi cerrahiarı temelde CD'nin bir
modifikasyonu olan TSRH sistemini geliştirdiler. Sistemin en önemli avantajları; tüm elemanların üç nokta kilit sistemiyle roda bağlanması, tüm "hook"ların
açık olması ve kolay tutturulması, 3 değişik rod sertliğine ve üç değişik vida
dizaynına sahip olmasıdır. Üç nokta kilit
sistemi, CD kapalı "hook"unun üzerindeki her iki vidanın kınlmasıyla elde edilen rijiditeden daha fazla rijditeye sahip
olduğu bildirilmektedir. "Hook"ların hepsi aynı mekanizma ile roda tutunduğu
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Tio I
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28 (%

konnektör,kollar blokör gibi
gibi elemanları elimine

Bu çalışmada SSK Ankara HastaneOrtopedi ve Travmatoloji Kliniğinde
Ağustos 1991 ve Temmuz 1992 tarihleri arasında idiopaik skolyozun cerrahi
tedavisi için kullanılan 28 TSRH olgusu
incelendi. Sistemin tüm hastalar dahil
edildiğinde ortalama frontal planda;
majör eğriliklerde ortalama% 60,5 korreksiyon sağladığı saptandı.Sagital
planda hastaların %75'inde normal fizyolojik torakal kifozun sağlandığı belirlendi.
ı.

TSRH uygulaması ile en fazla düzelme ortalama %73.0 oranıyla torakalde
tek fleksibl lordoskolyoza sahip King
Tip lll hastalarda elde edildiği tespit
edildi. Bu gruptaki hastaların %
85.7'sinde torakal sagital konturların fizyolojik sınırlara getirildii belirlendi.Bu
grubu rijit köNe sahip çift eğrilikler ve
torakolomber eğrilikler takip etmekte
idi. Bu gruplardada lomberde tokakale
nazaran daha düşük korraksiyon oranları elde edilmesine karşın, sagital planda fizyolojik eğriliklerin oluşturulmasın
da oldukça yüksek başarı elde edildiği
saptandı.Eide edilen düzeltme oranları
nın, literatürde diğer sistemlerde elde
edilen sonuçlara göre oldukça başarılı
olduğu görüldü. Hiçbir hastaya postoperatif alçı veya cihaz uygulanmamış,
buna rağmen korraksiyon kaybı veya

ı7.9)

-

12.3)

edeı-4.

si

2(%

ı(%

(% 85,7)

Toı:ıl

TiolY

Tioiii
ı2

S(% 62.Sl
2 %2S)

ı o~

için,

içine

ı4(% ıooı

3(%

ıooı

3.6)
ıooı

psödoartroz olgusuna rastlanmamıştır.
Bu çalışma ile literatürde sistemin
idiopatik skolyozda kullanımına ait az
sayıda olan yayınlara bir ek daha yapıl
ması amaçlanmıştır. Bu nedenle tekniğin oldukça erken cerrahi sonçları bildirilmiştir. Uzun dönem takip sonuçları
elimizde olmamakla birlikte, TSRH sisteminin idiopatik skolyozun cerrahi tedavisinde üç düzlemli yüksek düzeltme
potansiyeli ve oldukça rijit bir çerçeve
kurması nedeniyle kullanımının, ilk seçeneklerden biri olabileceği ve gelecekteki çalışmalar açısından umut verici olduğu fikri elde edildi.

KAYNAKLAR
1. Drummond DS: A prespective on recent trends for scoliosis correction.Ciin Orthop Re/ Res, 264:90-102, 1991
2. renshaw TS: The role of Harrington
lnstrumentation and posterior spine fusion
in the man gment of ada/escent idiopathic
scoliosis. Orthop C/in North Am, 19 (2):
257-68, 1988.
3. Chopin D, Morin C: Cotrei-Dubousset
lnstrumentation (CD/) for adafescent and
pediatric scoliosis. In: The Textbook of Spinal Surgery, Ed: Bridwe/1 KH, DeWald RL,
JB Lippincott Company, Philadelphia, pp:
183-217, 1992.
4. Ashman RB, Herring JA, Johnston
CE: Texas Scottish Rite Hospital (TSRH)
lnstrumentation System. fn.·The Textbook of
Spinal Surgery, Ed: Bridwe/1 KH, DeWald
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(2): 247-55, 1988.
6. Johnston CE ll, Ashman RB, Sher-

man MC et al: Mechanical consequences of
rod contouring and residual scoliosis in sublaminar instrumentation . J Orthop Res 5:
206-213, 1987.
7. Johnston CE ll, Ashman RB, Corin
JB: Mechanical effects of cross-linked rods
in Cotrei-Dubousset lnstrumentation. Orthop Trans, ll: 96-104, 1987.
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iDiOPATiK SKOL YOZLARDA TSRH
INSTRUMENTASYONU
Şükrü SOLAK*, Erbil AYDIN*, Kemalettin ARDIÇOGLU**, Ergün IŞIK***

SSK Ankara Hastanesi 2. Ortopedi
ve Travmatoloji Kliniğinde Eylül 1991
ve Kasım 1992 tarihleri arasında 20
idiopatik skolyozlu olguya Texas Scottish Rite Hospital (TSRH) vertebral
instrumentasyon sistemi uygulandı.
Olgular en az 3 ay, en fazla 18 ay, ortalama 10.5 ay izlendiler.
20 olgunun 14 kız, 6 sı erkekti. Olen küçüğü 11 yaşında, en büyüğü 16.5 yaşında (ortalama 14.3) idi.

guların

King sınıflandırmasına göre eğrilik
paternlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir
(5).

Tip

ı

:

Tip lll :

3 olgu Tip ll : 8 Olgu
6 Olgu Tip IV : 3 Olgu

Hastalar preoperatif olarak tüm
sistemleri ile bir bütün olarak değer
lendirildiler. Her birine ayakta ve yatarak ön arka ve yan vertebra grafileri

**

ile supin pozisyonunda bending grafileri çekildi (3).
BT ile her hastanın apikal vertebra
rotasyonu, Aaro açısı hesaplandı (1 ).
Vital kapasiteleri ölçüldü (2). Bu değer
ler aşağıdaki gibidir.
SINIRLAR
Derece
40-85
Skolyoz açısı
-1 o- 35
Torasik kifoz
Lomber Lordoz 17-53
22-60.5
AaroAçısı
Vital Kapasite %56.2
%69.9

ORTALA MA
Derece
56
25
40
40
%60

CERRAHi GiRiŞiM
Cerrahi işlem sırasında CD (4) sisteminin bir modifikasyonu olan TSRH sistemi implant olarak kullanıldı. Olguların
13 ü tek seansta posterior girişimle
ameliyat edildi. TSRH instrümentasyonu + posterior füzyon uygulandı. 7 olgu

SSK Ankara Hastanesi 2. Ort. ve Trav. Kliniği Uzmanı
SSK Ankara Hastanesi 2. Ort. ve Trav. Kliniği Şefi
SSK Ankara Hastanesi 2. Ort. ve Trav. Kliniği Asistan ı
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seanslı

korreksiyon kaybına yol açmayan pedikül kırılması(% 15) görülmüştür.

ameliyat edildi. Anterior
anterior release +
diskektomi + füzyon yapıldı ve Hale
traksiyona alındı. Ortalama 12 gün sonra ikinci aşamada posterior girişimle
TSRH instrümentasyonu + posterior
füzyon yapıldı.
girişim aşamasında

SONUÇ
Deneylerimiz henüz sınırlı olmakla
birlikte aşağıdaki sonuçlarımız literatürle uyumludur.

Altı hastada pediatrik boyda implantlar kullanıldı. Posterior füzyonda kesinlikle faset füzyonu yapıldı (3,5). Grefti
olarak banka grefti, ili ak kanatlardan
alınan otojen greftler ve iki aşamalı olgularda ilk seansta rezeke edilen kostanın bir kısmı kemik bankasında saklanarak
ikinci aşamada kullanıldı.
Postoperatif olarak bir olgu dışında eksternal destek kullanılmadı.

1. TSRH sistemi idiopatik skolyoz
cerrahisinde etkili ve kullanışlı bir sistemdir.
2. Her ne kadar sagital plandaki düzelme frontal plana göre daha azsa da
sistem iyi bir üç boyutlu düzeltmeye
olanak sağlamaktadır.
3. Sistem genellikle cerrahi sonrası
eksternal destek gerektirmeyecek kadar rijiddir.

Üç ayın sonunda bütün ölçümler
Skolyozda ortalama % 58.5
(31 derece), torasik kifozda ortalama 6
derece, Aaro açısında ortalama 7.5 detekrarlandı.

Sınırlar

Derece
S kolyaz Açısı
1O - 49
Torasik Kifoz
1O 45
Lomber Lardoz
20- 48
Aa ro Açısı
15- 50.5
Vital Kapasite % 79 - %92

recelik düzelme

KAYNAKLAR

1. Aaro S, Dahibam M: Estimation of
vertebra/ rotation and the spinal and rib cage deformity in scoliosis by computer tomography. Spine 6:460, 1981.

Ortalama
Derece

28
27
34

2. Aaro S, Oh/und C: Scoliosis and pulmonary function. Spine 9:220, 1984.

28
%89

saptandı.

KOMPLiKASYONLAR
Iki olguda antibiyotik tedavisiyle tümüyle düzelen üzeyel yara enfeksiyonu
oldu (%5). Iki olguda spinal balans bozuldu (% 10). Bir olguda yetersiz konveks rod eğilimine bağlı olarak apikal
hook dislokasyonu (%5), üç olguda

3. Bradford DS, Lonstein JJE, Moe JH
et al: Moe's Textbook of Sco/iosis and Other Spinal Deformities. Philadelphia WB
Saunders 1987.
4. Dubousset J, Miladi L et al: Spinal
and thorasic derotation with CD instrumentation. Orthop. Trau 10:36, 1986.
5. King HA, Moe JH, Bradford DS et al.:
The se/ection of fusion /eve/s in thorasic idiopathic scoliosis, J. Bone Joint Surg 56 A:
1302-1313-1983.
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VERTEBRA CERRAHiSiNDE ANTERiOR VE
POSTERiOR KOMBiNE FÜZYONLAR
Mahir GÜLŞEN*, Serdar ÖZBARLAS**, Hüseyin TOKER***,
Mehmet ARIKOGLU***
Omurga cerraisinde öncelikle posterior füzyon kullanılmış, Hodgson ve
Stock'dan sonra anterior tozyon da
yaygınlaşmaya başlamıştır (1 O). Bir
hastada posterior veya anterior tüzyon ameliyatları tek başına yapılabile
ceği gibi bazen birlikte uygulama da
gerekebilir. Ileri ve rijid skolyozlar,
konjenital
omurga
deformiteleri,
kompleks omurga tümörleri, kırık veya
kırıklı çıkıklar, Pott hastalığı,dejeneratif
instabilite ve ileri spondiolistezis olgularıda kombine füzyonar endike olabilmektedir (1,7-10,14,21). Bu bildiride
kombine füzyon uyguladığımız olgulardaki deneyimlerimiz sunulacak ve bu
olgulardaki endikasyonlar tartışılacak

anterior ve posterior füzyon yapılmıştır.
18'i bayan, 13'ü erkek
olup,ortalama yaş 21.1 (3-65) idi. Olgularla ilgili bilgiler Tablo 1 de gösterilmiş
tir. Tüm olgularda önce anterior girişim
yapılmıştır.Skolyoz olgularında konveksite tarafından, diğer tüm olgularda ise
soldan girişim yapılımştır. 2 konjenitals
kolyoz, 1 dejeneratif instabilite ve 1 kı
rık olgusunda anterior ve posterior füzyon aynı seansda yapılmıştır. Diğer olgularda ise ortalama 16.3 gün (7-27)
sonra posterior füzyon gerçekleştiril
miştir. Rijid, ileri deformitesi olan olgularda anterior füzyon sonrası halofemoral traksiyon uygulanmıştır. Posterior instrumentasyon yapılmayan olgularda ameliyat sonrası 2-4 ay gövde alçısı
ile immobilizasyon yapılmıştır.
lnstrumentasyon yapılan olgularda ise
ameliyat sonrası 2 ay süre çelik balenli
bez karseler kullanılmıştır. Servikal füzOlguların

tır.

HASTALAR ve YÖNTEM
Ocak 1989-Mart 1993 tarihler ara31 olguda kombine

sında kliniğimizde

**

Ç.Ü. Tıp Fak. Ortopedi Travm. ABD, Doçent.
Ç.Ü. Tıp Fak. Ortopedi Travm. ABD, Yard.Doç.
Ç.Ü. Tıp Fak. Ortopedi Travm. ABD, Araşt.Gör.
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yon

yapılan

VERTEBRA CERRAHISINDE ANTER/OR VE POSTER/OR KOMBINE FÜZYONLAR

olguda servikal

yakalıkla

immobilizasyonyapılmıştır.

BULGULAR

Ortalama ameliyat süreleri; anteriorfüzyonda 200 dakika, posteror füzyonda 205 dakika, aynı seansda kombine füzyon yapılarda ise 225 dakika
idi. Ortalama kan kayıpları ise anterior
füzyonda 565 cc, posteror füzyonda
580 cc idi. Torakotomi ve torakoabdominal giriş yapılan olgularda toraks
tüpleri ortalama 4.7 gün çekildi. Olgularımızdaki anterior girişim yolları ve
kullandığımız posterior instrumentasyon tipleri Tablo l'de gösterilmiştir.
Komplikasyonlar: Olgularımızdaki
ameliyat sırasındaki ve ameliyat sonrası
erken dönem komplikasyonları

Tablo ll'de

gösterilmiştir.

1 olgumuzda wakep-up testi sırasın
da entübasyon ve kardiak arrest meydana gelmiş, resusitasyon yapılarak
ameliyat tamamlanmıştır. Bu olguda
postor eparitf seyir normal olmuştur. 1
olguda lumbosakral füzyon sırasında iliak ven yaralanması meydana gelmiş,
damar onarımı sonrası ameliyat tamamlanmıştır. Plevra yırtığı ve akciğer
yaralanması olan olgularda ise onarım
sonası sorun çıkmamıştır. Pott hastalı
ğına bağlı ileri derecede torakal kifoz
ve hafif omurilik basısı bulguları olan 1
olgumuzda anterior dekompresyon
sonrası posterior Luque instrumentasyonu yapılmış, wake-up testinde hastada motor felç saptanınca instrumanlar
hemen çıkrılmıştır. Bu hastanın nöralojik tablosu değişmemiş ve paraplejik

Tablo 1: Olgular
Etioloji
Pott
Konjenital kifoz
Adolesan Kifoz
Paralitik skolyoz (polio)
ldiopatik skolyoz
Konjenital skolyoz
Nörofibromatozis
Dejeneratif instabilite

7
4

Kırık

1
5
3
3
2
3
2

Tümör

1

Anteror yaklaşımlar:
Servikal anterior
Torakotomi
Torakoabdominal
Lumbal retroperationeal

Tablo ll: Komplikasyonlar
Etioloji
lliak ven yaralanması
Akciğer yaralanması
Plevneyırtığı

Ekstübasyon+kardiak arrest
Parapleji
1 (sol)
16 (4 sağ, 12 sol)
9 (3 sağ, 6 sol)
5 (sol)

Posterior instrumentasyon:
Hartshill
11
Luque
9
Isola
5
Plak+vida
1 (servikal)
Sadecefüzyon
5
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Ameliyat sonrası:
Atelektazi
Üriner enfeksiyon
Yüzyel enfeksiyon
Derin enfeksiyon
Bası ülseri
Retrograd ejekülasyon

2
2
2
1
2
1

olarak taburcu edilmiştir. Atelektazi,
üriner enfeksiyon ve yüzeyel enfeksiyon olguları tıbbi tedavi ile tamamen
düzelmiştir. 2 olguda gibbosite üzerinde bası ülserleri gelişmiş ve yaralar
flep rotasyonu le kapatılmıştır. Paralitik skolyozlu 1 olguda posterior füzyon
+ Hartshill instrumentasyonu sonrası
derin enfeksiyon gelişmiş, ameliyat
sonrası 6. ayda instrumanlar çıkarıl
mış ve enfeksiyon geçmiştir.
Post diskektomi sendromu ve dejeneratif instabilite nedeniyle lumbosakrol kombine füzyon yapılan bir erkek olgumuzda retrograd ejakülasyon
gelişmiş ve ameliyat sonrası 1. yılda
da geçmemiştir.
TARTIŞMA
Bazı

kompleks omurga hastalıkları
cerrahi tedavisinde tek başına anterior veya posterior füzyon yeterli olmaz. Bu olgularda kombine füzyon ile
başarı şansı daha fazla olmaktadır.
nın

Pott hastalığında eğer 2 seviyeden
fazla ise, çocuklarda anterior füzyon
sonrası kifoz ilerliyorsa veya anterior
füzyon sonrası hastanın hemen mobilzasyonunu sağlamak için kombine
füzyon yapılmalıdır (6, 19).
Cerrahi tedavi gerektiren hemen
hemen tüm kifoz olgularında sadece
posterior füzyon yetersiz kalmaktadır.
Kombine füzyon ve instrumentasyon
hem yeterli düzelme sağlar, hem düzeltmeyi korur hem de hastanın erken
mobilizasyonunu sağlar (7, 12, 16).
Nöromuskuler skolyoz olgularında,
özellikle pelvik eğim olan olgularda ve
geniş C şeklinde eğriliklerde en iyi sonuçlar kombine füzyon ile alınmakta
dır (4,7,22).
1O yaşın altında füzyon gerektiren
skolyoz olgularında kombine ·wzyon

ile crankshaft fenomeni önlenebilir
(2,24,26). Konjenital omurga anomalileri olgularında ise anterior ve posterer
konveks hemifüzyon ile deformiteler
hem kontrol altına alınır hem de hastaya düzelme şansı verilmiş olur
(7, 11, 13, 16,26). ldiopatik skolyozlarda
Bridwell'e göre eğirilik 80 derece üstünde ve eğilme ile 50 derece altına inmiyorsa, Dickson'a göre eğrilik 65 derece
üzerindeyse, ileri lordoz, çift major eğri
liklerde anteror enstruman kullanarak
füzyonu L seviyesinde bıakmak için veya cerrahi tedavi gerektiren erişkin hastalarda kombine füzyon endikasyonu
vardır (2,7, 15,23,24).
Nörofibromatozise bağlı distrofik
omurga deformitelerinde kombine füzyon endikasyonu hemen hemen tartış
masızdır (3,7). Dejeneratif omurga hastalıklarında 2 seviyederı fazla füzyon
gerekiyorsa veya başarısız cerrahi girişim geçirmiş hastalarda kombine füzyonlarla iyi sonuçlar alınmaktadır
(5,21 ).
Sagittal indeksin 25 derece üstünde
ile, rijid tesbit
da ilgilendiren
seNikal yaralanmalarda kombine füszyonlar önerilmekteir (18,25).
olduğu patlama kırıkarı
yapılamayan 3 kolonu

Total vertebrektomi gerektiren veya
ileri derecede instabilite yapılmış tümörlerd de kombine füzyon endikasyonu
vardır (17,20).
Anterer ve posterior füzyonlar ayrı
veya aynı oturumlarda da yapıfabi
lir.Eğer olanaklar elveriyorsa kombine
füzyonun aynı seansdayapılması tercih
edilmelidir.
Ağır bir girişim olarak görünüse de
uygun endikasyon ve iyi seçilmiş olgularda yapılacak kombine füzyon cerrahi
başarının artmasına önemli katkılar
yapmaktadır.
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OMURGA CERRAHiSiNDE
TORAKOABDOMiNAL YAKLAŞlM
Mahir GÜLŞEN*, Hüseyin TOKER*, Selim TANSAL**, Monoucher Eskandari*
Çeşitli omurga hastalıklarının cerrahi tedavisinde anterior girişim gerekli olur. lık defa Hodgson ve Stock tarafından
popularize edilen anterior
girişimler günümüzde yaygın olarak
kullanılmaktadır (3,4,6-8). Alt torasik
ve üst lumbar vertebralara birlikte girişim gerekli olursa veya, torasik ve
lumbar vertebralara aynı anda yaklaş
mak gerekirse diyafragmanın ·kesilip
hem göğüs hem de karın boşluğunun
açıldığı torakoabdominal yaklaşım kullanılır. Bu bildiride torakoabdminal
yaklaşım ile ilgili deneyimlerimiz sunulacaktır.

HASTLAR ve YÖNTEM

1989 - 1992 arasında kliniğimizde
toplam 1O olguda torakoabdominal
yaklaşımla anterior füzyon yapıldı. Olguların 2'si erkek, ?'si kadın olup, ortalama yaş 16.7 (7-30) idi. Olguların S'i
post polio skolyoz, 1'i konjenital kioz,

2'si Pott hastalığı ve 2'si de kırık idi.
TEKNIK (1,2,9,10): Girişim hasta
yan yatırılarak yapıldı.Skolyoz olguların
da dış bükey taraftan, diğer olgularda
ise soldan girişim yapıldı. Girişim yapı
lacak en üst vertabraya göre 7. ila
1O.kaburgalar üzerinden lateral kesiyle
girilerek kaburga subperistal olarak çı
karılarak toraksa girildi. Daha sonra cilt
kesisi aşağıya doğru rektus kasına paralel olarak pubise doğru uzatıldı. Karın
duvarı kasları geçildi,periton açılmaksı
zın karın yan ve lateral duvarlarında
künt olarak ayrıldı. Böyece lumbar
omurgalar ve diyafragma alt yüzü ortaya çıkarıldı. Daha sonra diyafragma,
göğüs duvarına 2.5 cm kadar uzaklık
tan çapçevre kesildi. Akciğer ve karın
organları mediale ekarte edildi. Segmental damarlar bağlanıp kesildi. Lurnbasakral bölgede girişim gerekli ise iliolumbar ven ve medial sakral ven de

Ç.~. Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal,
Ç.U. Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı ADANA.
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bulunup bağlandı ve kesildi, diyafragma kurusu omurga ön yüzünden disseke edilerek ayrıldı, medial arkuat ligament 1. lumbar
transvers çıkıntı
üzerinde kesildi. Girişim yapılacak
omurgalar böyelce ortaya çıkarıldıktan
sonra patolojiye göre drenaj, lezyon
ekizyonu, kanal dekompesyonu, osteotomi veya diskektomi sonrası internal
tesbiti veya tesbitsiz kemik greftlemesi
ve füzyon yapıldı. Omurga işlemi tamamlandıktan sonra diafragma kurusu
yerine dikildi, arkuat bağ tamir edildi.
Diafragma tek tek sütürlerle sıkıca kapatıldı. Toraksa kapalı sualtı tüp drenajı
sistemi kurulduktansonra katlar anatomik olarak kapatıldı.

kırık, tümör ve enfeksiyonlarının tedavisinde anteror girişim gerekli olur. Torakoabdominal yaklaşım, torasik ve !umbar
vertebralara
birlikte
girişim
gerektiğinde kullanılması gereken bir
yoldur. Vücudun iki boşluğunun aynı
anda açılmasının getirdiği riskler nedeniyle bu tür girişimlerin genel durumları
böyle bir girişime uygun olan hastalarda yapılması gerektiği vurgulanmıştır
(1 ,2, 10). Torakoabdominal girişimde
birçok komplikasyonlar görülebilir. Bunlar mekanik ventilasyon gerektirebilen
solunum yetmezliği, pnömoni, atalektazi, plevral effüzyon, idrar yolu enfeksiyonu, uzamış post operatif ileus, yara
enfeksiyonu, dalak yaralanması, retroperitoneal fibrosis, parsiyel sempatektomi,parapleji ve ölümdür (2,5, 10). Bizim serimizde,
tıbbi
tedavi
ile
düzeltilebilen atelektazi ve minor yara
sonu komplikasyonları görülmüştür.

BULGULAR

7 olguda sol, 3 olguda sağdan torakoabdominal girişimle ortalama 4.5 seviyede (2-8) füzyon yapıldı. 8 olguda
kaburga, 3 olguda iliak greftler kullanıl
dı. (1 olguda hem iliak hem de kaburga
grefleri kullanılmışt). 1 kırık olgusunda 2
adet AO plağı ve vidalarla tesbit yapıldı
Diğer olgularda anterior enstrumentasyon kullanılmadı. Ortalama ameliyat süresi 3.6 saat, ortalma kan transfüzyon
ise 1.5 ünite idi. Göğüs topleri ortalama
4.8 gün (3-8) çekildi. 9 olguda ortalama
14.3 (7 -27) gün sonra posteri or füzyon
ve instrumentasyon yapıldı. 1 olguda
27. gün posterior girişim yapılmasının
sebebi hastanın ilk ameliyattan sonra
su çiçeği çıkarması idi.
Komplikasyonlar: 2 olguda atelektazi meydana geldi, tıbbi tedavi ile düzeldi. 1 olguda toraks dreni çıkış yerinde
yara açılması oldu, sekonder sütür ile
kapatıldı.

TARTIŞMA

Bazı

Günümüzün modern anestezi ve yobu tür ağır girişim
lerin emin olarak yapılmasına izin vermektedir.

ğun bakım olanakları
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POLiOMYELiTE BAG Ll SKOL YOZDA CERRAHi
TEDAVi {Orta Süreli izlem Sonuçlara)
Emre ACAROGLU, Muharrem YAZlCI, Adil SURAT, Mazhar TOKGÖZOGLU

mış

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde poliomiyelite bağlı skolyoz nedeniyle cerrahi tedavi görmüş 20 hasta
retrospektif olarak değerlendirildi.
Hastaların 11 'i erkek ve 9'u bayan idi,
cerrahi sırasında ortalama hasta yaşı
15.2 yıl olarak bulundu. Toplam 8 hastada cerrahi tedavi öncesi ortalama
29 ay süre ile (5-60 ay) korse uygulanmış olduğu görüldü.Hastaların cerrahi öncesi ortalama Cobb ölçümleri
82.2 derece olarak bulundu. Hastaların iki tanesi hariç tümü cerrahi öncesi
ambulatuvar durumda idi, cerrahi sonrası bir hastada daha, ek cerrahiler ile
birlikte arnbulasyon sağlandı.

14 hasta, ikinci grupta ise iki seanterior ve posterior cerrahi ile
segmental fiksasyon uygulanmış 6 hasta incelendi.Ortalama izlem süreleri birinci grupta 60 ay (9-1 08 ay), ikinci
grupta ise 24 ay (6-46 ay) olarak bulundu.
anslı

Sonuçlar
Her iki gruptaki hastalarpre-op Cobb
ölçümleri, fleksibiliteleri, posto-op Cobb
ölçümleri ve korraksiyon yüzdeleri açı
sından incelendiler.
Birinci grupta ortalama pre-op Cobb
olçümü 74.43° (50-134°), ortalama fleksibilite %34.29 (%0-55) olarak bulundu.
Bu gurupta ortalama post-op Cobb açı
sı 51.86° (26-92°), ve ortalama korraksiyon %31.1 olarak bulundu.

Hastalar uygulanan cerrahi tedaviye göre iki gruba ayrııraka incelendiler, Birinci grupta postror füzyon ve
Harrington instrumantasyonu uygulan-

Bu guruptaki

Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travm. A.B.D.
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9 unda orta-
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lama 28.3 mm (8-60 mm) denge bovarken, cerrahi sonrası ortalama denge bozukluğunun ortalama 27.9
mm (8-67 mm) olduğu görüldü, Cerrahi
öncesi denge bozukluğu olmaya bir
hastamızda cerrahi ile 15 mm'lik birdenge bozukluğnun ortaya çıkmış olduğu gözlendi. Bu grupta toplam 7 hastada kamplikasyon oluştuğu gözlendi. Bir
hastada cerrahi sonrası geçici üriner inkontinans, üç hastada Harrington üst
hooklarının yerinden ayrılması ve buna
bağlı psodo-artroz, iki hastada rod kırıl
ması ve psödoartroz ve bir hastada kullaılan Risser alçısı nedeniyle bası yarası
gözlendi. Bütün hastalarımızda,
ortalama 10.4 ay (6-23 ay) alçı ve/veya
korse ile tespit uygulanmış olduğu gözlendi.

ve uygulanan Galveston redunun gluteal bölgede irritasyon yapması ve bir
hastada ise galveston redunun gluteal
bölgede irritasyon yapması olarak bulundu. Son takiplerinde bir hastada
şüpheli bir psodoartoz gözlendi, dört
hastada komplikasyolar nedeniyle ek
cerrahi uygulanmasnıın gerekmiş olduğu görüldü.Bu gurupta iki hastada hiçbir dış tespit uygulanmazken, bir hastada üç ay alçı, üç hastada ise ortalama
9 ay 9 ay cihaz ile tespit uygulanmış olduğu görüldü.

zukluğu

Hastaların son kontrollerinde, birinci
gurupta ortalama Cobb açısı 65.35°, ortalama ilerleme oranı ise %31.14 (%082) olarak bulundu. Ikinci gurup için ise
ancak %15.7 olduğu gözlenmiştir ve
özellikle ikinci gruptaki ortalamanın oldukça düşük olduğu görülmektedir.

Ikinci grupta ise ortalma cerrahi öncesi Cobb açısı ölçümü87.33° (5811 0°), ortalama fleksibilite %15. 7(%036) olarak bulundu. Bu gurupta ortalama cerrahi sonrası Cobb açısı ölçümü
57.33» (40-74°), ve ortalama korraksiyon % 34 olarak bulundu.
Bu gruptaki hastaların tümünde cerrahi öncesi ortalama 37.8 mm (15-70
mm) olmak üzere denge bozukluğu
mevcuttu, cerrahi sonrası ortalama
denge bozukluğunun 4.8 mm ye yükselmiş olduğu görüldü. Bu gurupta kulanılan instrumantasyon sistemleri bir
hastada Webb-Morley+Harrington, bir
hastada Dwyer+Harrington, bir hastada
Webb-Morley+geç dönemde LuqueGalveston, Bir hastada Hari-Luque, birhastada lsola-Galveston ve bir hastada
ise Isola instrumantasyonu olduğu gözlendi.
Bu gurupta toplam 4 hastada kornplikasyon gelişmiş olduğu gözlendi, bunlar; iki hastada hookları yerinden ayrıl
ması, bir hastada Owyer rodu kırılması

Serimizle diğer seriler arasındaki
ikinci önemli fark, yaklaşık t~m hastalarımızın kendi kendilerine ayakta ambule
olabilmeleridir. Bu durumun skolyozun
cerrahi tedavisi açısından önemli endikasyon farkları değuracağı açıktır.
Çalışma guruplarında elde edilmiş
olan sonuçlar karşılaştırıldığında, birinci
guruptaki hastalarda yaklaşık hastaların fleksibilite oranlarına yakın bir düzelmenin sağlanmış olduğu, ikinci gurupta
ise kazanılan düzelme oranının, ortalama fleksibilitenin iki katından fazla olduğu gözlenmiştir. Burada en önemli neden kuşkusuz antericrdan gevşetme
uygulanması ve daha güçlü instrumantasyon sistemlerinin kullanılmış olması
dır.

Her iki gurupta ortaya çıkan kamplikasyon oranlarında önemli bir fark görülmezken, kamplikasyon türleri arasın
da farklar mevcuttur.
Çalışma guruplarımız arasında

önemli
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oranlarında

ortaya çıkmıştır, birinci gurupta beş hastada psedoartrozgözlenirken (%35.7), ikinci gurupta şüphei bir
ilerleme gözlenen bir hastanın psödoartroz kabuledilmesi dışında psödoartroz gözlenmemiştir. Buna bağlı olarak,
cerrahi ikinci gurupta ise %8.4 olarak
ortaya çıktı. Bu sonuçlar ile, anterior ve
posteror cerrahi ve modern instrumantasyon sistemlerinin daha iyi düzelme
oranları sağladığı ve düzelmanin daha
iyi korunduğu, komplikasynolarının da
daha yüksek olmadığı söyleneöilir.
Çalışmamızın vurgulanması

gerekli
en önemli noktalarından biri, hastalarda
görüen denge bozukluklarıdır.Her iki
gurupta da cerrahi öncesi mevcut olan
denge bozukluklarında Cobb açısı ölçümlerinde elde edilebildiği kadar düzelmenin sağlanamadığı, birinci gurupta bir hastada iatrojenik denge
bozukluğu oluşturulduğu, ikinci gurupta
ise hastaların dengelenin global olarak
daha kötüye gittiği görülmektedir. Bu
guruptaki hastalarda önemli denge sorunlarını özellikle Galveston tipi pelvik
fiksasyon uygulanmış hastalarda ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu tip instrumantasyonlar ile, hastalara hiçbir şekil
de kompanse edilemeyecek pelvik
tiltler kazandırma ihtimali oldukça yüksektir. Bu nedenle özellikle ayakta mo-

bilize olan hastalarda pelvik fiksasyon
tekniklerinin uygulanmasından mümkün olduğu kadar kaçınılmasnın gerekli
olduğu düşüncesindeyiz.

Sonuç olarak anterior ve posterior
cerrahi ve segmental instrumantasyon
tekniklerini rigid paralitik skolyozların
cerrahi tedavisi için gerekli oldugu, ancak özellikle pelvik fiksasyonun çok dikkatle kullanılması gerektiği görülmüştür.

Kaynaklar
1. Boachie-Adjei O, Lonstein J.E; Management of neuromuscular spinal deformities
with Luque segmental instrumentation.
J.B.J.S, 1-A, 548-62, 1989
2. Bradford D.S. Lonstein J.E; (Eds.)
Moe's Textbak of Scoliosis and Other Deformities. w.B. Saunders Co., Philadelphia,
2. Ed., 271-306, 1987.
3. Bridwe/1 K H., Dewald R.L; (Eds.) The
Textbook of Spinal Surgery. J.B.Lippincot,
philadelphia, 1. Ed.1, 279-322, 199.
4. Broom J.B, Banta J. V; Spinal fusion
augmented by Luque rod segmental instrumentation for neuromuscular scoliosis.
J.B.J.S, 71-A, 32-44, 1989
5. Shapiro F, Bresnan M.J; Orthopaedic
management of childhood neuromusculardisease. J.B.J.S, 64-A, 949-53, 1982.
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Spinal deformitelerin oluşması, düzeltilmesi ve omurga stabilizasyonu
belirli mekanik kurallar içindedir.Bu
prensipler implant dizaynında, sistemlerin testinde, klinik uygulamada, yedeğerlendirilmesinde
tersizliklerin
önemlidirler.

1-2 deki gibi eğilmiş bir kolonun merkezine düzeltici bir kuvvet uygulayabilirsiniz. Bu uygulama ile kolon uzamaya
değil, düzelmeye zorlanır.
Moment: Kuvvet ile hareket eksenine
dik uzaklığın çarpımıdır. Düzeltici etki bu
moment ile doğar. Kuvveti veya moment
kolonu büyütmek gerekir. Kuvveti artır
mak kemik materlayin rezistans sınırı içinde olmak zorundadır. Moment kolunu
uzatmak daha faydalı ve az risklidir.

Omurga bir kolondur.Kolon mekaEuler döneminden beri modelize
edilmiştir. Insan omurga kolonu proksimal ve distali ile kısmen hareketli,
diskleri, çevre yumuşak dokuları ve kemikten ibaret kompozit malzemeden
oluşmuş kolondur. Ancak invivo boyutta da kolon kavramı hala geçerlidir.
niği

Şekil 1--A ve B de moment kolu, düzelme ile birlikte azalır. Yani Cobb açısı
ufaldıkça biraz daha düzeltmek için daha
fazla kuvvet gerekir. Bunun aksine Şekil2 deki gibi transvers düzeltmelerde moment kolu ac veya be mesafesidir ve değişmez. Yani kuvvetle Cobb açısı bağımsızdır. (Şekil-1 ve Şekil1-2 burada)

Kolonda Korreksiyon
Iki temel metod vardır. 1- Aksiyel
yükleme, 2-Transver traksiyon. Aksiyel
yükleme ile bir kolonu destekleyebilir,
kısa bir kolonu uzatabilir veya eğilmiş
bir kolonu düzeltmeye çalışabilirsiniz.
Trnsvers traksiyon kuweti ile

Araştırmalara göre; 90° eğilimde
konkav tarafa distraksiyon uygulandı
ğında kuvvetin %70'i kolonda faydalı ol-

Şekil

A.Ü. Tıp Fak. Ortop. Trav. ABD. Doçenli
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izahı
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dır.Distraksiyon kuvvetinin üst limiti de kemiğin metale karşı dirnci ile sınırlanmıştır.
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Spinal kolonun eğriliklerinin düzeltilmesi de transvers ve aksiyel kuvvetleri
birlikte kullanmak, kombine etmek en
efektif mantıktır. Grafik-1 de bu özelliklerin eğrilik açı değerleri ile karşılaştırıl
ması görülmektedir. (Grafik-1 burada)
Konkavdan transvers traksiyonla
derotasyona neden olurlar. Ancak ekileri azdır. Ayrıca Enneking konkav tarafta pedikülün sagittal uzunluğunun
konveks kenara oranla daha kısa olduğunu ortaya koymuştur. Rotasyon sebebi biraz budur.

Distraksiyon

Enstrumanları

-Harrington, Jacobs rod, Zielke,
Kostuik, Milwaukee breys sayılabilir.
53° nin üzerinde bu sistemler daha etkilidirler. Bu sistemleri dezavantajları da
vardı. Eğrilik azaldıkça, daha çok di st-

Transvers
YÜK

o

20°

60°
100°
. deformi!t

140°

Grafik 1

raksiyon gerektirmesi metal-kemik düzeyinde yetersizlik yapılabilir.
Aksiyel kuvvetler ile sagittal kurvaturu elde etmek zordur. Ayrıca Harrington
distraksiyonunun supin pozisyonda yatan hastada 2 hafta sonra sıfır olduğu
gösterilmiştir (Nacemson). Ligmanlarını
yitirmiş bir kolonda distraksiyon asla
kullanı lmamalıdır.

Kampresyon instrumentasyonıarı:
Konveks taraftan kifoza, lordozda
skolyozda korrektiftirler. Weiss yayı,
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Harrington kampresyon sistemi, internal, ekstrenal fiksatörler, Dwyer ve Zielke sayılabilir.

Vida 45 kg da çıkar (98 1b). Tel ile
hook karşılaştırılmasında laminanın cevabı hemen hemen aynıdır.

Transvers instrumentasyonlar:

Üniversal lbn'i Sina Enstrumentasyonunda transvers ve aksiyel kuvvetlerin kombinasyonu kullanılmıştır. lbn'i Sina sistemi temel olarak:

Üç nokta prensibi vardır.Segmental
traksiyon uygulanır (Sublaminer teller,
Steffee, luque, Roy-Camille, dinamik
plaklar örnektir). Kısa deformitelerde
bunlar daha etkilidirler.Sagittal konturun düzeltilmeside de etkilidirler.

- Rodu
- Hookları
- Transpediküler vidaları

Kombine lnstrumentasyonlar

- Sublaminer telleri

Aksiyel ve transvers kuvvetlerin kullanılmasıdır. Çok etkilidirler. Örnek: CD,
Zielke, Segmentler teller ile Harrington,
Alıcı, Isola.
Fiksasyon

- Rod - vida bağlayıcıları
- Rodlar arası yatay

- Rod-rod uzatma konnektörü

elemanları:

- Anterior plakları

Teller : Mo notlarnan 1,2 mm çaplı
paslanmaz çelik telierin yaklaşık 75 kg
larninaya kuvvet iletabiieceği bilinir.
Primer fiksasyon elemanı
Daha geniş çap, tam yivli
ve daha derin vidalar "çekip çıkarmaya"
karşı daha dirençlidirler. Anterior korteksi tutulması bu açıdan avantajdır.
Pedikülün en dar çapını tam dolduran
vida en sağlam vidadır. Rodlar arası
bağlantı da "çekip çıkarmayı" zorlaştırır.

- Anterior seti
-Internal fiksatöründen oluşmaktadır.

Vidalar

Uygulama

olmuşlardır.

Rod bağlayıcı ları: 1) Rotasyonel stabilite artar. 2) Az da olsa aksiyel direnç
artar. Laterale eğim direnci de artar.

Skolyoz:
1. Füzyonun üst sınırı belirlenir.
2. Füzyonun alt seviyesi belirlenir.
3. Alt nötral vertebra mümkün ise
BT yardımı ile bulunur. Stabil zonda,
AP ve sagittal balansı olan en alt vertebra veya vertebraların belirlenmesi
gerekir. Eğriliğe en yakın bu özellikteki
vertebr en alt seviyededir.

Pelvik Fiksasyon: Aksiyel sistemler,
segmental bağlayıcılardan daha zayıftır.
Kemik implant ilişkesi: Waugh laminar hook için aksiyel distraksiyonu
en zayıf yerin lamina olduğunu göstermiştir. 441 b 20 kg üstünde lamina yırtı
lır. Bu gerilme fleksibl bir eğriliğin% 6070'ini düzeltebilir. 30 kg'ın üzerideki
distraksiyonda üst hook çıkar. Tek telin
kapasitesi 850 N. (190 1b) dur (1 ,2 mm
çap). Yaklaşık 100 kg da lamina yırtılır.

bağlayıcı

4. Konkav taraf

işlemi

önceliklidir.

5. Proksimal laminar hooklar, transvers hooklar yerleştirilir.
6. Distalde "vertebral screw lar (en
az iki) yerleştirilir. Mümkün değilse, lamina laminar claw hazırlaır.
7. Fizyolojik

konturları

olan rod ha-

zırlanır.

8. Sublaminar yeterli
teli
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9. Rod "hook" lara
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yerleştirilir.

daha büyük korrektif kuwetler iletilebilir.
- Derotasyon sonrası sagittal planda
ayarlamalar yapılabilir.

1O. "Hook" stabilizasyonu "hook"
konnektörü ile sağlanır.
11. Sublaminar teller roda
12. Roda derotasyon

bağlanır.

- Lordozun düzeltilmesinde en etkili
sistemdir.

uygulanır.

13. Sagittal gevşemler giderilir (Fizyolojik sagittal konture uygun).

- lbn'i Sina yönteminde, bitişik iki vekompresyon, distraksiyon ve
translokasyonu yapılabilir.
rebranın

14. Proksimal distraksiyon ve kelepçeleme tamamlanır.
15. Distal distraksiyon ve kelepçeleme de tamamlanır.
16. Konvekt tarafa proksimal, distal
"claw"lar yerleştirilir. Apikal veretebra
sublaminar tel ile roda bağlan ır.
17. Konveks tarafta kompresyon yapılır.

18. Konkav tarafta distraksiyon yenilenir.
19. Bir çift transvers

bağlayıcı

rodlar

arasına uygulanır.

20. Dekartikasyon ve grettleme ta·

mamlanır.

Böylece gerçekleştirilen lbn'i Sina
Ameliyatı ile torakal krifozun Th? ye taşınması önemli bir avantajdır. Rijit bir
eğriliğin iyatrojenik laminektomi riski bu
yöntemde yok denecek kadar azdır.
Bu mantalite de servikal uygulamaya olanak vardır.Sistemin tek dezavantajı aksiyel yüklenmede sublaminer telIerin yetersizliğidir.
Bu sakınca
proksimal ve distalde ki laminotransvers veya lamino-laminar pençeler ile
giderilir (claw). Özet olarak skolyozda
(posterior girişim) ki avantajları şöyle
taparlanabi li r:
- Derotasyon etkisi

vardır,

ancak az-

dır.

- Laminektomi riski çok

- Anterior girişime olanak verir.
ibn'i Sina yönteminin transpediküler girişime bakışı:
Ardışık vidaların ,transvers düzlemde ki lokalizasyonları (açısal farklılıkları)
ve sagittal düzlemde ki açısal değişik
likleri kompanse edilmeli, rodlar ve vidalar arasında iç gerilimler olmamalıdır.
lbn'i Sina konnektörleri bu problemi
çözmüştür.
Isola
konnektörlerinde
transvers düzlemde ki rod-vida mesafe
hatları kompanse edilmiştir. Ancak sagittal düzlemde transpediküler vidaların
birbirine paralel olmaları gerekir. lbn'i
sina yönteminde bu düzlemde dee açı
sal bağımsızlık verilmiştir.

Boyutlandırma: Anatomik çalışma
ara göre ülkemizde lumbar vertebra
korpusları sagittalde minimum 20 mm
ve maksimum 43 mm dir. pedikülleri ile
birlikte bu uzunluklar minimum 30 mm
ve maksimum 50 mm civarındadır. lbn'i
sina Enstrumentasyonu projesinde 3
ayrı boyutlandırma yapılmış ve intraoperatif komplikasyonlar en aza indirilmiştir.

KAYNAKLAR
1. Crownnishield R, Pope MH, Hoaglund FT: A comparison of the tensi/e prperties of bone andpolymethylmethacry/ate. J.
Bone and Joint Surgery 1974; 56A: 865.
2. Dunn EJ: The role of methylmethacr.ylat
in the stabilization and replacement of tumors
ofthecervicalspine. Spine 1977;2: 15-24.

azalmıştır,

3. Frankel VH, Nordin M.: Basic biomec-
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4. Lin HS, Liu YK,Adams KH: Mechanical response of the lumbar intervertebra/ joint under physiological (complex) loading J.
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VERTEBRA SORUNLARI (TRAVMA HARiÇ)
TORAKOLOMBER VERTEBRA KlRlKLARlNDA
AllCI POSTERiOR ENSTUMANTASYON
UYGULAMASI
Ş.GÜNGÖR*, B.SEPiCi**, S. KÜLEKÇi***, N.DiNDAR***

Günümüzde Torakolomber vertebra kırıklarının cerrahi tedavisinde pek
çok enstrumantasyon kullanılmakta
dır. Spinal travma cerrahisinde amaç
anatomik redüksiyon sağlamak, spinal
kanalı restore etmek, erken mobilizasyonu sağlamak (stabilizasyon) ve ileride gelişebilecek deformiteleri önlemektir. (12)
Torakolomber verebra kırıkları için
pek çok sınıflandırma yapılmasına karşın en geçerli olan Denis'in üç kolon
teorisiir. (4) Denis stabilite yönünden
torakolomber vertebra kırıkarını 4
grupta inceler:

2) Ön+Orta kolon tutulması-Burst kı
rığı

3) Orta+Arka kolon tutulması-Seat
Beltkırığı

MATERY AL VE METOD
Ağustos 1990-Aralık

1992 tarihleri
S.B. Ankara Hastanesi Ortepedi ve Travmatloji kliniğinde 35 torakolomber vertebra kırıkil hastaya Alıcı
Posterior Enstrumantasyonu uygulandı.
Olgular ortalama 18 ay süreyle takip
edildi. Olguların 24'ü erkek (%68), 11 'i
bayandı ('%32). En büyük yaş 61, en
küçük yaş 17 idi.
arasında

Kırık oluşmasındaki

1) Ön kolon tutulması - Kompresyonkırığı

**

nedenler:

1) Yüksekten düşme: 16 olgu (%45)

S. B. Ankara Hastanesi Ort. ve Trav. Klin.Şef Yardımcısı
S. B. Ankara Hastanesi Ort. ve Trav. Klin. Şefi
S. B. Ankara Hastanesi Ort. ve Trav. Klin. Asistan ı
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2) Trafik

kazası:

Klinik değerlendirme:Frankel A olan
hastada düzelme olmadı. Frankel D
olan 3 hastadan 2'si tam düzeldi.

19 olgu (%55)

Olguların nörolojik değerlendirilmesi
Frankel sınıflandırmasına göre yapıldı.

Komplikasyonlarımız:

1 olgu F.A. (%3)

1 olguda hematom (drenaj)

3 olgu F.D. (%8)

2 olguda yüzeyel enfeksiyon (antibiyotik)

31 olgu F.E. (%89). Yani %89 olgu
nörolojik olarak intakt idi.

1 olguda implant gevşemesi

Bütün olgularda konvansiyoel grafilerin yanında preop. BT çekildi. Teknik
zorluklar nedeniyle postoperatif BT çekilemedi.
Kırık tiplerinin dağılımı şöyle

8 olgu kompresyon
20 olgu burst
7 ogu

kırığı,

kırıki ı çıkıktı,

kırığı,

1 olguda subjektif lokal
oldu.

%57

%20

Lokal Kifoz açısı ölçüldü: En az 1O
derece, en çok 31 derece, ortalama 24
derece bulundu.

Daha önce geniş leminektomi yapıl
olgu ve torakol 7 ve 8 kırık olup paraplejk olan hasta dışında,diğer olgulara posterior füzyon yapılmadı.llk 25
olguda postoperatf 1.5 ay süreyle çelik
korse uyglandı.Son 1O olguda ise eksternal destek verilmedi. Ortalama ameliyat süresi2.5 saat olup ortalama 2.5
ünite kan kullanıldı.
OLGULARIMIZIN DEGERLENDiRiLMESi VE KOMPLiKASYONLARI·
MIZ:

Radyolojik Değerlendirme: Lokal Kitoz açısındaki düzelme ortalama % 24
idi. Vertebra ön yüksekliğindeki düzelme ortalama %19, arka yüksekliğinde
düzelme ortalama% 9 olarak bulundu.

Stabil torakolumber vertabra kırıkarı
tedavisi konservatiftir. Nörolojik defisitli veya defisitsiz instabil kırıkarın tedavisi ise cerrahidir. Harrington rotları
ilk olarak 1958 de vertabra kırıklarının
tedavisinde kullanılmıştır. Günümüze
kadar ise pek çok enstruman geliştiril
mişti. Roy Camille ( 11) 1963'te transpediküler vida ve plak ile, Luque (9)
1970'te sublamınar wiring yöntem ortaya atmıştır. Megerl ve arkadaşları (1 O)
1977'de transpediküler eksternal fiksatör, 1982 de Dick ve arkadaşları (6) AO
internal fiksatör sistemini geliştirdi
ler.Cotrel ve Debousset'nin geliştirdiiği
CD enstrumasyonu (3), 1984 Dunn ve
Kostuik (7 -8) anterior girişimlerini yanın

%23

mış

ya-

TARTIŞMA

idi:

Vertebra ön yüksekliğindeki azalma
ölçüldü: En az% 34, en çok% 55, ortalama% 34 bulundu.

ağrıdan

kınma

yınladılar.

AO eksternal fisatör, CD enstrumantosyona ve yurdumuzda Prof.Dr.Emin
Alıcı tarafından geliştirilen Alıcı enstrumantasyonu bugün için en avantajlı sistemlerdir. Şöyleki
1) Az

sayıda

segmenti fikse ederler.

2) Rigid stabilizasyon yaparlar.
3)

Kırık

reduksiyonunda kolaylık

sağlarlar.

4) Postoperatif eksternal tespit gerektirmezler.
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SONUÇ:

fractures in the absence of neurologic deficit. C/in. Orthop. and related research. 189:
142, 1987.

Biz ucuz olması, stabilizasyonun iyi
ve daha aşına olduğumuz bir
sistem olması nedeniyle kliniğimizde
alıcı spinal enstrumantasyonunu kullandık. Ve be bu enstrumantasyonun vertabra kırıklarının cerrahi tedavisinde
stabilite yönünden gelişmiş bir sistem
olduğuna karar verdik.
olması

6) Dick. W: The fixateur interne as a
versatile inplant for spine 12.9.882-900,
1987.
7) Dunn, H.K Anteror stabilization of toracolumber injuries.clin. Orthop and Related researc. 189: 116, 1984.
8) Kostwik, J.P.: Anterior fixation for
fractures of the thoracic and tumbar spine
with or without neurologic involvement.
C/in.
Orthop. and related research.
189:103, 1984.
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TORAKOLOMBER VERTEBRA KlRlKLARlNDA
STABiliTENiN RADYOLOJiK ANALiZi
Necdet Şükrü ALTUN*, Sad i GÜNDOGDU**
Bu çalışmada; torakolomber vertebra kırıklarının klasik röntgenografi
ve bilgisayarlı tomografi tetkiklerinde,
üç kolona dağılım, sagittal indeks, kamalaşma indeksi ve kampresyon oranı incelenmiş, stabilite sorununa baş
ka bir açıdan yaklaşılmıştır. Bu amaçla
torakolomber vertebra kırıklı 62 hasta
incelenmişir.Toplam 88 vertebra kınğı
nın yarıya yakını (%48.8) T 12-L 1 seviyesinde
yer alırken,
olguların
%69.3'ünde
kampresyon
kırığı,
%26.2'sinde burst kırık, %3.4'ünde kı
rıklı çıkık, % 1.1'inde emniyet kemeri
kırığı
tesbit
edilmiştir.Kırıkların
%45.4'ü ön kolonda, %40.9'u ön-orta
kolonda,%9'u ön-orta arka kolonda ve
%3.4'ü arka kolonda yer almıştır. Sadece ön kolon kırığı bulunan olgularda
nörolojik lezyon bulunmazken, ön ve
orta kolon kırıklarında %50, üç kolonu
birden ilgiendiren kırıklarda %100 oranında nörolojik lezyon tesbit edilmiştir.

En yüksek sagittal indeks değeri 43 derece, en yüksek kompresyon oranı
83.4, en düşük karnalaşma indeksi
0.14 olarak belirlenmiştir.
Bulgular değerlendirildiğinde,sagittal
indeksin 18 derece, kompresyon oranı
nın %40'ın üstünde, karnalaşma indeksinin 0.66 nın altında olması halinde kı
rığın sadece ön kolonda sınırlı kalmayıp
orta kolonu da içine aldığı gözlenmiştir.
Stabilite açısınan orta kolonun oldukça
önemli olduğu bir kez daha doğrulan
makla beraber, instabiltenin beirlenmesi ve tedaviin planlanması için sagittal
indeks, karnalaşma indeksi ve kornpresyon oranının ölçülmesi ve değerlen
dirilmesinin de gerektiği ortaya çıkmış
tır.

GiRiŞ

Torakolomber vertebra kırıklarının
tedavi öncesi değerlendirilmesinde, ce-

Doç.Dr.Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Bayındır Tıp Merkezi Radyoloji Bölümü Direktörü (Eski Gazi Ü.Tıp F. Rady. ABD Öğ. El.)
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BT ile değerlendirilmiştir. Değerlendir
me kriterleri olarak aşağıdaki radyolojik

vaplandırılması

gereken ilk soru, kınğın
stabil olup olmadığıdır. Ancak bu sorunun cevaplandırıması çoğu zaman kolay değildir, çünkü bu konuda bir çok
biyomekanik çalışmaya rağmen, bu sorunun cevabı için gerekli objektif kriterIere vanlamamıştır (1 ,2,3,4,5,6).

kriterlerkullanılmışır:

1. Üç kolon dağılımı,
2. Sagittal indeks: Lokal kifoz
Normal kontur açısı,

3. Karnalaşma indeksi: Kırık vertebra cismin ön yüksekliğinin, cismin arka
yüksekliğinin, cismin arka yüksekliğine

Görüntüleme yöntemlerindeki geliş
melerle omurganın,kemik ve yumuşak
dokuları ile birlikte daha ayrıntılı olarak
incelenebilmesi olanağı değerlendiril
miş ve stabilite konusunda daha gerçekçi veriler elde edilebilmiştir. Denis'in
(7,8,9), BT de, vertebranın aksiyel görüntüsü üzerinde tanımladığı üç kolon
sınıflandırması ve stabilitenin orta kolona dayandırılması, stabilitenin değer
lendirilmesinde çok önemli bir adımdır,
ancak yeterliliği tartışmalıdır (1 O, 11 ).

oranı.

4. Kampresyon oranı: Üst ve alt vertebra cisimleri ön yükseklikleri ortalamasının, kırık vertebra cisminin ön yüksekliğine oranı.

Bu amaçla, Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalımıza başvuran, yaşları 17
ile 80 (Oralama: 36) arasında değişen
62 hastanın 88 torakolomber kırığı çalışmaya alınmıştır. Hastalardan 26'sı kadın,
46'sı
erkektir. Kırıkların 39'u
(%62.9) trafik kazası, 16'sı (%25.8)
yüksekten düşme, 4'ü (%6.45) intihar
giişimi ile yüksekten düşme, 2'si (%3.2)
göçük altında kalma, 1'i (% 1.6) ise paraşüt kazası sonucunda meydana gel-

Stabilite ni n
değerlendirilmesinde,
vertebra kırıklarının üç kolon sınıflandır
masına göre değerlendirilmesinin yanı
sıra kemik bütünlüğünün ne derece bozulduğunun sayısal olarak da belirlenmesi gerekir. Çalışmamızda bu amaçla,torakolomber vertebra kırıkları, üç
kolon sınıflandırması ile birlikte sagittal
indeks, karnalaşma indeksi ve kornpresyon oranı gibi radyolojik kriterler kullanılarak analiz edilmiş ve nörolojik bulgular ile ilişkileri değerlendirilmiştir.

miştir.

88 kınğın seviyelere göre
tablo 1 de gösterilmiştir.

HASTALAR VE YÖNTEM

Kırık

o/o

1

dağılımı

BULGULAR

Torakolomber vertebra kırıkları, radyolojik olarak, iki yönlü röntgenografi ve
Seviye

açısı

88 torakolomber vertebra kırığının
61'i kampresyon kırığı (69.3), 23'ü burst

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

2

2

2

1

1

1

14

Tablo 1 : Kmklarm vertebralara dağtltmt.
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rıklarında en düşük değer 0,60 (Ortalama 0.90), Ön-orta kolon kırıklarında ise
en düşük değer 0.14 (Ortalama 0.60)
olarak bulunmuştur. Karnalaşma indek-

kırık (%26.1 ), 3'ü kırıkil çı kık (%3.4) e 1'i
emniyet kemeri kırığıdır (% 1.1) (Tablo
2). Kırıkların radyolojik bulgulara göre
analizi şöyledir:

Tablo 2 :
Kırığın

Kırıkların

tipi

tiplerine göre dağılımı

Kampresyon

Kırık çıkık

Burst

Emniyet Kemeri

Kırıksayısı

61

23

3

1

o/o

69.3

26.1

3.4

1.1

1. Üç kolon dağılımı: kınğın 40'ı sadece ön kolonda yer alırken, 36'sı hem
ön hemde orta kolonda, 8'i üç kolonda
birden, 3'ü ise sadece arka kolonda yer
almıştır (Tablo 3).
Tablo 3 :

Kırıkların

üç kolon

sinin 0,60 ve altında olması halinde kırı
ön kolon ile sınırlı kalmayıp orta kolonuda içine aldığı belirlenmiştir.

ğın

4. Kampresyon oranı: Ön kolon kıen yüksek kampresyon oranı

rıklarında

sınıflandırılmasına

göre dağılımı

Kolon

Ön

Orta

Arka

ön-orta

Kırıksayısı

40

1

3

36

8

%

45.45

1.1

3.4

40.9

9

2. Sagittal indeks: ön kolon kırıkla
rında en fazla 18, ortalama 5 derece,
ön-orta kolon kırıklarında ise en fazla
43 derece, ortalama 5 derece olarak ölçülmüştür. Sagittal indeksin 18 derecenin üzerinde bulunması halinde kınğın
sadece ön kolon ile sınırlı kalmayıp
mutlaka orta kolonu da içine aldığı belirlenmiştir.

3. Karnalama indeksi: ön kolon kı-

Ön-orta-arka

%40 (Ortalama %5.5), ön - orta kolon
kırıklarında en yüksek kampresyon
onarın %83.4 (Ortalama %23.52) olarak bulunmuştur. Kampresyon oranının
%:40 ın üzerinde bulunması halinde, kı
rığı sadece ön kolonla sınırlı kalmayıp
orta kolonu da içine aldığı belirlenmiştir.
NÖROLOJIK DEGERLENDIRME:
13 hastada (%36) nörolojik bulgu tesbit
edilmiştir. Nörolojik değerlendirme Mo462
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difiye Frankel derecelenmesine göre
yapılmıştır (12,13). Bu değerlendirme
sonuçları Tablo 4 te gösterilmiştir.

Tablo 4 : Nörolojik
re

ıezyona

me sine başvurulmalıdır.
Farcy ve Weidenbaum, yaptıkarı biyomekanik çalışmalar sonucunda sagit-

sahip olgularm modifiye Frankel yöntemine gö-

dağılımı

A

2

B

c

01

02

03

E

2

5

1

3

49

ı
Ön kolon kırıklarında nöroloöjik belirti görülmezken, ön-orta kolon kırıkların
da %50, üç kolonun birdenkınldığı olgularda %i 00 oranında nörolojik araz
görülmüştür.

TARTIŞMA

Vertebra kırıklarında instabilite üç
ana grupta yer alır. Bunlar nörolojik,
mekanik ve kombine instabilitedir. Nörolojik instabilite, nörolojik lezyonların
bulunması durumunda söz konusudur
ki burada bir tartışma yoktur. Tartışılan
konu mekanik instabilitedir. Hangi durumda mekank instabiliteden söz edilebilir? Bu soruya cevap verilebilmesi için
"Kırık vertebra, fizyolojik yüklere dayanabilecek güçtemidir?" sorusuna cevap
verilebilmesi gerekir. Bu soruya tek başına,Denis'in üç kolon sınıflandırması
ile cevap vermek mümkün değildir. Bu
değerlendirmeye ek olarak sadece aksiyal planda değil sagittal planda da,
kemik gereksinim vardır. Bu amaçla,
yan röntgenografide, kırığa bağlı olarak
oluşan açısal deformitenin miktarı, vertebra cisminin ne kadarının, ne oranda
kırığa katıldığının ve bütünlüğünü ne
oranda koruyabildiğinin belirlenebilmesi
için sağittal indeks, karnalaşma indeksi
ve kompresyon oranının değerlendiril-

tal indeksin 15 derecenin üzeinde bulunması halinde instabilite oluşacağnı
bildirmişerdir (10). Bizim çalışmamızda
sagittal indeksin 18 derecenin üzerinde
bulunması halinde orta kolonun da mutlaka kırığa katıldığı tesbit edilmiştir. bu
sonuç, bize göre sagittal indeksin, stabilite değerlendirmesinde oldukça objektif bir kriter olduğunu kanıtlamakta
dır.
Cari ve arkadaşları 38 hastalık
serilerinde, kamaşlaşma indeksini ortalama 0.71 olarak tesbit etmişlerdir (14).
Bizim çalışmamızda, karnalaşma indeksinin 0.60 ın altında bulunması durumunda orta kolonda da kırık oluştuğu
görülmüştür. Bu değerlendirme özellikle kompresyon kırıkları için önemlidir ve
stabilite konusunda bize ciddi ipuçları
vermektedir.
Haher ve arkadaşları, kompresyon
%50 nin üstünde bulunması
durumuda, posterior elemanlarda distraksiyona bağlı olarak değişik şekiller
de lezyonlar oluşabildiğini ve bunun da
stabiliteyi
etkilediğini
bildirmişlerdir
(4,5,6). öte yandan, vertebra cisminin
ön kısmında meydana gelecek böylesine bir yükseklik kaybı erken dönemde
bir instabilte yaratmasının yanı sıra geç
dönemde de nörolojik lezyonlara neden
oranının
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olabilecek bir mekanik instabiliteye neden olabilir.Bizim çalışmamızda, bu sonuçlara paralel olarak, kompresyon
oranının %40'ın üzerine çıkması durumunda orta kolonun da kırılacağı tesbit
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sagittal indeks, karnalaşma indeksi ve
kompresyon oranı ile torakolomber vertebra kırıklarının radyolojik analizi yapı
labilir ve stabilite konsunda objekti veriler elde edilebilir.

edilmiştir.

Orta kolonun mekanik stabilite üstündeki önemi bu sonuçlar ile birkez
daha kanıtlanmıştır. Öte yandan yalnız
ön kolonun kınldığı olgularda nörolojik
lezyon görülmezken, ön ve orta kolonun birlikte kınldığı olgularda %50 oranında nörolojik lezyon görülmesi, orta
kolonun nörolojik instabiliteden de
önemli derecede sorumlu olduğunu
göstermektedir.
Omurga, osteoligamantöz bir komplekstir, stabilite konusunda, omurganın
bağ, kapsül ve intervertebral diskten
oluşan yumuşak doku komponentinin
önemi büyüktür (15,16). Manyetik Rezonans Görüntülema (MGR) ile bu olanak yaratılmıştır. Radyolojik algoritim
(17,18) içinde gerektiğinde MRG'ye
başvurulmalıdır. Ancak bu çalışmanın
konusu içinde yer almadığı için konunun ayrıntılarına girilmemiştir.
SONUÇ
Torakolomber vertebra kırıklarında,
var olan veya daha sonra ortaya çıkabi
lecek komplikasyonlar göz önüne alın
dığında, tedavi öncesinde çok iyi bir değerlendirmeye
gereksinim
olduğu
açıktır. Bu değerlendirmenin temelinde
stabilite sorunu yer alır. Ortopedik cerrah, torakolomber vertebra kırıklı hastada, bu sorunu basit ama gerçekçi yöntemlerile çözmek zorundadır. Bu çok iyi
bir klinik ve radyolojik değerlendirme ile
başarılabilir. Radyolojik değerlendirme
içinde yer alan BT de üç kolon dağılımı
ile birlikte, iki yönlü röntgenografide,
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OMURGANIN TORAKOLOMBER KlRlKLARlNlN
CERRAHi TEDAViSiNDE AllCI SPiNAL
ENSTRUMANTASYONU
Devrim AKS EKi*, Mustafa TiNER*
Omurganın torakolomber kırıklan
nın

tedavisinde cerrahi (8, 11) ve konservatif (2, 16) yöntemlere ilişkin çeşitli
görüş farklılıklan vardır. Son zamanlarda cerrahi yöntemlerin sonuçlarının
uzun ve kısa dönemde iyi olduğu gösterilmiştir. Literatürde cerrahi tedavi
sonrası hastanede kalış süresinin, alçı
süresinin azaldığını rehabilitasyonun
kolayiaştığını bildren yazılar vardır (7).
Torakolomber kırıkları takiben potansiyel klinik instabiliteyi işaret eden Holdsworth'un iki kolon klasifikasyonu instabil torakolomber kırıklarının tedavisinde cerrahi olan yönelimi artınimıştır
( 11). Cerrahi tedavinin yukarıda sayı
lanlara ek olarak tam redüksiyonun
yapılabilmesi, etkili bir stabilizasyonun
sağlanabilmesi ve geç deformitelerin
önlenebilmesi gereken bir diğer gerçek te cerrahi stabilzasyonla nörolojik
düzelme kolaylaştırılabilinir (17). Har-

rington enstrumantasyonu ve benzeri
yöntemler, toraklomber kırıkların tedavisinde bu güne değin en sık kullanılmış
olanlardır (4,8). Bu yöntemin en büyük
dezavantajı ameliyat sonası immobilizasyon ve füzyon alanının uzun tutulmasına gereksinim göstermesidir (5,8).
Son zamanlarda, pedikül vidalı implant
sistemleri bu sorunları çözmeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışmada, otörün torakolomber
kırıkların cerrahi tedavisinde Alıcı Spinal

Sistemle olan deneyimlerin erken sonuçlarını bildirmektedir.

Materyal ve Metod
Bu retrospektif çalışmada torakal ve
rumbar vertebralara ait kırıkarı olan 62
hasta değerlendirilmiştir. 1989 ve 1993
yılin arasında Alıcı Spinal Enstrumantasyonu ile tedavi edilen 62 hastanın,

Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Ort ve Travm. ABD. Araştırma Görevlisi
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24'ü bayan, 38'i erkek, ortalama yaşları
38.2 yıl (15-73) idi. Kırık vertebra sayısı
71 idi. 19 patlama kırığı, 44 kompresyon kırığı ve 8 kırıkil çı kık olgusu vardı.

ilerlerken, ikisi değişimden kaldı. Preoperatif nörolojik defisiti olmayan 27
hastada, postoperalif dönemde de nörolojik defisit görülmedi.

Kırıkların 1'i T'4, 1'i T5,4'ü T6-8, 47'si
T9-L 1 ve 16 tanesi de L2-L3, 1'i L4, 1'i
LS arasında idi. 27 hastada nörolojik
defisit yokken, geriye kalan hastalarda
Frankel Skala'sına göre değişik derecelerde nörolojik defisit vardı (9). Lateral
röntgenogramlarda vertebral yükseklik
kaybı 6 kırıkta %30'dan az, 21 kırıkta
%30-50 arası, 34 kırıkta %51-70 arası
ve 1O hastada %70'ten fazla idi. Ameliyat öncesi BT çekilebilen 47 hastanın
medüller kanaldaki daralma oranları,
13 kırıkta %30'dan az, 20 kırıkta %3050 arası ve 14 kırıkta %50'den fazla idi.

Üç hastada antibiyoterapi ile düzelen enfeksiyon gelişti. Bir hastada
transpediküler vida ile rot kırılması oldu
ve revizyona gereksinim gösterdi. Bir
başka hastada yine bir vida kırıldı ve revizyon yapıldı.Bu hastaların her ikisi de
çok instabil kırıkil çıkıı olan hastalardı.
Retrospektif olarak bu hastalara baş
langıçta füzyon yapılması gerektiğini

Cerrahi endikasyonlar: 1. Nörolojik
defisit varlığı, 2. lnstabilite (Denis'e göre) (4).
Hastalar yaralanmadan sonra 3 saat ile bir ay, ortalama ik günde tedavi
edildiler.
Işlem sırasında Alıcı çengel, transpeddiküler vida ve rotları ile distraksiyon ve redüksiyon uygulandı. Vertebral
kolondaki ön desteğin yeterince olmadığı ya da kanalın tam açılmadığı durumlarda anterior dekompresyon ve
stabilizasyon yapıldı. Füzyon yapılmadı.
Arniiyat süresi 1-2 saat, ortalama 90
dakika idi. Ortalama kan transfüzyon
miktarı bir ünite idi.

Sonuçlar
Takip süresi 4-45 ay, ortalama 26.4
ay idi. Takipte tam paraplejik olan
(Frankel A) 1O hastanın 8'i değişmeden
kaldı, biri B'ye,biri C'ye ilerledi. 4 Frankel B olgusu Frankel C'ye ilerlerken, diğer ikisi B'de kaldı. 5 Grade C olgusu
D'ye ilerledi, 4 olgu E'ye ilerledi, biri değişmedi.Grad D'deki yedi hasta E'ye

düşündük.
Tartışma

Omurga kırıklarının tedavisi, Denis'in
üç kolon teorisi ortaya atılineaya kadar
tartışma konusu olmuştur. Bu sınıfla
ma,kompresyon kırıkları ve patlama kı
rıklarının arasındaki farkın önemini açı
ğa çıkarmıştır. Yaşamsal değeri olan bu
fark, kompresyon kırığında orta kolon
intaktiken, patlama kırığında parçalanmıştır. % 50 de az yükseklik kaybına
neden olan kompresyon kırıklarının
uzun dönemde fazla sorun çıkarmadığı
düşünülür. Bununla birlikte literatürde
bu konuyla ilgli fazla bilgi yoktur. Genç
ve aktif bir kişiye cerrahi girişim planlanabilir. Bu tip kırıklarda izlenebilecek bir
başka yol da anterior cerrahi planlanmaktadır. Bizim deneyimlerimiz Alıcı ve
benzeri sistemlerin, bu tip kırıklarda
posterior yaklaşımla yeterli bir fiksasyon sağlanabildiğini göstermiştir. Posterior yaklaşımla yeterli sonuç alınabili
yorsa anteror yaklaşımın potansiyel
risklerinden dolayı bu girişimden kaçın
mak daha uygundur.
Denis'e göre orta kolon gelen yükün
büyük bir kısmın taşır ve patlama kırık
larında bütünlüğü bozulmuştur.
Bu
edenle biz, kanal içerisine önemli oranda fragman olmasa da patlama kırıkları467
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nın yüksek nörolojik risk taşımaları nedeniyle cerrahi tedaviyi uygun görüyoruz. Başlangıçta kanal içine protrüzyon olup ta nörolojik defisit olmasa bile
bu hastalarda ilerde, vertebrak stenoz
nedeniyle nörolojik sorunlar oluşabile
cektir (3). Ayrıca cerrahi tedavi ile ileride oluşabilecek olan kifotik deformitenin dağuracağı nörolojik riskler de
ortadan kaldırılmaktadır (4, 15).

Son zamanlarda Harrington sistemindeki sorunlar, pedikül vida ve plaklı
sistemlerle önemli ölçüde çözülmüştür.
Vida yerleştirilmesindeki güçlükler ve
plaklarla sadece limitli bir distraksiyon
sağlanabilmesi ise bu sistemlerin dezavantajları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pedikül vida ve rot sistemleri ise bu sorunların çözecek görünümdedir. Alıcı
Spinal Sistemi de bu amaçla dizayn
edilmiştir.

Biz daha çok posterior yaklaşımı tercih ederek distraksiyon ve indirekt redüksiyon manevrasıyla, posterior longitidünal ligament ve posterior anulusun
tensil gücünden de yararlanarak vertebral alignment sağlıyoruz.
Şu anda tüm hastalara postoperatf
BT çekerek medüller kanaldaki dekompresyona bakıyoruz. Eğer dekornpresyonu yeterli görmezsek, anteror dekompresyon, anterior Alıcı Spinal
Enstrumantasyonu ve anterior füzyon
yapıyoruz. Posteror longitidünal ligament ve posterior anulus yartıldı ise, arkadan yapılan girişimle distraksiyon sı
rasında dekompresyon olmayacaktır.
Ameliyat sonrasi Radyografilerde vertebrada tam bir korreksiyon olmadı ve
kemik defekti var ise bu ileride bir anteror girişim gerekliliğinin habercisi olabilir.

Posterior longitidünal ligamentin yır
tıldığı durumlarda postriordan yapılacak

Devrim AKSEKI

distraksiyon minör nörolojik defisitleri
major hale getirebilir.Bu işlem sırasında
Wake-up testi yapmak uygundur. Ve
böyle bir durumla karşılaşıldığında aynı
seansta posterolateral dekompresyon
yapmak gerekir. PLL rüptürünü ortaya
koymanın en uygun yolu MRG'dir. Eğer
bu preoperatif dönemde yapılabilise ve
yırtık görülürse, anterior girişim ilk basamakta yapılmalıdır. Biz ayrıca patlama kırığı olan olgularda, kırık fragmanları boyunca hernie olan nükleus
pulposus parçacıklarının uzun dönemde kaynamayı önleyebileceğini düşünü
yoruz. Bu da, ilk basamakta anteror
cerrahi planlamnın bir başka gerekçesidir.
Anterior cerrahi için bizim endikasPosterior girişimle olguların çoğunda yeterli kanal
dekompresyonu sağlanabilmektedir. Iş
lem sırasında Wake-up testi yapmanın
kanımızca yararı büyüktür. Posteror girişim sırasında nörolojik defisit gelişirse
aynı seansta, yada posterior girişim sonası önde yeterli kemik destek yokluğu
anterior girişim endikasyonu doğurabi
lir. PLL'in durumu anterior ya da posterior girişim için önemli bir ayıraçtır. Yazık ki acil şartlarda MRG tetkiki
genellikle yapılamamaktadır.
yonlarımız geniş değildir.
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LOMBER OMURGA BURST (PATLAMA)
KlRlKLARlNDA AllCI SPiNAL
ENTRÜMENTASYONU (A.S.E.)
UYGULAMALARIMIZ
KUTLUAY, E.*, EGE C.*, EREL, N.**, SEBiK A.**, GiLiM, E***
Kırıklar Dennis

cetveli ile sınıflandırıl
Buna göre 5 olgu tip A (% 29.47,
1O olgu tip B (% 58.8), 1'er olgu tip D
ve E (% 5.9) olarak bulunmuştur.

S.S.K. Buca Hastanesi Ortopedi
ve Travmatoloji Kliniğinde 1990 1992 yılları arasında cerrahi olarak tedavi edilen 34 dorso - lomber omurga
kırıklı olgunun patlama tipi olan 17'si

mıştır.

AMELiYAT ÖNCESi DEGERLENDiRME

değerlendirmeye alınmıştır. Olguların

11'i erkek (% 64.8), 6'sı bayandır (%
35.2). Yaşları 21 ile 44, ortalama
34. ?'dir. Etiolojik olarak 1O hasta trafik
kazası, 7 hasta yüksekten düşme sonucu kliniğimize baş vurmuştur. Kırık
ları omurga düzeyine göre dağılımı
Tablo 1'de gösterilmiştir.

**

Olguların tümünde ön arka ve yan
radyografiler çekilerek kifoz açısı ve
omurga yükseklik kaybı ölçüldü. Omurga kanalı açıklığının değerlendirilmesi
için B.T. tetkiki yapıldı. Ameliyat sırasın
da 2-5 ünite (ortalama 3 ünite) kan

Düzey

07

011

012 L12

L2

L3

L3

Olgusayısı

1

2

3

6

3

1

S.S.K. Buca Hastanesi Ort. ve Trav. KI. Uzmanı
S.S.K. Buca Hastanesi Ort. ve Trav. KI. Şefi
S.S.K. Buca Hastanesi Ort. ve Trav. KI. Uz.Öğr.
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Kamplikasyon olarak olguların 4 ünde üriner sistem enfeksiyonu, 2 sinde
yüzeysel yara enfeksiyonu ve 1 inde
atelektazi saptandı. Tümü, uygun koruyucu tedavi ile iyileştiriler. Hiç bir olguda vida, rot kırılması ya da çengel ayrıl
ması görülmedi.

transfüzyonu yapıldı. Ameliyattan 1 saat önce başlanarak ameliyattan sonra
5. güne kadar koruyucu antibiotik (3.
kuşak sefalosporin) kullunaldı. Olguları
mızın omurga kırıkiarına ek olarak 3
ünde el bileği, 1 inde ayak bileği, 1 inde
tibia plato ve 2 sinde de kalkaneus kırı
ğı vardı.Ameliyat öncesi radyografilerinde omurga yükseklik kaybı 18.9 mm. 25 mm. (ortalama 22.1 mm.), kifoz açısı
22 - 12 derece (ortalama 16.7 derece)
olarak bulundu.

Amleliyat sonrası klinik değerlendir
mede Smiley-Webster cetveli kullanıl
mıştır. Buna göre 12 olgu kötü (% 11.8)
olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA

Bütün olgularda Alıcı Spinal enstrümentasyonu (DIZGE) ASE'nin transpediküler vida, çengel ve rotları kullanıla
rak
redüksiyon
ve
stabilizasyon
sağlanmıştır. Kanal dekompresyonu yapılan 4 olguya posterelateral füzyon eklenmiştir. Ameliyat sonrası omurga yükseklik kaybı 19 mm. - 8 mm. (ortalama
15.7 mm.) ve kifoz açıları 20°- oo (ortalama11.20) olarak bulunmuştur. Ayrıca
ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası yapılan B.T. tetkiklerinde kanal serbestliği
ortalaması % 55 olarak bulundu. Olguların nörolojik değişmelerini nizlenmesinde Frankel cetveli kullanılmıştır (Tablo 2).

Ameliyat Öncesi

Olgu

Dorso-lomber omurga kırıklarının
posteriardan redüksiyon ve stabilizasyonu, 1960'1ı yıllarda özellikle Harrington uygulamaları ile en sık kullanılan
yöntem olmuştur (3). Roy Camille 1963
yılında ilk pedikül vidasını geliştirmiştir
(7) Daha sonra bir çok araştırmacı tarafından değişik sistemler geliştirilmiş, örneğin 1982'de Dick internal fiksatör sistemini uygulamaya koymuştur (2).
Patlama kırıklarında kanal içi fragman redüksiyonunda distraksiyon çok
önemli rol oynamaktadır. Ayrıca lordozun restorasyonu ve kifoz açısının düzeltilmesi, kanalın açılmasında doğru-

Sayısı

Ameliyat

Sonrası

A

2

A

c

1

E

D

3

D

D

1

E

10

-'

E
E

471

LOMBER OMURGA BURST KlRlKLARlNDA ALlCI SP/NAL ENTRÜMENTASYONU UYGULAMALARIMIZ

dan etki yapmaktadır. Bu nedenle postericrdan giriş ve etkili distraksiyona gereksinim vardır. Olgularımızda uyguladı
ğımız
ASE'ni,
çok
amaçlı
kullanılabilirliği, etkili redüksiyon ve stabilizasyonu sağlaması, ucuz olması, sonuçlarının doyurucu olması nedeniyle
tedavi aracı olarak tercih etmekteyiz.

and tumbar spine. Orhop. C/in. North Am.,
17, 121-145, 1986.
5. Gaines, R. W., Humpreys, W. B.: A
plea for judgement in management of thoracolumbar fractures and fracture dislocations. C/in. Orthop. 189, 1984.
6. Hojards, A.N., Alexander, W.C., Jerome Goller and She/don, L.N.: Low Lumbar
burst fracture Spine vol. 16 1991.
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TORAKOLOMBER VERTEBRA iNSTABiL
KlRlKLARlNlN TRANSPEDiKÜLER FiKSASYON
SiSTEMLERi iLE TEDAViSi
Asım ClLlZ*, M.Emin ULUDAG*, Ali UTKAN**, Erdem KÖSE**

Spinal travma cerrahisinde amaç,
spinal fizyolojiyi restore etmek, ağrıyı
geçirmek ve nörolojik hasar yapmaksızın stabiliteyi sağlamaktır (1 ,5, 1O).
Vertebra kırık ve çıkıklarının redüksiyonu ve fiksasyonu amacıyla pek çok
instrumantasyon kullanım alanı bulmuştur.

Biz bu çalışmamızda vertebra kırık
Dick ve Alıcı transpediküler fiksasyon sistemleri uygulamain ile elde
ettiğimiz sonuçları gözden geçirdik.
Materyal ve Metod
Bu çalışmaya Mayıs 1989 - Ağus
tos 1992 tarihleri arasında kliniğimize
başvuran hastalardan Dick veya Alıcı
transpedikülr fiksasyon sistemleri ile
ameliyat edilen 52 hasta dahil edildi.

**

mıştır.

Hastaların

(%32.7)

larında

Hastaların

simize ilk gün içinde başvurmuş, 13'ü
(%25) Ankara dışından hastanemize
sevk edilmiş ve 9'u (% 17 .3) Ankara Rehabilitasyon Merkezinden istenen konsültasyon sonucu kliniğimize nakil alın

30'u (%57.6) acil servi-

35'i (%67.3) erkek, 17'si

bayandı.

Hastaların yaşları

16-55 arasında or-

talama 39 idi.
Yaralanma 40 hastada (%76.9) yüksekten düşme, 4 hastada (%7.6) römorktan düşme, 7 hastada (% 13.4)
araç içi trafik kazası ve 1 hastada
% 1.9) yaya trafik kazası neticesi olmuş
tur.
Hastaların
pılarak
sayarlı

nörolojik muayeneleri yaiki yönlü radyografileri, ve bilgiaksiyel tomografileri incelenmiş-

Ankara Numune Hast. ll. Ortopedi ve Trav. KI. Başasistan ı.
Ankara Numune Hast. ll. Ortopedi ve Trav.KI. Asistan ı
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tir. Frankel'e göre (12) 20 hasta
(%38.4) Frankel A, 2 hasta (%3.8)
Frankel B, 8 hasta (% 15.3) Frankel C,
6 hasta (% 11.5) Frankel D ve 16 hasta
(%30.7) FrankelE idi.
Denis'e (4) göre sı
nıflandırılmıştır. Buna göre Kampresyon
kırığı 3 adet (%5.7), Burst tipi 37
(%71.1) ve kırıklı çıkık 12 (%23) idi.
Emniyet kemeri tipi kırık görülmedi.
Vertebra

kırıkları

Yanda vertebra radyografilerinde lokal kifoz açısı: Bir üst vertebranın üst
kenan ile bir alt vertebranın alt kenan
arasındaki açı (3) ve Sajital indeks açı
ları; (16) Bir mobil segment seviyesinde segmenter kifozun ölçümü - Sajital
indeks= Kifotik deformite- Normal kontur ... hesaplandı.
Hastalar yaralanmadan sona 2-150
gün sonra, ortalama 11 gün ameliyat
edildiler.
Hasta takip süresi 32-570, ortalama
129 gündür.

Sonuçlar
Alıcı transpediküler sistem le 16-50,
ortalama 35.3 yaşında, 18 ekek ve 10
kadın hasta tedavi edilmiştir.Hastaların
preoperatif lokal kifoz açıları ortalama
19 derece ve sajital indeksleri ortalama
22 derece idi. Post operatif lokal kifoz
açısı 15 derece ve sajital indeksleri 15
derece olmuştur. Takiplerde bu açılar
da ortalama 3 derece değişiklik olmuş
tur.

Dick transpediküler sistemi ile 1755, ortalama 42.1 yaşında 17 erkek ve
1O kadın hasta tedavi edilmiştir. hastaların preoperatf lokal kifoz açıları ortalama 21 derece ve sajital indeksleri ortalama 24 derece idi. Post operatif lokal
kifoz açısı 13 derece ve sajital indeksleri 11 derece olmuştur. Takiplerde bu
açılarda 5 derece değişiklik olmuştur.

A. ClLlZ

Iki hasta grubu dağılımı benzertakiplerinde korreksiyon
kayıpları değerlerinde anlamlı bir fark

dir.Grupların

bulunmamıştır.

Cerrahi teknikiere dikkat edilmediiki grupta da transpediküler vidaların uygun olmayan biçimlerde konula-

ğinde

bildiği görülmüştür. Uygulamalarımızda

olguların

hiçbirinde implant

kırılmasına

rastlanmadı.

TARTIŞMA

Stabil torakolomber vertebra kırıkla
tedavisi konseNatif olduğu halde,
nörolojik defisitli ya da defisitsiz instabil
kırıklarda tedavi cerrahidir (2,5,6).
rının

SulHvan (16) torakolomber instabil
redüksiyon ve internal fiksasyonunun avantajlarını şöyle sırala

kırıkların açık

maktadır.

1. Omurganın redüksıyonu ile anatomik postürün sağlanması spinal kanalın
dekompresyonuna yardımeder.
Omurganın stabilitesinin sağlan
nörlojikdefisitin ilerlemesini engeller ve nörolojik iyileşmeyi hızlandırır.

2.

ması

3. Geç deformiteyi önler.
4.

Hastanın

erken mobilzasyonunu
morbiditeyi azaltır, Rehabilitasyonu ve hastada kalış süresini kısal
tır.Bunları sağlayabilmek için cerrahi girişim ve internal fiksasyon aracının
seçiminde kınğın tipi, kırığı oluşturan
kuvvetlr, nörolojikdefisitin derecesi ve
implantın strese dayanıklılığı göz önüne
alınır(13, 15).
sağlayarak

Omurganın

viskoelastik özelliğinden
distraksiyon (Çift HarringtonStabilizasyonu) yöntemleri uygulandığında başlangıçta elde edilen redüksiyon kaybolmaktadır (17). Pedikül
vertebranın en sağlam bölümüdür.Bu
nedenle transpediküler uygulanan vidadolayı yalnızca
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ya da Schanze çivileri ile yapılan stabilizasyon diğer sistemlere göre daha
sağlam olduğu düşünülmektedir (7,8).
Fakat bunun bir sakıncası Thorakal 8.
vertebranın yukarısında teknik nedenlerle uygulanamamasıdır (7). Ayrıca
transpediküler uygulamada kısa segment fikasyonu yapılabildiği için füzyon
sonrası da tutturulmakta, ameliyat süresi kısalmkta ve buna bağlı komplikasyonlar da azalmaktadır (7)
Hastalara ameliyat endikasyonu
konduktan sonra gerekli hazırlıklar yapılarak malzeme reçeteleri verilmiştir.
Dick sistemi ile ameliyat edilen hastalarda operasyonun daha geç yapılabil
diği dikkati çekmektedir. Teminindeki
güçlükler ve fiat farkı Alıcı sistemini daha
çok tercih etmemize neden olmaktadır.
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VERTEBRA TROKALOMBER KlRlKLARlNDA
"TEXAS SCOTTISH RITE HOSPITAL" (TSRH)
SiSTEMi UYGULAMASININ ERKEN SONUÇLARI
i.Teoman BENLi, Mahmut KIŞ, Reha TANDOGAN

Kompüterize tomografi ve metizamid myelografinin kullanıma girmesiyle; vertebra kırıklarından sonra oluşan
abnormal anatemi daha anlaşılır hale
gelmiştir. Denis'in üç kolon teorisini
ortaya atmasıya instabil kırık kavramı
daha da gelişmiştir. Konservatif metodlarla elde edilen kötü sonuçlar cereğilimi
artırmış
rahi girişimiere
tır.özellikle instabil kırıklarda erken
cerrahi stabilizasyonun önemi birçok
çalışmayla gösterilmiştir(1 ,2). Cerrahi
stabilizasyonun amacı, kınğın redükte
edilmesi, vertebral stabilizasyonun temin edilmesi, kemik fragmanlarla daralmış nöral kanalın hacminin artırıl
ması yoluyla nörolojik iyileşmenin
sağlanması veya mevcut durumun korunmasıdır(3). Son yıllarda daha çok
idiopatik skolyoz cerrahisinde kullanı
lan "Texas Scottish Rite Hospital" sis-

temi, "multiple hook", çift rod ve "croslinked" planıyla oldukça rijit bir fiksasyon sağlayarak üç düzlemli yüksek düzeltme potansiyeline sahiptir. Literatürde
spinal
travmalarda
sistemin
kullanımına ait yayın olmaması nedeniyle, bu çalışmada erkensonuçların sunulması amaçlanmıştır.

HASTALAR VE METOD
Şubat

1992 ile Eylül 1992 tarihleri
SSK Ankara Hastanesi ı. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde 1O torakolomber bölge vertebra kırığı TSRH
instrümentasyonu kullanılarak cerrahi
olarak tedavi edildi. Hastaların biri dı
şında, hepsi erkekti. Yaş ortalaması
32,8 (26-50 yaş) idi. Ortalama takip süresi 6.5 ay (3-18 ay)'dı. Hastaların son
kontrolleri Aralık 1992'de yapıldı. Kliniğimize başvurudan sonra, tüm hastaları
arasında,

SSK Ankara Hastanesi, 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzmanları
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Aynı

ayrıntılı

gün nörolojik olarak intakt olan
hastalar taburcu edildi. Nörolojik defisiti
olan hastalar, finonksiyonel kapasitelerinin artırılması için rehabilitasyon programına başlamak üzere hastanemiz Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon kliniğine nakledildiler. Hastalar, postoperatif 1.,3., 6.
ve 1O. aylarda kontrollere çağrıldı.

fizik ve nörolojik muayeneleri
organ ve ekstremite yaralanması yönünden değerlendirildi. Nörolojik defisit varsa seviyesi belirlendi.
Hastalar preoperatif olarak Frankel'in
önerdiği derecelendirmeye göre sınıf
landırıldı (4). Hastalara rutin laboratuvar
testleri, ilgili bölüm konsültasyonları yapıldı. Radyolojik ve kompüterize tomografi k incelemeler istendi. Ayrıca anterior
kompresyon yüzdesi Atlas ve arkadaş
larının önerdiği şekilde belirlendi (5). Kı
rık vertebranın üst ve alt "end-plate" !erinden çizilen hatlar arasıdaki açı
kompresyon açısı (C) olarak isimlendirildi.Diğer taraftan kırık vertebraya komşu üst vertebranın alt, alt vertebranın
üst "end-plate"lerinden çizilen hatlar
arasındaki açı ölçülerek lokal kifoz açısı
(Sagittallndeks- SI) belirlendi (6).
yapıldı. Diğer

Tüm hastalarda preoperatif, kırık
kompüterize tomografileri
çekildi. Tomegrafide kınğın cinsi belirlendi ve hastalar Denis sınıflamasına
göre sınıflandırıldı. Ayrıca BT incelemsinde spinal kanalda kemik fragman
olup olmadığı belirlendi. Daha sonra
kanaldaki daralma yüzdeleri belirlendi.
Antererdaki kompresyonu %50 den
fazla olan, ciddi anterior kompresyon
kırıkları, sagittal indeksi 15° den ve spinal kanaldaki daralma %30'dan fazla
burst
kırıkları,
Heksiyonolan
distraksiyon kırıkları ve kırıklı-çıkıklarda,
cerrahi redüksiyon ve internal tespit
planiand ı.

SONUÇLAR

Hastalardan 7 (% 70)'sinde trafik ka3 (%30)'nun yüksekten düşme sonucu yaralandığı belirlendi Hastaların
tamamı travmanın olduğu aynı gün içinde hastanemiz başvurduğu ve başvuru
şu takiben saatler içinde ameliyat edildiği
saptandı.
Hastalarda
diğer
sistemlerde ek bir paktoloji yoktur.
Hastaların kırık seviye ve cinsine göre
dağılımı Tablo-1'de görülmektedir.
zası,

Kırık

Sayı

%

T-12 Burst

6

60

L-1 burst

3

30

L-1 Fleksiyon - Distraksiyon

1

10

Cinsi ve Seviyesi

vertebranın

Postoperatif 1. gün hastalar sağa
sola çevrildi 2. gün oturuldu ve 3.gün
preoperatif nörolojik defisti olmayanlar
yürütüldü. Nörolojik defisite sahip hastalar aynı gün yürüme kapasiteleri vasa
koltuk değnekleri ile ayağa kaldırıldı,
yürüme kapasiteleri yoksa, tekerlekli
sandalye ile mobilize edildi Postoperatif
13-15. günler arasında dikişleri alındı.

Tablo 1
Hastaların

preoperatif anterer kornp(CP), sagittal indeks değerleri (SI), lokal kifoz açısı (LK) ve
(BT'Ierde saptanan spinal kanaldaki daralma sırası (SC) değerleri Tablo-2'de
ve kırıklar fraknel sınıfiarına göre preoperatif ve postoperatif nörolojik durumun dağılımı Tablo-3'de görülmektedir.
resyon

sırası

Hastaların hiçbirisinde postoperatif
ve takip boyunca sistemik ve lokal
komplikasyona rastlanmadı. Korreksiyon kaybı görülmedi.
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TARTIŞMA

ı

A

A

B

B

c

c

D

D

E

E

Tablo 3- Hastalarm Frankel Smlflamaslna Göre Preoperatif ve Posteoperatif
Dağ1/1m1

Tablo 2 : Vertebra kırığı olan hastapreoperatif (PO) CP (Anteror
kompresyon yüzdesi). SI (Sagittal indeks), LK (Lokal kifoz) ve SC (SPinal
Kanal Daralması) oranları, düzelme
yüzdeleri (COR%) istatistiki anlamlılık
değerleri (t ve p).
ların

PR

l T.BENLI

Uzun dönem takipleri kapsayan birçok çalışmada, bilhassa torakal ve lomber bölgede yer alan instabil. kırıkların
da vertebral kollapsa bağlı, lokal bir
kifotik detormitenin geliştiği ve normal
fizyolojik sagital konturlarda bozulma
olduğu saptanmıştır. Bu veriler ışığı altında gelişmesi muhtemel deformitenin
engellenmesi amacıyla, cerrahi tedavi
endikasyon sınırları da genişlemiştir
(1 ,3).
1989'da"Texas Scottish Rite" Hastanesi cerrahiarı temelde CD'nin bir modiikasyonu olan TSRH sistemini geliştir
diler. Sistemin en önemli avantajları;
tüm elemanların üç nokta kilit sistemiyle roda bağlanması,tüm "hook"ların açık
olması ve kolay tutturulması, 3 değişik
rod sertliğine ve üç değişik vida dizaynına sahip olmasıdır. Üç nokta kilit sistemi, CD kapalı hook'unun üzerindeki
her iki vidanın kınlmasıyla elde edilen
rijiditeden daha fazla rijiditeye sahip olduğu bildirilmektedir. Hookların hepsi
aynı mekanizma ile roda tutunduğu
için, çeşitli konnektör, kollar, bloker gibi

PO

COR%

t

p

CP

48.1±14.3

23.5±13.2

48.1±25.6

6.14

<0.05

sı

30.7±9.2

3.0±5.3

87.4±18.2

9.74

<0.05

LK

31.5±8.2

16.0±8.8

52.9±21.5

13.39

<0.05

sc

29.8±10.9

6.0±3.2

72.2±25.9

8.73

<0.05

Tablo2
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elimine eder (7,8).

Sisteme ait bilgiler klasik kitaplarda
yer almasına karşın, henüz literatürde
bilhassa vertebra kırıkları konusunda
yayınlanmış bir makale yoktur. Bu nedenle Şubat 1992 ile Eylül 1992 tarihleri arasında TSRH kullanılarak cerrahi
redüksiyon ve fiksasyonları yapılan 1O
hastaya ait çok erken sonuçlar bu çalış
mada bildirilmiştir? Torakolomber bölgede olan kırıkların tamamında anterior
kampresyonda %48.1, sagital indekste
%87.4, lokal kifozda %52.9 ve spinal
kanaldaki daralmada %72.2 oranların
da düzelme sağlandığı saptanmış
tır.Eide edilen düzelmenin istatistiki olarak anlamlı olduğu da belirlenmiştir
{p<0.05). Postoperatif olarak hiçbir hastada aksternal bir desteğe ihtiyaç göstermeden mobilize edilebilmiş ve çok
kısa zamandataburcu edilmiş veya nörolojik bozukluğu olanlar erken rehabilitasyona başlanması imkanı sağlanmış
tır. %80 hastada da nörlojik iyileşme
sağlanmış, geri kalanda ise mevcut nörolojik statüsü korunmuştur.Gerçi henüz çok erken sonuçları elimizde olmakla birlikte bu çalımadan elde edilen
veriler, "Texas Scottish Rite Hospital"
sisteminin idiopatik skolyoz yanısıra
vertebra kırıklarındada başarı ile kullanılabileceği konusunda umut verici bulunmuştur.
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TORAKOLOMBER VERTEBRA KlRlKLARlNDA
CDi UYGULAMALARIMIZ
A.SAKAOGULLARI*, A.EREN**, A. KONAL***, E.UGUTMEN***
Vertebra kırıklarının tanımlanma
instabilite kavramı ile birlikte,
cerrahi tedavinin gerekliliği ve önemi
ortaya çıkmıştır. Günümüzde instabil
vertebra kırıklarını tedavisi tartışmasız
cerrahidir. Cerrahide amaç, az sayıda
segment füzyonu ile ağrısız, dengeli
bir kolon sağlamaktadır.
sında,

MATERYAL-METOD:
Istanbul S.S.K. Göztepe Hastanes
ll. Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde
Haziran 1990-Haziran 1992 tarihleri
arasında instabil torakolomber vertebra kırığı olan 13'ü erkek (%87), 2'si kadın (%13), 15 olgunun 17 vertebra kı
rığına CD enstrumentasyon ile cerrahi
tedavi uygluandı. Tüm hastalara preoperatif ve postoperatif BT çektirildi.
değerlendirme için lokal kifoz açı
sı,laterale ve posteriara translasyon
miktarı, korpus yükseklik kaybı ve kanal daralma yüzdesi tespit edildi. Nö-

**

rolejik değerlendirme Frankel sınıflama
tipi ve instablitesi Denis'in
sınıflamasına göre yapıldı.
sına, kınğın

Enstrumentasyonda, kırık vertebrabir üst ve bir altındaki sağlam vertebralara yerleştirilen transpediküler
sistemi kullanıldı. T 12'nin üzerinde
transpediküler vida kullanılmadı.Bu seviyenin üzrinde hook'lar pedikülotransversal claw (kıskaç) yapacak şekilde
yerleştiridi. Sisteme mutlaka DTT ilave
edildi.
nın

Posteriara spinal füzyon tüm olgularda uygulandı ve otogen iliak kemik
grefti kullanıldı.
BULGULAR
Çalışmamızı oluşturan 15 olgudan
13'ü (%87) erkek, 2'si (%13) kadın ve
en küçük yaş 19, en büyük yaş 55, ortalama yaş 31 idi. Olgular en az 5 ay,
en fazla 24 ay olmak üzere ortalma 13

S.S.K. Göztepe Hastanesi ll. Ort. ve Trav. Kliniği Uzmanı
S.S.K. Göztepe Hastanesi ll. Ort. ve Trav. Kliniği Şef Yardımcısı
S.S.K. Göztepe Hastanesi ll. Ort. ve Trav. Kliniği
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enfeksiyno gelişen ve alt solunum yolu
enfeksiyonu gelişen 1 olgu medikal tedavi ile iyileştiler.

ay takip edildi.
Yaralanma nedeni, olguların 11'inde
(%72) yüksekten düşme, 2'sinde (%14)
trafik kazası ve 2'snde (% 14) ağır yük
altında kalma idi.

TARTIŞMA

Torakolomber bölge, dorsal kifoz ve
lomber fordozun geçiş yeri ve vertebral
kolonun hareketsiz bölgesi olmasınede
niyle zorlanmalara karşı koymamakta
ve kırıklar en sık bu bölgde oluşmakta

Olgularımızın

lezyon seviyelerine
göre dağılımı ise şöyle idi: T 11; 1 Olgu
(%6.5), T 12; 2 olgu (% 14), T12-L 1; 1
olgu (%6.5), L 1; 6 olgu (%40), L 2; 3 olgu (%20), L 2-L 3; 1 olgu (%6.5), L 3; 1
olgu (%6.5).

dır.

Torakolomber vertebra yaralanmagenellikle popülasyonun genç ve
aktif kesiminde ortaya çıkmaktadır.
Tüm bu özellikler gerek yerli (1 ,5) gerek yabancı (4,9) serilerde göze çarpan
ortak özelliklerdiL

Olgularımız

ları

travmadan en erken 1.
gün, en geç 12. gün, ortalama 5. gün
sonunda ameliyat edildiler.
Olgu!arımızda lokal kifoz açısı ortalama ameliyat öncesi 16°, ameiyat sonrası 4° ve son kontrolde 4.5° olarak tespit
edildi.
Postericra depfasman
miktarının, ortalama ameliyat öncesi
5.4 mm,ameliyat sonrası 1.2 mm, ve
son kontrolde 1.3 mm olduğu saptandı.
Vertebra cisminin anterior yükseklik
kaybı ortalama ameliyat öncesi % 30,
ameliyat sonraıs % 5 ve son kontrolde
%6 bulundu. BT ile spinal kanal açıklığı
değerlendirildiğinde ortalama ameliyat
öncesi %56 olan spinal kanal açıkfığ nı
nı, ameliyat sonrası %82 ye çıktığı ve
kanalda ortalama % 26 oranında dekompresyon elde edildiği saptandı.

Olgularımızın nörolojik fonksiyonları
sınıflamasına göre değerlendi
rildiğinde (7), Frankel A grubundaki 1

Frankel

olgu, A grubunda kaldı. Frankal C grubundaki 2 olgudan 1'i D, 1'i E grubuna,
Frankel D grubundaki 4 olgudan 4'ü E
grubuna girecek şekilde nörolojik fonksiyonlarda düzelme görüldü. Frankel E
grubuna giren 8 olgunun hiçbirinde
ameliyat sonrası nörolojik defisit görülmedi.
KOMPLiKASYON

Dekubitus gelişen 1 olgu ile üriner

Yaralanma nedeni olarak yüksekten düşme, çalışmamızda ve diğer yerli
serilerde (1 ,5) birinci sırayı alırken, yabancı serilerde (1 O) trafik kazalanı birinci sırada görmekteyiz. Bu durum ülkenin sosyoekonomik yapısıyla ilgili olup,
çalışma koşullarının ve güvenlik
önlemlerini yetersiz olmasıyla açıklanabi
lir.
Kırık tipine gelince, Çalışmamızda
olduğu gibi, tüm serilerde (1 ,4,5, 1O) en

fazla görülen tipin Burst kırığı olduğu ve
hemen hepsinin cerrahi yoldan tedavi
edildiği dikkati çekmektedir.
Cerrahi tedavi endikasyonuna göre
postericrdan veya antericrdan uygulanabilir. Postericrdan indirekt dekornpresyon uygulanacaksa bunun ilk iki hafta içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir (6). Bizim olgularımız bu süre içinde ve ortalama 5 günde ameliyata alın
mışlardır.
Kullandığımız yöntem olan CD yönteminin genel olarak dezavantajı ensçokluğundan
dolayı
trumentasyon
komplike ve pahalı olmasıdır. Transpediküler vida uygulamasının getirdiği de-
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zavantaj ise riskli olması ve skopi kullanmayı gerektirmesidir. Bununla beraber son derece rigit olan bu sistem daha fazla hareketli segment bırakılması
ve erken ambulasyona izin verebilmesi
nedeniyle tercih edilmektedir. Çengel
kurtulmasını önlemek ve stabilizasyonu
arttırmak için kırık seviyesinin altında ve
üstünde hook'lr claw (kıskaç) yapacak
şekilde yerleştirilmelidir (2,3). CD nin
transpediküler vida sistemi ise kırık vertebranın bir üst ve bir altını stabil ederek çok kısa bir segmentte rigit fiksasyon sağlamaktadır.· Son yayınlarda
vida-rod birleşim yerinde stres yoğunlu
ğunda artma olduğu bildirilmekte, bunu
dağıtmak için vidaların laminarlardan
yerleştirilen hook larla desteklenmesi
(Ciaw) önerilmektedir. Ayrıca pediküler
vidaların interpediküler plak ile birlikte
kullanılabileceği ve stabilitenin artacağı
bildirilmektedir (2). Sistem herne kadar
rigit isede postoperatif dönemde bir kı
sım hasatada belirli bir süre eksternal
destek kullanmanın yararlı olacağını bildiren yayınlar vardır (8). Biz de CDI uygulamalarımızdan sonra hastalarımıza
çelik balenli korse vererek mobilize etmeyi uygun buluyoruz.
SONUÇ

Sonuç olarak

pahalı

ve komplike oldaha rigit olması, daha çok hareketli segment bırakması,
uzun süreli eksternal desteğe gerek duyulmaması, erken ambulasyona izin
vermesi ve korreksiyon kaybının minimal olması nedeniyle CD yönteminin
tercih edilmesi gereken bir yöntem olmasının yanısıra

duğu düşüncesindeyiz.
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TORAKOLOMBER BÖLGE OMURGA
KlRlKLARlNlN CERRAHi TEDAViSiNDE
POSTEROLATERAL DEKOMPRESYONUN YERi
Ünsal DOMANiÇ
GiRiŞ

ÖZET

1990-1992 yılları arasında Istanbul
Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi OOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim dalın
da Cerrahi yöntemle tedavi edilen 72
torakolomber omurga kırığının 15'inde
medüller kanalın dekompresyonu
amacı ile posterolateral dekarnpresyon uygulandı. Ortalama yaş 33.2
(15-67) ve ortalama takip süresi 1.7
yıl (2 ay, 3 yıl)"olan bu olgularda, medüller kanalda daralma preop ortalama% 64.2 (%44-%95), postop ortalama % 9.4 (%0-%35) olarak bulundu.
Medüller dekompresyonu gereken seçilmiş olgularda posterolateral dekompresyonun anterior dekompresyona alternatif etkin bir yöntem olduğu
sonucuna ulaşıldı.

Torakolomber omurgaların kırıkları nda, 2 ya da daha fazla kolonda lezyon
varlığında cerrahi tedavi gerektiği yaygın
olarak benimsenen görüştür
(1 ,2,3,4,5,7,8, 11, 13, 14, 15, 16). Ancak
medüller kanalın, mekanik olarak çeşitli
oranlarda daraldığı hallerde,özellike
complet ya da inkomplet nörolojik !ezyon varlığında, dekompresyonun hangi
yolla sağlanması gerektiği noktasında
farklı görüşler vardır Bazı otörler anterior dekompresyonu savunurken (3,5,9,
14, 15, 16,20), diğer bazıları da postemlateral dekompresyonun etkinliğnin savunmaktadırlar (6,7,8, 1O, 11, 16, 18).
çalışmamızda biz, medüller kamekanik olarak çeşitli oranlarda
daraldığı torakolomber omurga kırıkla
rında, kanalın posterolateral yolla de-

Bu

nalın

l.ü. lst.Tıp Fak.Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı Öğretim Üyesi, Profesör.
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kampresyonunun

yerini

araştırmayı

amaçladık.

GEREÇ
Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı9nda, 1990-1992 yılları arasında cerrahi yolla tedavi edilen 72 torakolomber
omurga kırığında, posterelateral dekompresyon uygulanan 15 olgu gerecimizi oluşturmaktadır. 5'i kadın, 1O'u erkek,ortalama yaş 33.2 (15-67) olan bu
olgulardan, 6'sında posterior füzyon,
Rod-Sieeve, 9'unda CDL ile sağlandı.

YÖNTEM
Hasta yüzükoyun durumdayken klasik posterior kesiyle kırık bölge 3 üst, 2
alt omurga dahil, Supra supinöz ve interspinöz ligamanlar korunarak, lamina,
faset transvers çıkıntı ve fasetler 2 yanlı
ortaya konur. Ameliyat öncesi BT'ye
göre,kanalın daha fazla kemikle dolu
v~~~ pedi.külün kırık olduğu taraftan pedıkul, spınal, sinir korunarak rezeke
edilir. Bu işlemden önce parsiyel laminotemi gerekli ise yapılabilir (Şekil 1).

Böylece,alınacak kemik fragmanlar daha net görülür. Bundan sonra kanalın
için.e giren kemik bölümleri, ya panç,
kerısson aracılığı ile rezke edilir veya
ters eğimli kOretle öne itilir.Bu esnada
nöral elemanlar travmatize edilmemek
için medüller elevatörlerle korunarak.
Bu yöntemle,kanalın tamamen dekomprese edilmesi, hatta, kırık omur
cisminin greflenmesi mümkündür.

d
TARTIŞMA

Torakolomber omurgalarda tam
(komplet) ya da tam olmıyan (incomplet) nörolojik lezyona yol açan bir medüller kanal basısının dekomprese edilmesi grektiğinde fazla kuşku yoktur.
Her ne kadar, bu gibi hallerde nörolojik
iyileşme açısından, cerrahi konservatif
tedavi sonuçlarının pek farklı olmadığını
belirten yazarlar varsa da (6,13,19),
yaygın görüş dekompresyonunun gerektiğidir (1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 20). Gerçekte başlan
gıçta medüller kanalda kompresyon olmakla birlikte, nörolojik belirti olmayan
olgularda, sonradan gelişen kifoz ve
spinal stenoz nedeniyle , nörolojik belirti olmıyan olgularda,sonradan gelişen
kifoz ve spinal stenoz nedeniyle, nörolojik belirtiler ortaya çıkabilmektedir
(21 ). Tabiidir ki medüller dekompresyonu rijit bir stabilizasyonla kombine etmek gerekir. Medüller dekompresyonun hangi yoldan yapılması gerektiğine
ilişkin sorun da bu noktada ortaya çık
maktadır. Çünki anteror dekomprsyonu
takiben yapılacak anteror stabilizasyonun yeterince stabil olmayacağı, sonradan posterior stabilizasyon yapmanın
zorunlu olduğunu savunan yazarlar
vardır (10, 11, 12, 17, 18). Bu görüşü
savunanlar ek olarak, anterior girişimin
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BULGU VE SONUÇLAR

Min 101

Max 101

Ort.19

Pre- op

4

39

22.1

Post- op

1

21

6.1

Geç takip

1

24

9.8

Tablo 1 : Olgularımızdaki total kesik

Min%
Pre- op
Post- op
Geç takip

açısı

Max%

Ort.

20

77

56

o
o

24

10

50

18.6

Tablo 2 : Olgularımızdaki omurga yükseklik kaybı (lateral grafide)

Min %

Max%

Ort.

Pre- op

44

95

63.4

Post- op

7

35

11

Geç takip

10

41

12.1

Tablo 3 : Olgularımızda BT'de medullar kanalın daralma oranı
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AMELiYAT SONRASI
A

p

A

R

B

E

c

o
p

1

B

c

D

E

1

TOTAL

2

1

3

D

4

4

E

6

6

11

15

TOTAL

2

1

2

1

daha reskli ve travmatizan olduğunu lateral yoldan medüller kanalın tatminkar
dekompresyonu yapılabilecek, hem de
posteror redüksiyon ve rijit bir fiksasyon
sağlanabilecektir
(7,8, 1O, 11,
12, 17, 18). Özellikle CD ve Alıcı instrumantasyonu gibi, ameliyat sonrası herhangi bir tespite gerek bırakmayan, çok
erken ambulasyona izin eren sistemerin son yılarda ortaya çıkması, bu yöntemi daha da çekici hale getirmektedir.
Nörolojik lezyonun gerilmesi açısın
dan anterior dekompresyonla, posterior
lateral dekompresyon sonuçları arasın
da çok önemli farklar yoktur. McAfee'nin posterior lateral dekompresyon
serisinde nörolojik lezyonlarda iyileşme
%75, tam düzelme% 62,5 olarak verilmektedir (17). Kenada'nın ant. dekomp.
+stab. serisinde tam düzelme % 72.7
olrak bildirilmiştir (14).
Posterior girişim, muhtemel posterior elemanlardaki kırığı gözden geçirmek açısındanda uygundur, ek olarak
daha basit ve emniyetlidir (12, 17).
Anterior dekompresyonu savunan
Kaneda, Dewald, Kostuik, Dunn, zielke

gibi yazarar ise anterior dekompresyonunun daha etkili olduğunu anterior
stabilizasyondan sonra, posterior stabilitasyona gerek olmadığını, bu yolla nörolojik belirtilerin düzelme olanağının
daha fazla olacağını ifade etmektedirler
(5,9., 14, 15,20).
Kanımızca,

medüller kanalın, total
yada sol bir taraftan kemik
parçaları tarafından daha fazla komprese edidiği olgularda, nörolojik belirti olsun ya da olmasın posterelateral dekompresyon yeterlidir. Özellikle o taraf
pedikül de kırıksa -ki sıklıkla böyledir- o
zaman posterelateral dekompresyon
ideal olur. Ancak medüller kanal bir
yandan deği total olarak komprese edilmişse, yani bir pedikülün rezeke edilmesi, dekompresyon için yeterli olmayacaksa,
o
zaman
anterior
dekompresyon gerkli olacaktır. Ayrıca,
2 haftadan dah eski olgularda anterior
dekompresyon daha etkili olacaktır.
Kanımızca
anterior dekompresyon+anterior fiksasyon omurganın stabilizasyonu içinyeterli değildir. Posteror
stabilizasyona gerek vardır. Çünkü andeğil
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terior stabilizasyon için kullanılacak
implantın uygulanacağı kemiksel yapı
posteriordaki kadar rijit deildir ve bunun
yaratacağı riskler göze alınamayacak
kadar ciddi olabilecektir.
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STABil OLMAYAN VERTEBRA KlRlKLARlNDA
CERRAHi TEDAVi SONUÇLARIMIZ
ALTINMAKAS, M*, AYDOGAN, N.**, ŞEHiRLiOGLU, A**, SOLAKOGLU, C***

Vertebral kolonun travmasına bağlı
tedavisinde Harrington'dan günümüze kadar değişik internal tespit cihaziarı kullanılmıştır. Kırık
vertebranın tedavisindeki gelişmeler
ile birlikte yeni sınıflandırmalar da daha güvenli bir cerrahi yaklaşımı olası
kılmaktadır. Son zamanlarda Denis in
yaralanmaların

yapmış olduğu

sınıflandırma yaygın

olarak kullanılan değerlendirme yöntemidir (2). Jurgens'in sınıflandırması da
benzer olarak literatürde yer almaktadır.

Günümüzde yaygın hale gelen
transpedikuler sistemlerin eksternal
tespit gerektirmediği, kırık vertebranın
bir üst ve bir alt seviyesindeki sağlam
vertebraların kullanılması ile tespitin
yeterli olduğu çeşitli yayınlarda bildirilmektedir (5).
Bu

**

çalışmada kliniğimizde yapmış

olduğumuz
rımız

transpediküler uygulamalave erken sonuçlarımızı sunmakta-

yız.

GEREÇ VE YÖNTEM

GATA Ortopedi ve Travmatoloji
ABD.da 1989-1992 yılları arasında stabil olmayan vertebra kırığı nedeniyle
ameliyat edilen 44 hastaya transpediküler vida ve vida+hook kombinasyonu
uygulandı. Denis'in sınıflandırmasına
göre kırık segment değerlendirildi. Hastaların preoperatif olarak radyolojik ve
klinik değerlendirilmesi yapıldı. Olguların BT veya MRG incelemesi yapılarak
radyolografik değerlendirme desteklendi, patern varlığı araştırıldı. Hastaların
radyolojilerinde; Cisim kampresyon
yüzdesi, Frontal Cobb açısı, Sagittal indeksleri hesaplandı.
Hastalar 20-45 yaş grubunda olup
ortalama yaş 25 idi. Bu hastaların 32'si

Gülhane Ask. Tıp Akd. Ortopedi ve Trav. ABD. Doçenli
Gülhane Ask. Tıp Akd. Ortopedi ve Trav. ABD. Uzmanı
Gülhane Ask. Tıp Akd. Ortopedi ve Trav. ABD. Uzm. Öğr.
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erkek, 12'si bayandı. Incelemelerde 5
hastada Tip 11,39 hastada Tip lll kırık
vardı. 13 hastadaL 1, 11 hastada L2, 9
hastada T12,3 hastada T11 ,3 hastada
L3 kırığı saptandı.
Nörolojik muayene bulguları Frankel
(3) ve Motor Indeks
Skoruna (4) göre değerlendirildi. (Tablo
1) Bazı olgularda EMG yapıldı.
sınıflandırmasına

FRANKEL

PREOP.

POSTOP.

A

3

4) Hastaların hepsinde otojen +sentetik greft kombinasyonu ile posterior
füzyon uygulandı.
5) Nörolojik defisiti olan ve nörolojik
defisiti olmayan ancak BT'de meduller
kanalda daralma gözlenen olguların
hepsinde (15 olgu) laminektomi uygulandı.

Hastalar 3 ayı alçı, 3 ayı da çelik balenli olmak üzere 6 ay süre ile korse
tespitine alındı. 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve 2 yıl
lık periyodik takipler ile hastalar izlendi.
Ortalama takip süresi 23 (3-38) ay idi.
Rijid füzyon oluşumunun takibinde
ölçümleri değerli bir kriter olduğun
dan hastaların takibi direk radyografiler
üzerindeki ölçümler ile yapıldı.

2

B

açı

1

-

c

7

4
D

10

Takip süresi sonucunda ortalama 6
derecelik düzelme kaybı olduğu gözlendi.
TARTIŞMA

Tedavide transpediküler tespit sistemlerinde DICK 8 hastada ALlCI 12
hastada, TSRH ise 24 hastada uygulanmıştır. 2 olguda önce anterior girişim
ile dekompresyon, 2 hafta sonra yapı
lan ikinci bir posterior girişimle internal
tespit + greftleme uygulandı. Kullanılan
posterior sistemlerdeki ortak özellikler
şunlardı:

1) Kırık vertebranın üst ve altındaki
vertebralara transpediküler vida + rod
tespiti uygulandı.
2) Birden fazla seviyeli tek seviyeli
ancak vertebra cisim yüksekliğinin %
50 ve üstünde azaldığı anstabil kırıklar
da transpediküler vidalara hook sistemi
eklendi.

VE SONUÇ

Stabil olmayan vertebra
tedavisinde amaç;
1) Erken stabilite

kırıklarının

sağlanması,

2) Vertabral kolon mobilitesinin kove

runması

3) Vertabral kanal çapının kabul edilebilir oranda anatomik restorasyonunu
sağlanmasıdır (6)
Posterior transpediküler sistemleri
kullanmaya başladığımız ilk dönemlerde yayınlarda da belirtildiği gibi eksterPreop.
Sagıttallndex

Frontal Cobb

3) Hook sisteminin eklendiği olgularda üst ve alttaki ikinci sağlam vertabralar kullanıldı.

Açısi

32.5

15.5

25

8

Tablo- 2
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nal destek kullanmamaktaydık. Ancak
olgulardan 3'ünde transpedikuler vida
kırılması ve buna bağlı olarak ağrı ya
kınması ile redüksiyon kaybı gözledik.
Daha sonra transpediküler sistemleri,
hook sistemleri ile destekledik. Bütün
olgularda postop, dönemde 3 ay alçı, 3
ay çelik balenli korse uygulandı. Bu uygulamalarımızdan sonra materyal kırıl
masına bağlı bulgu ve şikayetlerin gözlenmediği saptandı. 1 olguda erken
enfeksiyon, 1 olguda fiksasyon seviyesindeki yetersizlik diğer komplikasyonlarımızdı.

Çalışmamız sırasında kullandığımız

3 değişik sistem arasında anlamlı redüksiyon sağlama ve koruma üstünlüğü saptanmadı. Cerrahi uygulama sıra
sında hastanın yatırıldığı özel dizaynlı
yatak da redüksiyonu kolaylaştırmakta,
karın içi basıncı azaltarak intraoperatif
kanamayı azaltmaktadır.

Normal sagittal kontur seviyesine
göre deformitelerin ölçülmesi ile bulunan sagittal indeks kınğın geç progresyon riskinin değerlendirilmesi ıçın
önemli bir kriterdir (7). Genel prosedür
SI: 15 dereceden büyük ise cerrahi gerektiği şekildedir (8). Bizim ortalama
Sl'imiz preop 32.5 derece idi.
lnstabil kırıklarda ilk haftadaki cerrahi kanalda % 35, 1-2 hafta arasındaki
girişim % 25, 2. haftanın üzerindeki ise
çok az genişleme sağlar (9). Biz olgularımızı ortalama 6. günde ameliyata aldık.

Transpediküler sistemlerin gerekli
rotasyon, kifoz ve lordozu sağlamada
kullaım kolaylığı vardır (10). Bizim çalış
mamızda kullanılan 3 sistemin, vertebral kolonun restorasyonunu sağlamada
yeterince başarılı olduğu saptandı. So-

M. AL TlNMAKAS

nuç olarakinstabil vertebra kırıklarında,
erken dönemde transpedikuler sistemler ile stabilizasyonun sağlanması, mobilizasyon, hospitalizasyon ve rehabilitasyon yönünden büyük kolaylıklar
sağlar. Bu sistemlerin hooklar ile desteklenmesi ise, tedavideki başarı oranı
nı yükseltmektedir.
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GÖZDEN KAÇMIŞ SERViKAL
DiSLOKASYONLARIN AllCI SPiNAL SiSTEM
iLE REDÜKSiYON.VE POSTERIOR FÜZYONU
Haluk BERK*, Mustafa ÖZKAN**
Servikal

yaralanmaların

erken ve
çok önemlidir. Servikal
omurların kemiksel yaralanmalarında
nörolojik yaralanma olasılığı %50 lere
varan oranlarda bildirilmiştir (1). Bilateral faset dislokasyonu sıklıkla ciddi
paralizi ile birliktedir ve nadiren omurilik (spinal kord) tutqlumu olmaksızın
gerçekleşir. Ciddi servikal yaralanmalar eşlik eden bilinç kaybı, koma, entoksikasyon, multiple yaralanmalar
nedeniyle maskelenebilir. Kazadan
saatler-günler sonra başvuran hastaların varlığı gizli servikal kırık kavramı
nın ortaya çıkmasına neden olmuştur
(2-8). Gözden kaçmış servikal dislokasyonların tedavisine yönelik pek az
yayına rastlanır.Bu nedenle bu yazıda
tarafımızdan görülerek tedavisi yapı
lan gözden kaçmış servikal dislokasdoğru tanısı

yonların sonuçları sunulmaktadır.

**

MATERY AL ve METOD
Geç başvuran 8 servikal dislokasyon olgusu 19990-1992 tarihleri arasın
da cerrahi olarak tedavi edildiler. Iziemi
olmayan bir hasta ise çalışmadan çıkar
tıldı. Ortalama yaşları 47.8 olan (26-63
yaş) beş erkek, iki bayan hastanın ikisinde trafik kazası, ikisinde evde düş
me,üçünde yüksekten düşme öyküsü
vardı. Hastalardan birisi dışında diğerle
ri hastanaye başvurmuşlar ancak doğ
ru tanı ve/veya tedavi görmemişlerdir.
yaralanma-başvuru süresi 4 günden 9
aya (ortalama 82 gün) uzanıyordu.
Başvuru yakınmaları boyun ağrısı ve
boyun hareketlerinde kısıtlılık idi. Bir
hastada ek olarak motor zayıflık vardı.
Bir hastada yaralanma sırasında geçici
parestezi olmuş, bir diğerinde ise hemen kas gücünde zayıflık ortaya çık
mıştır. Diğer beş hastada nörölojik bul-

Dokuz Eylui Üniv.Tıp Fak. Ortopedi Travm. ABD. Uzmanı
Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Ortopedi Travm. ABD.
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gu ortaya çıkmamıştır. Başvurudaki muayenede beş hastada hafif-orta derecede motor zayıflık, bir hastada ek olarak
hipoestezi saptandı. Başvuruda çekilen
AP ve Lateral servikal grafilerde 3 çıkık,
4 kırıklı çıkık saptandı. Yaralanmalar
düzeylerine göre C1-2 bir, C2-3 iki, C34, C4-5, C5-6, C6-7 de birer olgu vardı.
Lateral grafilerden kayma miktarları
saptandı. Kayma iki hastada %25, iki
hastda %50, iki hastada %75, bir hastada %1 00 idi. Ameliyat öncesi halefemoral traksiyon 7-40 gün (ortalama 23
gün) süre ile dört hastada uygulandı.
Travma sonrası dördüncü gün başvu
ran bir hastada ise cilt traksiyonu bir
hafta süreli uygulandı. Cerrahide çıkık
olgularda kayan omurga ile bir altı
transvers bağlayıcılar ile her iki taraftan
ensturmante edilerek yavaşça redükte
edildi. Kırık olgularda ise 3 düzeyli enstrumentasyon uygulandı.Bir hastaya
ameliyat sonrası Minerva alçısı 3 hafta
süreyle uygulandı. Diğer hastalara 3 ay
süreli Philedelphia türü servikal boyunluk verildi.
SONUÇLAR
Hastalar ortalama 13.5 ay (4.5-13.5
ay) sonra tekar görüldü. Erken ameliyat
sonrası radyogramerde 4 hastada tam
redüksiyon, 1 hastada %50, 1 hastada
%30 redüksiyon görülürken 1 hastada
redüksiyon sağlanamadı. Hastaların kaza-başvuru zaman aralıklarının sağla
nan redüksiyon miktarı üzerinde çok
fazla etkili olmadığı izlenimi alındı; şöy
leki, %100 kayması olan iki aylık bir olguda redüksiyon sağlanamazken, %75
kayması olan 9 aylık bir olguda %1 00
redüksiyon sağlandı.
Son kontrollerinde tüm hastaların
memnun olduğu, bir hastanın ise arası
ra ağrılarının olduğu görüldü. Fizik muayenlerinde boyun hareketlerinde hafif

orta derecede kısıtlılık olmasına rağ
men yakınmalara yol açmıyordu. Tüm
hastaların nörolojik bulguları gerilemişti.
Kontrol radyografilerinde altı hastada
solid füzyon görüldü. 4.5 aylık iziemi
olan bir hastada ise füzyon henüz yetersiz idi. Redüksion kaybına ve kamplikasyon rastlanmadı.
TARTIŞMA

Ciddi servikal yaralanmaları maskeleyebilen ve olaya eşlik eden faktörleriyi tanımlanmıştır. Tanıdaki gecikme, alkol entoksikasyonu veya intrakranial
patlojiye bağlı olarak oluşan bilinç durumundaki değişiklikler veya çoğul yaralanalara bağlı olabilir (5,9-11)). Bohlmanın akut servikal yaralanmalı 300
hastalık serisinde 100 hasta yukarıdaki
nedenler yüzünden tanı konmadan acil
servisten ayrılmışlar (9). Bizim serimizde de 4. günde kliniğimize başvuran bir
hasta dışında tüm hastalar çeşitli merkeziere başvurmuşar. Iki hasta bir devlet hastanesine başvurup yumuşak doku travması tanısı aldıktan sırasıyla 1.5
ve 9 ay sonra hastanemize başvurdu
lar. Diğer iki hasta yaralanmalarından 4
ve 15 gün sonra bir devlet hastanesine
başvurmuş, ve tedavilerin yapılabilmesi
içindoğru tanı konarak başka bir merkeze sevk edildikleri halde yakınmalarının
azlığı nedeniyle o sırlarda başvurmayıp
2 ve 3 ay sonra kliniğimize başvurdu
lar. Bir hasta kazadan hemen sonra
başvurduğu bir hastanede servikal dislokasyon tanısı almış ve kendisine BT
çektirmesi önerilerek gönderilmiş, Ancak hasta öneriyi 2.5 ay sonra başvur
duğunda bilinç kaybı, asetabulum kırığı,
pnömotoraksı varmış ve kendisine boyunluk verilmiş. 2 ay sonra bize başvur
duğunda %100 kayma ile birlikte C2-3
kırıki ı çıktığı mevcuttu.
Gizli veya asemptomatik servikal
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omurga yaralanmasının varlığı tartışma
lı olmakla birlikte literatürde tanımlan
mış ve tartışılmıştır (2,3,6,7, 12-14). Bizim olgularda da görüldüğü gibi sessiz
seyreden ve stabil olmayan kırık çıkık
ayrı bir antitedir. Yakınmaların azlığı nedeniyle hem hastanın hemde daktorun
ilgisini çekmeyerek gözden kaçabilecektir.
Lateral radyogramerde ciddi kayma
olmasına karşın nörolojik defisitin olmaması, travma-tedavi süresinin uzun oluşu olgularımızın ilginç özellikleridir. Geç
redüksiyonun en önemli komplikasyonu
iatrojenik omurilik (kord) yaralanması
olarak görünmektedir. Olgularımızda
her ne kadar nörolojik defisit olmasa
sayımız kısıtlı olduğundan böyle bir sonuç çıkarmak doğru olamaz kanısında
yız.Ayrıca iyi bir klinik sonuç için tam
redüksiyon gerekmez. Bunun yanında
iyi bir füzyon, stabil bir omurga daha
önemlidir.
Servikal yaralanmalarda cerrahi tedavinin amaçları: nörolojik defisiti önlemek, deformiteyi düzelterek servikal biyomekaniği
normale
yaklaştırmak,
stabilizasyon sağlamak, hastayı rahatlatmak olmalıdır. Cerrahi yaklaşım yolunun seçimi tartışmalı olmakla birlikte
çıkıkiarda posterior yaklaşım ile (1517), anterior lazyonlarda ve dekornpresyon gereken durumlarda anterior
yaklaşım (18) tercih edilebilir. Posterior
cerrahi stabilizasyonda telierne teknikleri (19-21), vida plak (22), interlaminar
kamp (23) önerilmiştir. Olgularımızda
Alıcı spinal sistemi transvers bağlayıcı
ları kullanılarak aşamalı redüksiyon
sağlandı. Redüksiyonu izleyerek karşı
tarafa ikinci transvers bağlayıcı yerleşti
rildi. Böylesi bir montajın stabiliteyi sağ
ladığı, redüksiyonda başarılı olduğu (bir
olguda hiç redüksiyon sağlanamadı)
gösterildi.

Sonuç olarak kısıtlı

Ha/ukBERK
sayıdaki olguları

mızdan çıkarttığımız

önemli noktalar:
Major servikal travmalar sessiz olabilirler, grafiler ürktücü olabilir ancak nörolojik defisit görünüm ile ilişkili değil
dir,posterior redüksiyon ve stabilizasyon gerekir.
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SPiNAL DEFORMiTELERE
BAGLI OLARAK GELiŞEN
OMURiLiK BASILARININ CERRAHi TEDAViSi
A. HAMZAOGLU*, Ü. DOMANiÇ**, U. TALU***, L. ERALP***
Omurilik kompresyonuna neden
olan birçok spinal deformite vardır.
Bunlar formasyon yetersizliğine bağlı
olarak gelişmiş olan konjenital kifoz,
kifo - skolyoz, nörofibromotozis kifoskolyozu, iyileşmiş eski tüberkülozlu
hastalarda artan kifoz, akondroplaziye
bağlı kifoz ve Scheurman kifozudur.
Spinal deformiteye bağlı olarak geomurilik kompresyonu ilk olarak
1888'de Mc Ewen (6) tarafından olgu
takdimi şeklinde sunulmuştur. yayınla
rın büyük çoğunluğu tek olguluk olup,
geniş serili yayınlar 1964'de Roaf (8),
1968'de Marchetti (7), 1973'de R.B.
Winter (11) ve 1980'de Lonstein (5)
tarafından sunulmuştur. Spinal deformiteden dolayı gelişen omurilik kornpresyonuna bağlı nörolojik kusurlu olgular nörolojik yönden minör defisit

paraparezi, parapleji şeklinde 3'e
larak değerlendirilir (5).

ayrı

GEREÇ ve YÖNTEM

Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde 1988-1992 yılları arasında spinal deformiteye bağlı omurilik basılı 11
olgu cerrahi olarak tedavi edilmiştir.

lişen

11 olgu

teşhislerine

göre Tablo 1'de

gösterilmiştir.

Konjenital deformite

5

lnaktiv tüburküloz

3

Postlaminektomi deformite

2

Diğer

sebepler

Tablo 1:

Istanbul Üniv. Istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Doçenli
Istanbul Üniv. Istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Profesörü
Istanbul Üniv. Istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
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Olgularımız bize müracaat ettiğinde
tesbit edilen yaşiarına göre incelendiğinde 1 olgumuz dışında tüm olgular 20
yaşın altındaydı. Konjenital deformiteli
1 olgumuz 26 yaşındaydı. Olguların kliniğimize gelişinde preoperatif olarak
yapılan nörolojik muayenelerine göre
incelendiğinde Tablo 2'den de anlaşıla
cağı üzere nörolojik defisit yönünden
olguların çoğunluğnu (%54) paraparezili olgular teşkil etmektedir.

Minör defisit

2

Paraparezi

6

Parapleji

3

Toplam

11

Olgularımızın

9'u anteıior cerrahi dekompresyon, ve 2'sinde dekompresyonsuz fibula grefti ile anterior füzyon
ve posteıior füzyon ameliyatları uygulanmıştır. 5 olguda entrümentasyonsuz
posterior füzyon yapılmış ve bu olgulara postoperatif 9 ay alçı tesbit yapılmış
tır. 6 olguda ise CD ile posterior stabilizasyon ve füzyon ameliyatı yapılmış ve
bu olgulara postoperatif alçılı tespit yapılmamıştır. Tüm olgularımızın nörolojik
defisitleri 3 hafta ile 9 ay arasında geri
dönmüştür.
TARTIŞMA

Omurilik kopresyonuna neden olan
omurga deformiteli hastalarda omuıilik
basısına neden olan ana deformite
kompenenti kifozdur (1,3,5,11,12,13).
Spinal deformitelere bağlı olarak gelişen emurilik basılannın insidensi tam
olarak bilinmez (1 ,3). Omurilik basısına
neden olan spinal deformiteler; konjenital kifoz, kifo-skolyoz, Scheurman hastalığı, post lameniktomi deformitesi,
yüksek dereceli kifozu olan iyileşmiş

eski tüberküloz olguları, nörofibromatozis kifo-skolyozu, akondroplazik kifoz
olarak sıralanabilir (1 ,3,4,5).
Bizim olgularımız, omuıilik basısına
neden olan deformitelerin etyolojisine
göre incelendiğinde 5 olgu konjenital kitoz ve kifoskolyoz kolyoz. (Tip 1 formasyon kusuru), 4 olgu eski inaktiv tüberküloz ve 2 postlaminektomi kifozu
ve 1 eski geçirilmiş infeksiyana bağlı
gelişmiş kifozdur.
Winter (11, 12, 13) Omurilik basısı
yapan konjenital omurga deformiteli
hastaların büyük bir kısmının formasyon bozukluğuna bağlı kifoz ve kifoskolyoz olduğunu ve pür konjenital
skolyoz olgularında emurilik basısının
nadiren fibröz bir bandın veya fibröz bir
kitlenin omuriliğe basısı ile gelişebilece
ğini bildirmişti.

Bizim konjenital olgularımızın hepsi
de formasyon kusuruna bağlı olarak
gelişmiş kiföz ve kifo-skolyoz olguları
Winterin bulguları ile uyum göstermektedir.
Tedavi edilmemiş spinal deformitelere bağlı olarak gelişen emurilik basıla
rını ntedavisi konservatif ve cerrahidir.
konservatif tedavi özellikle Avrupa ekolü tartından öneıilmekte ve iyi sonuçlar
bildirilmektedir (1 O).
Konservatif tedavinin esasını traksiyon, alçılı istirahat oluşturur, erken dönemde iyileşme göstermeyen konservatif tedavi
süresini
uzatmamak
gereklidir. Çünkü omurilikte uzamış basıya bağlı olarak irreversibl değişiklikler
gelişir (3).
Tedavi planı nörolojik tabloya bağlı
minör defisit ve fleksibl kifoz olan
olgularda dekompresyonsuz deformitelerin korreksiyonu ve stabilizasyonu yeterlidir, ve minör defisit bulguları daha
dır.

496

SP/NAL DEFORM/TELERE BAGL/ OLARAK GELIŞEN OMURILIK BASILARININ CERRAHI TEDAVISI A. HAMZAOGLU

sonra çözülecektir. Bu olgularda korreksiyon, anterior strut füzyon, posterior spinal füzyon ve stabilizasyon yapıl
malıdır (3,4,5).
Pareplejili fakat fleksibl deformiteli
hastalara önce dikkatli nörolojik muayene altında traksiyon uygulanır. Eğer nörolojik iyileşme elde ediliyorsa veya minör defisite değişiklik gösteriyorsa
anterior dekompresyonsuz anterior
strüt füzyon, posterior füzyon ve stabilizasyon yapılır. Eğer paraplejili hastalarda kifoz rijid ise o zaman hiç konservatif
tedavi
denenmeden
anterior
dekompresyon, anterior füzyon ve posterior füzyon ve stabilizasyon yapılır. rijid kitoz olan emurilik basılı hastalarda
mevcut traksiyon özellikle nörolojik deartıracağı
için
risklidir
fisiti
(1 ,3,4,5, i i' 12, 13).
Ciddi ve yüksek torasik bölgede yerkifozu olan olgularda anterior
dekompresyon yapmak teknik olarak
güç olup Capener (2,9) yaklaşımı ile
dekompresyon uygulanmalıdır. Laminektomi spinal deformiteye bağlı olarak
gelişen emurilik basılı hastalarda kondrendike olup hem deformiteyi hem de
nörolojik defitisi daha da artırır
(1 ,3,4,5,9, i 1'12, 13).
leşmiş

Biz minör defisitli 2 olgumuz haricinde paraparezi ve paraplejili tüm olgularda rijid kiföz ve kifo-skolyoz nedeniyle,
anterior dekompresyon ve strüt füzyon,
posterior füzyon uyguladık. Minör defisitli 2 olguda dekompresyonsuz anterior strüt füzyon ve posterior füzyon, stabilizasyon
uygulandı.
Anteriör
dekompresyon ve füzyon yapılan olgulardan 6 sında posterierden CD ile stabilizasyon uygulanmış ve 5 olguda ise
enstrümentasyonsuz posterior füzyonu
takiben alçı lı tesbit yapılmıştır.
Rijid bir posterior enstrümentasyon

ile stabilizasyon yapılan olgular postoperatif olarak alçılı stabilizasyon yapılan
olgulara göre daha iyi ve rahat ameliyat
sonrası bakım dönemi geçirmişler, ayrı
ca bu olgular daha erken dönemde nörolojik iyileşmeyi takiben günlük hayata
ve aktiviteye dönmüşlerdir.
Biz bu sonuçlar ışığı altında dekompresyonlu veya dekompresyonsuz
anterior strüt füzyon yapılan spinal deformiteye bağlı emurilik basılı hastalarda postoperatif bakım kolaylığı ve günlük hayata erken dönme yönünden
postericrdan rijid bir enstrümantasyonla posterior füzyon yapılması önermekteyiz.
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BÖLÜM -IX
OMUZ VE HUMERUS SORUNLARI
KlSlM- 1
ROTATOR CUFF (RC) PATOLOJiSiNiN
RADYOLOJiK DEGERLENDiRiLMESi
Osman GÜVEN*, Zihni AKBAR**
Artrografi rotatar cuff (RC) patolojilerinin tanısında kullanılan geleneksel
bir yöntemdir. Fakat artrografinin invazif olması ve indirekt görüntü vermesi
kullanım alanını daraltmaktadır (1 ).
Non-invazif ve ucuz yöntemlerin arayı
şı ile ultrasonografinin (US) kullanımı
yaygınlaşmış, fakat bu yöntem yeterince basit ve güvenilir olmaması ve
tanımlanmış sonagrafik kriterlerin kesin olmaması nedeni ile rutin radyoloji
pratiğinde yer almamıştır (2,3).
Bu çalışmanın amacı sıkışma (impingement) sendromu (IS) ve RC yır
tıklarında manyetik rezonans görüntülema (MRG), US ve artrografi
bulgularını karşılaştırarak. MRG'nin
hastalığın evresine göre güvenilirliğini
ve varsa üstünlüklerini saptamaktır.

**

Gereç ve Yöntem
1991 - 1992 yıllarında Marmara üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniği'ne başvuran ve klinik olarak IS veya RC yırtığı düşünülen
56 hasta çalışmaya alındı. Bu hastaların yaş ortalamaları 65 idi. (36-70) Hastaların 40'ı kadın 16'sı erkekti. 15 hastada travma öyküsü vardı. Bütün
hastalara direkt omuz grafisi, MRG ve
US incelemesi yapıldı. bu incelemeler
sonucu normal olarak değerlendirilen 5
hasta dışında kalan 51 hastaya tek
kentrast artrografi yapıldı ve elde edilen
sonuçlar karşılaştırıldı. Parsiyel veya total RC yırtığı saptanan ve ameliyatı kabul eden 12 hastaya Neer tekniğe uygun olarak anteriyor akromyoplasti ve
RC tamiri uygulandı. Bu hastalardaki

Marmara Üniver. Tıp Fak. Ortop. ve Trav. ABD Doçenti
Marmara Üniver. Tıp Fak. Ortop. ve Trav. ABD
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peroperatif bulgular US, MRI ve artrografi bulguları ile karşılaştırıldı.
Sonuçlar
Incelenen 56 omuzun 29'unun direkt
radyogramerinde akromyoklaviküler eklem bölgesinde inferiyora doğru uzanan spurlar, humerus başı veya akromyonda kistik değişiklikler veya periartiküler yumuşak doku kalsifikasyonunun
görülmesi IS'yi destekiernekte idi.
US incelemesi yapılan toplam 42
hastadan 28'inde (%66) sonografik olarak RC yırtığı ile uyumlu bulgular saptandı. Bu 28 hastanın 15'inde artrografide komplet yırtık, 2'sinde ise parsiyel
yırtık bulundu. 11 Hastanın artrografisi
normal olarak değerlendirildi. US ile yır
tık bulunmayan 14 hastadan 4'ünde artrografi ile parsiyel, 1'inde ise komplet
yırtık bulundu. Bu bulgulara dayanarak
yapılan değerlendirmede US'nin rotator
cuff yırtıklarının tanısındaki duyarlılığı%
72.2, özgünlüğü % 56.25, yalancı doğ
ruluk oranı % 50, yalancı yanlışlık oranı
% 22.72, doğruluk oranı % 61.11 olarak saptandı.
MRG incelemesi yapılan 50 omuzdan 11 'inde MRG Evre 2 ve Evre 3 bulgulan (RC yırtığı) saptandı. Artrografide
komplet yırtık tanısı konan 27 hastanın
hepsinde MRG de Evre 2 veya 3 !ezyon bulundu. Artrografide parsiyel yırtık
tanısı konan 9 hastanın tümünde 1 bulguları olduğu gözlendi. Bu bulgulara
dayanarak yapılan değerlendirmede
MRG'nin RC yırtıklarının tanısnıdaki duyarlığı % 100, özgünlüğü % 76.48, yalancı doğruluk oranı % 23.52, yalancı
yanlışlık oranı % O, doğruluk oranı %
89,18 olarak saptandı.
Tartışma

Hardy ve arkadaşları (3) radyografilerin IS olan hastaların ancak % 68 inde sendroma neden olan subakromi

gösterebildiğini ortaya koyUzun yıllardır kullanılagelen
daha güvenilir bir radyolojik görüntüleme yöntemi olan artrografinin kullanımı
ise klinik ve radyolojik bulguların ağırlık
lı olarak RC yırtığını düşündürdüğü olgularla sınırlı tutulmaktadır. US ile yapı
lan bazı çalışmaların sonuçlarının
oldukça ümit verici olmasına rağmen
yaygın uygulamada omuzda US tekniğinin güçlüğü, deneyimli radyolog hekim gereksinimi, sonuçların yorumlanmasında kullanılan kriterlerin kesin
olmaması ve akromyon altındaki RC
parçasının değerlendirilemernesi nedeni ile bu yöntemin tanı değerinin düşük
olduğu görüldü (2,4,5) Elde ettiğmiz verilere göre US, RC yırtıklarını tanısında
yetersiz kalmaktadır. US nin yırtık tanısı
koyduğu hastalarda bu veri ile ameliyat
kararını vermemek gerektiği görüşün
deyiz. US nin normal bulunduğu olgularda ise klinik bulgular RC lezyonunu
düşündürmekte ise diğer tanı yöntemlerinin kullanılması uygun olacaktır.

ya! spurlan
muşlardır.

Non-invaz if oluşu, radyasyon riski
ve bilinen yan etkilerinin olmaması nedeni ile MRG oldukça uygun
bir tanı yöntemidir. Ancak pahalı oluşu
ve bazı konularda özgünlüğünün düşük
oluşu bilinen dezavantajlarındadındır.
Artrografi ve cerrahi tedavi ile korelasyonlu ilk çalışmalar MRG nin RC lezyonlarının tanısnıda umut verici bir yöntem olduğunu göstermektedir (6,7).
Bazı yan etkileri olan artrografi invazif
bir yöntem olmasına rağmen MRG nin
tanımiayabiidiği Evre 1 RC lezyonunu
ve tendon iç yırtıkları gösterememektedir (2,8). Çalışmamızda MRG sonuçları
artrografi ile kıyaslandığında MRG nin
yalancı doğruluk oranı oldukça yüksek
bulunmuştur. Ancak MRG ile yalancı
doğru sonuç alınan 17 hastalık bu grup
incelendiğinde bunların 11 ine klinik detaşımaması
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ğerlendirmelerinde

artrografide bulgu
vermeyen Evre 1 IS tanısı konduğu
saptandı. Dolayısiyle artrografinin bu
hastalarda yalancı yanlış netice verdiği
ni öne sürebiliriz.

OsmanGÜVEN
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KlSlM- 2

OMUZ SlKlŞMA (IMPINGEMENT)
SENDROMUNDA AKROMiONUN ANATOMiK VE
RADYOLOJiK ÖZELLiKLERiNiN
DEGERLENDiRiLMESi
Ahmet EKiN*, Hasan TATARi**, Haluk BERK***, Orhan MAGDEN****

ÖZET
Omuz
sıkışma
(impingement)
sendromunda ekstrensek bir faktör
olan akromionun değerlendirilmesi
amacıyla, kronik omuz ağrısıyla gelen
37 olgunun 40 omuzuna AP nötral,
AP 30° caudal açılı ve transskapular
lateral grafiler çektirdik. Bu grafilerle
özellikle subakromial spur ve akromion şeklinin görülmesinde önemli ölçüde kolaylık sağlandı.
Ayrıca, 102 skapula'lı kadavra çalışmamızda akromion varyasyonları ve

oluşan

dejeneratif değişiklikleri değer
lendirdik. En yüksek oranda Tip 2 akromion gözleken, ~yrıca literatürde
geçmeyen Tip 4 akromionu saptadık
ve deiene~atif değişikliklerin en yük-

D.E.Ü.
D.E.Ü.
D.E.Ü.
**** D.E.Ü.

**

sek oranda Tip 3 akromionlarda olduTip 4'te de önemli derecede dejenerasyon bulunduğunu gözlemledik.

ğunu,

GiRiŞ

Omuz sıkışma (impingement), sendromu, Korakoakromial arkın, rotatar
cuff tendonları üzerine basısı ve omuzun fleksion, abduksion ve dış rotasyonu sırasında ağrı ile karakterize bir
sendromdur10 . Patoloji, akromion ön 1/
3'ünün alt yüzeyi ve ön kenarında, korakoakromial bağda ve akromioklavikular eklemdedirB·9 . Ayrıca aynı tür dejeneratif
değişikliklere
rotator
cuff
tandonlarında (özellikle supraspinatusta) rastlanılması mümkündür. Sendrom
sıklıkla, yaşlılarda görülmesine rağmen,
bazen özellikle voleybolcu ve yüzücü

Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Doçenli
Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Araş. Gör.
Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Öğr.Gör.***
Tıp Fak. Morfoloji A.B.D. Doçenti
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gençlerde de karşımıza çıkmaktadır-4.
Sıkışma sendromunun etiolojisinde,
instrensek ve ekstrensek faktörler vardır. Ekstrensek faktörler, rotater cuff'a
dışardan etki eden ve tekrarlayan zorlanmalara yol açan yapılar, örneğin akromiondur. Bigliani ve Morrison, morfolojik bir çalışmada akromion şeklindeki
varyasyonların rotatar cuff yırtıkları ile
olan ilgisini ortaya koymuşlar ve üç tip
akromion belirlemişlerdir: DüzYumuşak eğimli-Hook tip. Buna göre,
impingement sendromu ve rotater cuff
yırtıklarının% 70 olasılıkla hoo~ tip akromionu bulunan skapularda oluştuğu
nu gözlemişlerdir. Edelson ve Taitz'e
göre is, hook tip akromionun dejeneratif prosesteki etkisi esas olarak akromionun eğimi ile gösterilebilir ve horizontal
bir
akromion,
daha
fazla
dejenerasyona yol açmaktadır 1 •
Radyolojik olarak, omuz sıkışma
sendromunda izlenen subakromial
spur, akromioklavikular eklem ve tuberkulum majus'taki dejeneratif değişiklik
ler, akromiohumeral mesafenin daralması ve kalsifikasyonlar-4· 5 , omuzun
nötral AP grafisinin yanısıra, 30° caudal
açılı AP grafisinde daha iyi gösterilmiş
ve ayrıca transskapular lateral grafi ile
de akromionun şekli radyolojik olarak

kek olup yaş ortalaması 57.5 (23-80)
idi. 3 olguda bilateral olmak üzere 28
sağ, 12 sol omuz incelendi. Olguların
tümüne nötral AP, 30° caudal açılı AP,
ve transskapular lateral grafiler çekildi.
Anatemi A.B.D. mızda 102 skapula
üzerinde, akromion varyasyonları ve
bunların impingement sendromu ile
olan ilişkisi incelendi.
SONUÇLAR
Radyolojik olarak değerlendirilen ol36'sında (%90) subakromial
spur izlendi. Bu, ençok saptanan lezyondu. Akromioklavikular eklernde dejenerasyon ve osteofitler, 21 olguda
(%52), tuberkulum majus'ta dejenerasyon 15 olguda (%37), kalsifikasyon ise
2 olguda (%5) gözlendi.
guların

Değerlendirilen 40 omuzun akromion varyasyonları incelendiğinde Tip 1
{düz) akromionun 8 omuzunda (%20),
Tip 2 yumuşak eğimli) akromionun 24
omuzda (%60), Tip 3 (hook) akromionun ise 7 omuzda(%17) bulunduğu, ayrıca 1 olguda, kadavra çalışmasında
saptadığımız Tip 4 varyasyonunun olduğu saptandı (Şek.1)

değerlendirilebilmiştir.

Bu çalışmanın amacı, akromion varyasyonu ve sıkışma sendromu arasın
daki ilişkiyi değerlendirmek ve bu sendromdaki radyolojik kriterleri ortaya
koymaktadır.

MA TERY AL METOT
1992-1993 yıllarında kliniğimize,
kronik omuz ağrısı yakınması ile gelen,
daha önce bir kırık öyküsü bulunmayan
ve omuz impingement sendromu ile ilgili bulgular saptanan 37 hasta değer
lendirildi. Bunların 23'ü kadın, 14'ü er-

Şeki/1.

Tip 1 akromionu olan, skapulalarda,
subakromial spur yanında, 8 olgunun
3'ünde (%37), akromioklavikular eklemde dejenerasyon ve osteofitler görüldü. Buna karşın Tip 2 akriomioklavi503
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kular eklernde dejenerasyon ve osteofitler, 1O'unda (%42), tuberkulum majusta dejenerasyon izlendi. Tip 3 akromionu olan skapularda bu yüzdelerse,
subokromial spur %28, akromiklavikular eklem dejenerasyonu %57, tuberkulum majusta dejenerasyon %57 şek
lindeydi.
68'i sol, 34'ü sağ omuza ait olan
102 kadavra skapula üzerinde yapılan
incelemede, Tip 1 akromion 18 skapulada (% 18), Tip 2 akromion 62 skapulada (%60), Tip 3 akromion 13 skapulada
(% 13) saptanırken 9 (%8) adet de bizim saptadığımız Tip 4 varyasyonu gözlendi. Bunun yanında Tip 2 akromionlar
da, az ve çok eğimli olarak A-B gruplarına ayrıldı.

Tip 1 akromiona sahip skapulaların
8'inde (%44) subakromial spur"ve skleroz izlenirken, bu oran Tip 2 akromionlara sahip skapulalarda 27 (%43), Tip
43 akromiona sahip skapularlarda ise
11 (%85) idi. Tip 4 akromiona sahip
skapulalarda ise bu yüzde, 44.4 idi. Tip
2 akromiona sahip skapularda, eğimi
farklı olan A ve B grupları arasında lezyonun insidansı yönünden bir fark gözlenmedi.
TARTIŞMA

lik olarak i930'1arda, rotater cuff ile
ilgili cerrahi tedavi gündeme gelmiş ve
1944'te Mc Laughlin, anormal şekilli akromionun ve diğer bazı komşu yapıların
rotater cuff'a olan basısını göstererek
ekstrensek faktörlerin önemini vurgulamıştır5.

Omuz sıkışma sendromunun tanı
konvansiyonel radyolojide, nötral
AP grafileri yanında, 30° caudal açılı
AP grafilerin subakromial spurun tanı
sındaki değeri, birçok çalışmada ortaya
sında,

konmuştur- 5 .

AhmetEKIN

Hardy, sadece nötral AP grafi çekti%68 oranında subakromial spur saptamıştır. Bizim çalışma
mızda, bu oran %90'dır. Bu da, özellikle
30° caudal açılı AP grafinin önemini ortaya koymaktadır. Subakromial spur'la
beraber en sık görülen patoloji, akromioklavikular eklemdeki dejnerasyon ve
osteofitlerdir (%37).
ği olgularında

Akromion varyasyonunun belirlenmesi için çekilen transskapular lateral
(suprapinatus outlet view) grafide ise
Tip 1 akromion, %20, Tip 2 akromion
%60, Tip 3 akromion %17 oranında görülmüştür. Watson ve arKadaşlarının çalışmasıyla karşılaştırıldığında, tip 3 akromion, daha az saptanmıştır. Subakromial spur, Tip 2 akromion'larda en
yüksek (%92) orandayken, akromioklavikular eklernde dejenerasyon oranında
Tip 2-3 akromion arasında bir fark görülmedi, ancak tuberkulum majus dejenerasyonu, Tip 3'te daha yüksek orandaydı. Bu da, Watson ve arkadaşlarının
değerleriyle uyumludur. muhtemelen,
cuff yırtıklarının çoğu da, Tip 3 akromiona sahip skapulardadır.
102 skapula'lı kadavra çalışmamız
da, yine en yüksek oranda Tip 2 akromion saptanmış, ayrıca diğer çalışma
larda saptanamayan Tip 4 akromion
izlenmiştir (Şekil 1). Subakromial spur
ve skleroz gibi dejeneratif değişiklikler,
Tip 1 ve 2 akromionda eşit oranda izlenirken, Tip 3 akromionlarda bu değer
%85'tir. Saptadığımız Tip 4 akromionlarda ise bu oran %44.4 gibi önemli bir
derecedeydi. Bu değerler, Tip 3 akromiona sahip skapulaların dejenerasyona daha eğimli olduğunu gösterir.
Cerrahi olarak tedavi edilen olgu saaz olduğundan (7 olgu), henüz,
radyolojik bulgularla cerrahi bulgular
arasında bir korelasyon kurmak olası
yımız
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değildir.

Bu konuda da,
sürmektedir.
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çalışmalarımız
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DiZ ve OMUZ ARTROSKOPiSi ve SONUÇLARI
Selim YALÇIN, Mustafa KARAHAN

Diagnostik ve cerrahi artroskopi arortopedi kliniklerinde rutin kullanı
ma girmiştir. Artroskopi ülkemizde en
sıklıkla diz ve daha az olmak üzere
kalça ve ayak bileğinde uygulanmakta
olup kliniğimizde de uygulanmaktadır.
Çalışmamızda bölümümüzde uygulanan artroskopi işlemleri retrospektif
olarak değerlendirildi.
tık

Materyal ve Metod

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalına Temmuz 1991 ila Aralık 1992 tarihleri arasında değişik diz ve omuz
yakınmalarıyla gelen toplam 121 hastanın, 114'ünün 118 dizi ne artroskopi
uygulandı. Wolf marka 25° açılı teleskop ve kamerası ile Sony monitör kullanıldı. Masanın bacağı bükülmeden,
masanın kenarına bir çıkıntı yedeştire
rek valgus stres altında medial kornpartman görülmeye çalışıldı, lateral
kompartman ise hasta ayak bileği di-

ğer patella üzerine konup varus stres
verilmeye çalışarak görülmeye çalışıldı.
Hastaların 50 si kadın, 68'i erkek idi ve
ortalama yaşları 36 idi. 34· hastada menisküs yırtığı, 13 hastaGa ön çapraz
bağ yırtığı saptandı, 28 hastada ise dejeneratif artrite bağlı bulgular vardı. Beş
hastada eklem faresi çıkarıldı, 8 hastada sinovya veya plikalara ilişkin patolojiler saptandı, kalan 1O hastada ise patoloji tespit edilemedi. Elli dize sadece
diyagnostik artroskopi uygulandı, 31 dize artroskopik parsiyel menisektomi,
14 dizde kıkırdak veya sinovyaya yönelik artroskopik cerrahi girişim yapıldı.
Ondokuz dizde ise diagnostik artroskopi sonrasında eklem içi açık cerrahi girişim yapıldı. Dört hastada ise diagnostik
artroskopi hastanın asıl hastalığına yardımcı olmak üzere kullanıldı. Bu hastaların 1'inde tibia plato kırığı, 1'inde distal
femoral kondilde dev hücreli tümör vardı, 2'sinde ise artroskopi yüksek tibial
osteotomi sırasında kı kırdak muayenesi
için kullanıldı. Üç dize fokal anestizi al-

Marmara Üniversitsi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
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Selim YALÇIN
tında

artroskopi uygulanırken, kalan
115 dize genel anestezi altında artroskopi uygulandı. Dejeneratif artrit saptanan 28 dizin 11'inde minimal kıkırdak
lezyonları saptanarak artroskopik yıka
ma, 9'unda menisküs yırtığı saptanarak
parsiyel menisektomi, 8'inde yaygın kı
kırdak lezyonları saptanarak abrazyon
artroplastisi uygulandı. Hastalar kontorole geldiklerinde veya telefonla ilk baş
vuru yakınmalarına ilişkin sorgulama
yapıldı ve artroskopik işlemden yarar
görüp görmediği soruldu.
7 hastaya diagnostik omuz artroskopisi ve bursa skopisi yapıldı. 3 hastada
rotatör cuff yırtığı saptanarak rotatör
cuff onarımı uygulandı.

len sonuçlarla uyum göstermektedir
(1 ). Parsiyel menisektomi uygulanıpta
temasa geçilebilen 31 hastanın tümü
artroskopi öncesi yakınmaların geçtiğini
ifade ederken dejeneratif kökenli olan 7
hastada dize ait yakınmalar var idi. Parsiyel menisektomi uygulanan travmatik
kökenli hastaların tümü işlem öncesi
aktivite düzeyine ulaşabildiğini belirtti.
Diagnostik ve cerrahi artroskopinin
ortopedi ve travmatolojideki yeri bilinmektedir. Daha önceki yayınlarda belirtildiği gibi minimal ek morbidite yaratması ve erken molbilizasyona izin
vermesi artroskopik cerrahinin belli
başlı avantajlarındandır (2).

KAYNAKLAR

Sonuç ve Tartışma
Hastaların

birinde bir hafta içinde
kendiliğinden geçen turnike palsisi (ilk
artroskopik cerrahi olgu), 1O hastada iki
hafta süren sinovyal efüzyon, 2 hastada ise medial portallerde yüzeyel eritem saptandı. Bu da daha önce bildiri-

1. Orrin HS et al: Arthroscopy- "No
Problem Surgery". J Bone and Joint Surg
1986; 68-A: (2); 256.
2. Jackson RW: Current Concepts Review. Arthroscopic Surgery. J. Bone and Joint Surg., 1983; 65-A: 416.
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SUBAKROMIAL SI
NGE
SENDROM
C RRAHi
DA Vi VE SONUÇLARI
~AKMAW,M.BERKMAN"

Omuz

ağrısı

nedeni ile ortopediste
subakromial sıkışma (impingement) teşhisi koyulan olguların
sayısı günümüzde artmaktadır. Uygulanacak olan tedavide hastalıın bulunduğu evre önem kazanmaktadir. Evre
3 olgularda ve konservatif tedaviye
cevap vermeyen Evre 2 olgularda tedavi cerrahidir. Oldukça yakın zamana kadar sıkışmanın etyopatogenezinde lateral akromionun etken olduğu
düşünülür ve cerrahi tedavi olarak lateral akromionektomi veya total akromionektomi yapılırdı. Bu tedavinin deltoid yetmezliğine sebep olduğu,
tedavi sonrası yara komplikasyonları
nın arttığının anlaşılması üzerine impingementin oluş mekanizması üzerine yapılan çalışmalar artınimıştır (5).
1972 yılında sıkışmanın 1/3 anterior
akromionun alt yüzü ile akromioklavibaşvuran,

küler eklemin inferior yüzü arasında
(4). Subakromial
sıkışmat sendromunda cerrahi tedavi
olarak anterior akromioplasti yapılmalı
dır (1 ,4,8). Bu cerrahi girişimle deltoid
yetmezliğe neden olmadan subakromial aralık genişletilip dekompresyon sağ
lanmış olur.
oluştuğu anlaşılmıştır

Hastalar ve Yöntem
1990-1992

yılları

arasında

l.ü.

lst.Tıp Fak. Ort. ve Travm. A.B.D. omuz
polikinliğimze başvuran 68 olguya (54
kadın, 14 erkek) subakromial sıkışma
tanısı koyulmuştur. Bu olgulardan 1O
tanesi, Evre 3 sıkışma olarak değerlerı
dirilip, 9 tanesine anteriorakromioplasti
ve rotater manşet onarımı yapılmış, 1
olguda ise rotater manşet yırtığı eski ve
geniş onarımı yapılamıyacağı için sadece anterior akromioplasti uygulanmıştır.
Geri kaan 8 olgu Evre 2 sıkışma olarak

Istanbul Tıp Fak.Ortop.Trav.ABD.Asş. Dr.
Istanbul Tıp Fak.Ortop.Trav.ABD Doç. Dr.
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değerlendirilip

konservatif tedavi proggeçmemesi üzerine bu olgulara da anterior
akromioplastik girişim yapılmıştır. Ameliyat edilen olguların tümü (17 erkek)
preoperatif olarak Constant skoruna
göre değerlendirilip, tüm hastalara supraspinatus çıkış (outlet) grafisi çekilip
ultrasonografik incelemelerinde 8 tanesinde kısmi rotator manşet yırtığı, 2 sinde totale yakın rotator manşet yırıtğı
tespit edilmiştir. Ultrasonograti.k olarak
kısmi rotator manşet yırtığı saptanan 1
olgumuzda manyetik rezonans görüntüleme tekniinden faydalanıp rotator
manşet yırtığı bu teknikle görülüp teyid
ramına alınmış, şikayetlerinin

edilmiştir.

Cerrahi teknik olarak, Neer'in anterior akromioplastisi tüm olgulara uygulanmıştır. Omuzda Langer çizgilerine
paralel olarak anterior akromionun hemen lateralinden, korakoid çıkıntının
yaklaşık 1 cm kadar lateraline doğru ciit
geçiidikten sonra, ciltaltı dokusu serbestleştirilmiş, akromioklavikuler eklem
hizasından distale doğru 5 cm lik bir kesiyle deltoidin anterior ve medial lifleri
arasından girilmiştir. Korakoakromial ligaman bulunarak, disseksiyonu yapılıp,
ligamanın korakoide yapışan kısmı
mümkün olduğu kadar korakoide yakın
kesilip, ligamanın distal ucu klavuz olarak kullanılmış, akromiona yapışık yeri
palpe edilip anterior akrominonun inferior yüzeyinin düz bir zemin haline gelmesi sağlanmıştır. Tüm olgularımızda
subakromial bursanın eksizyonu yapıl
mış ve rotator manşetin intakt olup olmadığı, omuza her yönde rotasyanlar
yapılarak
gözlemlenmiştir.
Omuzun
fleksiyonu ve ratasyonları sırasında sı
kışmaya neden olabileck patolojilerden
biri de akromioklaviküler eklemin inferior yüzündeki artrozik değişimler olduğu
için bu bölgede dekkatiice incelenmiş-

tir. Olgularımızın hiçbirinde akromioklavikuler eklem patolojisine rastlanmamıştır. Evre-3 sıkışma olarak değerlen
dirilen 1O olgunun 8 inde rotator
manşet yırtığının kısmi olduğu gözlenmiş, bu olgulara tendon sütürü konmuştur. 1 olguda tendon-tendon sütür
koymak mümkün olmadığı için kemiktendon sütürü atılmış, 1 hastada ise rotator manşet rüptürü eski ve tama yakın olduğu için ananlamayıp sadece anterior akromioplasti uygulanmıştır. Evre
2 sıkışma olgularının tümüne anterior
akromioplasti yapılmış ve bu olgularda
rotator manşet rüpürünün olmadığı görülmüştür. Rotator manşet yırtığı olmayan hastalar ameliyat sonrası dren alın
dıktan
hemen sonra fizik tedavi
başlanmış, hastalarda özellikle deltoid
kasını ve rotator manşeti güçlendirici
egzersizlere önem verilmiştir. Rotator
manşet kısmı yırtığı olan olgularda postoperatif aynı fizik tedavi programı uygulanmış sadece aktif omuz hareketlerine ağrıya bağlı olarak daha geç
başlanmıştır. Rotator manşet komplet
yırtığı olan olgumuzda (kemik-tendon
sütürü atılan) postoperatif 2 gün kol askıda tutulmuş, 6 hafta boyunca da korumak amacıyla geceleri kol askıda bıra
kılmıştır. Bu olgumuzda dren alınmasını
takiben erken dönemde pasif omuz elevasyonu ve pendulum egzersizlerine
başlanmış hasta self assisted egzersizlere 6 hafta boyunca devam etmiştir. 612 haftalar arasında germe ve full ROM
kazandırıcı egzersizlere geçilmiş, 3
ayın sonunda full fonksiyon kazandırıcı
ve kuvvetlendirici hareketlere başlan
mıştır. Bu hastamızın 1 yıl boyunca 7.5
kg üzerinde yük taşımaması sağlanmış
tır. Rotator manşet komplet yırtığı olup
primer onarımı yapılmayan sadece anterior akromioplasti uygulanan 1 olgumuzda şikayetlerin takiplerde gerilememesi üzerine, yeniden ameliyat edilip
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subskapularisin rotater manşete transpozisyonu yapılmıştır. Evre 2 nedeniyle
akromioplasti yapılan iki olgumuzdan
da ise şikayetler gerileyince ilk operasyonundan 4 ay sonra akromioplastinin
revizyonu uygulanmıştır.
·
Tartışma

ve Sonuç

1972 yılından sonra yapılan anatomik ve klinik çalışmalar sonucunda
omuzda subakromial sıkışmanın 1/3
anterior akromion ile akromioklaviküler
eklem altında bir patoloji olduğu ve rotatar manşet ile biseps uzun başına ait
lezyonlara sebebiyet verdiği ortaya çı
karılmıştır (7). Bu tip sıkışma çıkış yeri
(outlet) sendromu olarak tanımlanmış.
supraspinatus outlet'in daralmasına
bağlı ağrının ortaya çıktığı ve zamanla
özellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerde
rotater manşette yırtığa neden olduğu
anlaşılmıştır.Outlet impingement, supraspinatus ve biseps lezyonlarının oluş
masında
etyolojiyi
oluşturmaktadır
(4,6,7). Omuzlarda ağrı ve hareket kı
sıtlılığı olan hastaların birçoğu 40 yaşın
üzerinde herhangi bir travma tanımla
mayan ve yapılan tetkiklerinde rotater
manşet yırtığı saptanan olgulardır. Bu
hastalard? rotater manşet yırtığı varsa
bunu tamir edip rotater manşet yırtığına
neden olan sebebi ortadan kaldırmaktır
(5). Ameliyat yapılırken akromionun lateralnin tamamının alınması veya total
akromionektomi yapılması postoperalif
deltoid yetmezliğe ve yara komplikasyonlarına sebebiyet vermektedir. Sıkış
mada patoloji akromionun 1/3 anteriorunun inferior yüzündedir (6). Bundan
dolayı lateral akromionekromi veya total akromioplasti yapılması, akromionun
olay ile ilgli olmayan kısmının rezeke
edilmesi yanlıştır ve komplikasyonlar
ortaya çıkartmaktadır. Tedavi patolojiyi
oluşturan nedene yönelik olmalı subakromial dekompresyon deltoid kasında

Ş.AKMAN

minimal hasar yaratarak yapılmalıdır.
Biz hastalarımızın tümünde deltoidin
akromiona yapışan liflerini minimal sıyı
rarak sadece korakoakromialligamanın
akromiona yapışan kısmını akromion alt
yüzünü düzgün hale getirecek şekilde
belirginleşmiş akromionu osteotomize
ederek anterior akromioplastiyi uyguladık. Subakromial dekompresyonu yaptıktan sonra omuz fleksiyonu ve rotasyonları
ile humerus ile akromion
arasında sıkışmaya neden olabilecek
oluşumaları dikkatlice araştırdık. Olgularımızın postoperatif takipleri ortalama
1 yıl olarak yapılmıştır. Diğer omuz eklemi ile karşılaştırılarak yapılan Canstant skorlama (2) postoperalif %88 olarak bulunmuştur. Tip - 2 sıkışma
nedeniyle akromioplasti yapılan ancak
şikayetlerinin geçmemesi üzerine akromioplasti revizyonu yapılan hastamızda
da 2. ameliyat sonrası ağrı şikayeti ortadan kalkmıştır.
Sub akromial sıkışma (lmpingement) sendromu nedeniyle cerrahi tedavi uyguladığımız hastalarda ağrı şika
yetlerinin ortadan kalktığı, hastaların
günlük aktivitelerini rahatlıkla yapabildikleri ve omuz hareketlerinde diğer
omuz ekiemi ile karşılaştırıldığında sonuçların çok iyi olduğu gözlemlenmiştir.
Kaynaklar
1. Bigliani LU., D'A/essendro OF., Duralde XA., Mcflveen SJ. Anterior acromioplasty for subacromial impingement in pati·
ents younger than 40 years of age. C/in.
Orthop. 246. 111, 1989.

2. Consant, C.R., Murley A.H.G., A elinical method of functional assesment of the
shou/der. C/in Orhop. R.R. 214:160, 1987.
3. Hawkins RJ. Kennedy JC lmpingement syndrome in athletes. Am. J. Sports
Med. 8:1651, 1980.
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4. Matsen lll FA., Arntz CT. Subacromial impingement In The shou/der. Rockwood-Matsen (ed). W.B. Saunders Company,
1990.
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Am. 11 (2): 343, 1980.

5. Neer ll GS., Marberry TA. On the disadvantages of radica/ acromionectomy. J.
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SUBAKROMiAL SlKlŞMA (IMPINGEME
SENDROMUNDA KONSERVATiF TEDAVi
YÖNTEMi
Ş. AKMAN*, M. BERKMAN**, Z.ÖRENK***

Subakromial sıkışma (impingement) sendromu (SAS) başlığı altında
rotator manşet mekanizmasının glenohumeral eklem harekteleri ile özellikle
fleksiyon ve rotasyanda akromion, korakoakromialligaman, korakoid çıkıntı,
ve/vey akromioklavikuler eklem arasında sıkışmasıyla oluşan ağrı semptomu anlaşılmaktadır (4). Bu sendromdaki patolojik değişiklikler üç evrede
değerlendirilmektedir. Tedavi hastalı
ğın bulunduğu evreye göre konservalif ve cerrahi olmaktadır. Uygun olgularda yapılan konservatif tedavi ile
tatminkar sonuçlar alınmaktadır.

Hastalar ve Metod
1990-192 tarihleri arasında Anabilim Dalımız Omuz Polikliniğine başvu
ran ve Subakromial Sıkışryıa Sendromu (SAS) tanısı konan 68 hasta (54
kadın, 14 erkek) çalışmaya alınmıştır.

Tanı

klinik muayenede subakromial sı
belirtisinin pozitif olması, subakromial enjeksiyon testinin pozitif olması, radyolojik olarak subakromial alanın
daralması, akromion altında osteofit, tuberkulum majusta osteofit görülmesi,
ultrasonografik, artrografik ve manyetik
rezonans incelemelerde rotator manşet
yırtığı tespit edilmesi veya subakromial
efuzyon tespiti ile konmuştur. Başvuran
68 hastanın i O tanesinde Evre 3 SAS
sendromu olarak değerlendirilmiş ve
daha önce konservatif tedavi programı
kışma

uygulanmış olmasına karşın şikayetle

rin geçmemesi üzerine direkt olarak
cerrahi tedavi uygulanmıştır. Diğer 58
hastanın 9 tanesi Evre 1, 46 tanesi Evre 2 ve 3 tanesi Evre 3 SAS olarak değerlendirilmiş ve konservatif tedaviye
alınmışlardır. Hastalara konservatif tedaviye başlamadan önce bu tedavinin
uzun süreli olacağı, sabır gerektiği, uy-

Istanbul Tıp Fak.Ortop.Trav.ABD.Araş.Görevlisi
Istanbul Tıp Fak.Ortop.Trav.ABD Profesörü
Istanbul Tıp Fak.Ortop. ve Trav. ABD. Fizyoterapisi.
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gulama süresi içinde cerrahi tedaviye
gerek duyulabileceği açıkca anlatılmış
tır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ile işbirliği yapılarak Jackins'in tedavi planı esas alınarak hazırlanan bir
program uygulanmıştır (2,3). Bu tedavi
programındaki asıl amaç hastaların tekrarlayan travmalardan kaçınlamala
rı,normal omuz fleksibilitesinin· kazınıl
ması,
normal
kas
gucunun
kazandırılması hastalara aerobik egzersizler yaptırılması ve gerektiğinde hastaların sportif ve veya iş hayatlarında
değişiklik yapılması şeklinde özetlenebilir.
Hastalarımıza uyguladığımız

tedavi

metodu:
Evre 1 hastalar içi : Antiinflamatuar
tedavi, soğuk uygulama ağrılı hareketlerin kısıtlanması;
Evre 2 hastalar için Jackins'in konseNatif tedavi metodu, lokal ultrason
ve diadinami, anti inflamatuar tedavi;
Evre 3 hastalar için ise rotator
manşet yırtığın ise cerrahi tedaviye kadar ROM artırıcı germe egzersizleri,
hasta yaşlı, rotator manşet yırtığı eski
ve geniş ise cerrahi tedavi düşünülmü
yor ise ağrıyı azaltıcı ve kas gücünü artırıcı tedavi uygulanmıştır.
·
Sonuç ve Tartışma
Kliniğimizde konseNatif tedavi
ramına aldığımız 58 olgudan 1O'u

progtedavilerini tamamlamadan ayrılmışlar, bu
hastalar çalışmaya dahil edilmemişler
diL Evre 1 sıkşması olan 9 hastanad 1
tanesi tedaviye devam etmemiş, geriye
kalan 8 olguya antiinflamatuar tedavi
(Naproxen 500 mg, 2x1) ve soğuk uygulama yapılmış,günlük aktiviteleri içinde ağrılı hareketlerden kaçınmaları gerekliliği anlatılmış ve 3 hafta sonra
yapılan kontrollerin de tam iyileşme

saptanmıştır (%100). Evre 2 sıkışması
sebebiyle tedavi altına alınan 46 hastadan 9 tanesi tedavilerini tamamlamadan ayrılmışlardır. Bu gruptaki hastalar
Jackins'in programı, ultrason, diadinami
ve antiinflamatuar tedavi uygulanmış,
7 (%18.9) tanesinde 3 aylık konseNatif
tedaviye rağmen tatminkar sonuç alına
mamış ve cerrahi tedaviye dönülmüş
tür. Evre 2 impingementi olup, konservatif tedavi uyguladığımız 30 (%81.08)
hastadan çok iyi sonuç elde edilmiştir.
Evre 3 sıkışması olan, yaşları 40'ın üzerinde, rotator manşet yırtığı eski ve primer onarımı yapılamayacak kadar geniş olan 3 olguya ise üçer hafta ara ile
en fazla 3 kez olacak şekilde subakromial kortikosteroid+ lokal anestezik injeksiyonu ile beraber ağrıya ve fonksiyona yönelik fizik tedaviye başlanmış,
bu hastalardan 3 ay sonunda 2
(%66.6) olguda tatminkar sonuç elde
edilmiş, 1 (%33.3) olguda ise başarılı
olunamayarak cerrahi tedaviye dönülmüştür.

Omuzun öne

fleksiyonu ve rotasolan omuz hareketleri kısıtlanmış ve SAS teşhisi koyuı
muş birçok hastada ilk planda cerrahi
tedavi düşünülmeksizin konseNatif tedavi uygulanmalıdır. Omuz hastalıkla
rında konseNatif tedavinin önemi birçok yazar tarafından belirtilmiştir
(3,6,8). Neer subakromial sıkışması
olan ve bir yıl içinde kendi kliniğine baş
vuran hastalarının ancak %1 O'una cerrahi tedavi uyguladığını, diğer tüm hastalarında
uygulanan
konseNatif
tedaviden tatminkar sonuç aldıklarını
özellikle vurgulamaktadır (5). Konservatif tedavide önemli olan bir konu da
hastalığın hangi evrede olduğunun tespitidir. Subakromial impingement olgularını konseNatif tedaviye almadan önce hastalara bu tedavinin uzun
yonları sırasında ağrısı
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olabileceği

ve

impingementi olan
olgular 3 haftalık bir konservatif tedaviye genelde olumlu cevap verirler (2).
Evre 2 impingementli hastalarda 3 haftalık konservatif tedavi sonrası yapılan
kontrolde olay gerilemmişse, konservatif tedaviye devam etmek gerekmektedir. C. Neer, özellikle Evre 2 impingementli hastalarda konservatif tedavinin
9 aya kadar uzatılması gerektiği düşün
cesindedir (6). Evre 3 impingementli 3
ayı geçmiş ve rotater manşet onarımı
mümkün olgularda cerrahi tedavi uygulanıncaya kadar ROM artırıcı egzersizlerin yapılması, ileri derecede yaşlı ve
primer tamiri güç olgularda ağırıya ve
fonksiyona yönelik fizik tedavi uygulanması önerilmektedir (1 ,8).
Evre 2 ve 3 SAS olgularında ayrıca
bicep uzun başının rolü düşünülmeli ve
eğer biseps fendinitidi olaya iştirak ediyorsa tedavi edilmelidir (7,9).
Sonuç olarak kliniğimizde subakromial impingement teşhisi konulan deği
şik evrelerdeki toplam 48 hastaya konservatif
tedavi
uygulanmış,
bu
tedaviden fayda görmeyen 8(% 16.6)
olguya cerrahi tedaviye uygulanmış 40
(%83.3) olguda ise başarılı sonuçlar
alınmıştır. Bu oranlar bize subakromial
sıkışma sendromlu hastaların tedavisinde öncelikle konservatif tedavi yöntemlerinin uygulanması gerektiğini göstermektedir.

AKMAN
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SlKlŞMA

SENDROMLU OLGULARDA
TEDAVi SONUÇLARIMIZ

Kenan SARIDOGAN*, Erol YALNlZ*, Hakan GÜRBÜZ**
Omuz ağrılarının en sık bilinen nedenlerinden biri omuz sıkışma sendromudur. Prospektif olarak yapılan bu
çalışmada,omuz sıkışma tanısı konulan 26 olgu Neer'e göre evrelenmiş ve
olguların 8'i (%30.8) Evre 1, 6'sı
(%23.1) Evre ll, 12'si (%46.1) Evre lll
olarak değerlendirilmiştir. Olgular tedavi öncesi ve sonrası UCLA (University of Californi Los Angeles) omuz
değerlendirme skalasına göre puanlanmıştır (>28 puan: YETERLI, <28
puan: YETERSIZ). Tedavi sonrasında
UCLA puanlaması Evre 1 ve ll'de YETERLI, Evre lll'te cerrahi tedaviyi kabul etmeyen olgularda Yetersiz, CERRAHI TEDAVIYI KABUL EDENLERDE yeterli bulunmuştur. Sonuç
olarak; Evre ı ve ll de konservatif tedavinin, Evre lll'te ise cerrahi tedavinin, daha başarılı sonuç vreceği kanı
sına varılmıştır.

**

GiRiŞ

Omuz sıkışma sendromu rotater kaakromial arkusta devamlı kampresyona uğraması sonrasında gelişen rotater
kaf
tenditinisi
olarak
tanımlanmaktadır (1-5). Sunulan bu çalışmada, sıkışma sendromlu olguların
evrelenmesi ve tedavi sonuçlarının detın

ğerlendirilmesi amaçlanmıştır

YÖNTEM VE GEREÇ
Ayıncı tanısı yapılarak impingement
belirtisi ve testi pozitif olan 26 olgu Neer'e (6) göre evrelendi. Daha önce
omuz yakınması olmayan, akut başlan
gıçlı ve yaklaşık 3 hafta içinde kliniğe
başvuran olgular Evre 1 (n=8), öyküde
uzun süreli nüks omuz ağrısı olan, görüntüleme yöntemleriyle rotater kat ve
kemik patolojisi saptanmayan olgular
Evre ll (n=6), görüntüleme yöntemleriyle inkomplet veya komplet rotater kat

Yrd.Doç.Dr. Trakya Üni. Trakya Üni. Tıp Fak. Ortop. ve Trav. ABD-Edirne
Araş. Gör. Dr. Trakya Üni. Tıp Fak. Ortop. ve Trav. ABD-Edirne
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yırtığı

saptanan olgular ise Evre lll
(n= 12) olarak değerlendirildi. Evre ı ve
ll'de non-operatif, Evre lll'te cerrahi tedavi uygulandı. Olgular, tedavi öncesi
ve sonrası UCLA skalasına göre>28
puan alanlar YETERLI, <28 puan alanlar YETERSIZ olarak değerlendirildi
(12).
Bulgular: Tablo 1 ve 2'de olguların
evrelere göre yaş ve cins dağılımı, Tablo 3'te ise olguların evrelere göre tedavi
öncesi ve sonrası UCLA puanları izlenmektedir.

7.3 ay idi. Klinik ve görüntüleme yöntemleriyle uyumlu inkomplet veya
komplet yırtığı olan bu evredeki olguların tümüne cerrahi tedavi önerildL Ancak 5 olgu cerrahi tedaviyi kabul etmedi ve bu olgulara Evre ll'deki tedavi
uygulandı. Cerrahi tedavi yöntemini kabul eden 7 olgunun 4'ü inkomplet, 3'ü
komplet rotater kaf yırtığı idi. lnkomple
lezyonu olan 4 olguya Neer'in anterior
akromioplastisi, korakoakromial ligament eksizyonu; kompletlezyonu olan 3
olguya ise ek olarak rotater kaf onarımı
yapıldı. Cerrahi tedavi yöntemi uygulanan 7 olgunun 1'inde ameliyat sonrasında deltoid güçte azalma, 1'inde refleks sempatik distrofi gelişti. Ortalama
takip süresi 9.3 ay idi.

Evre ı (n=8):
kliniğe başvuran

Ortalama 14.8 günde
bu evredeki olgularda
görüntüleme yöntemleri ile patolojik bir
bulgu saptanmadı. tedavi 3 hafta omuz
askısı, 90° abduksiyonu geçmeyecek
şekilde pasif egzersiz, analjezik ve antienflamatuar ilaçlarla yapıldı. Ortalama
takip süresi 6.1 ay idi.

ERKFI<.
9 Gö%

Evre ll (n=6): Tüm olguların öyküsünde zaman zaman oluşan omuz ağrı
ları vardı. Olguların ağrının başlamasın

Tartışma:

dan ortalama 92.5 gün sonra kliniğe
başvurdukları saptandı. Evre ll'de, Evre
l'de ki tedaviye ek olarak fizik tedavi uygulandı. Ortalama takip süresi 8.5 ay
idi.

Ödem ve kanamanın geliştiği Evre
l'in özelliği reversibi olmasıdır. Neer (6),
Evre l'de tipik yaşın 25'ten küçük olduğunu ve aktif sporcularda olabileceğini

Evre lll (n=12): Bu evredeki olgularda kliniğe başvurma süresi ortalama

akut başlangıçlı, daha önce geçirilmiş
bir omuz ağrısı öyküsü olmaması, fizik

belirtmiştir.
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Tablo-ll/. lmpingement Sendromlu Olgularda tedavi öncesi ve sonrast Ucla Puanlamast

EVREI
(n=8)

EVRE ll
(n=6)

EVRE lll (n=12)
Ortalama
non-op. op

Tedavi öncesi UCLA
Ort.,{min-max)

17.4
(6-27)

21.2
(17.29)

12
(8-11)

Tedavi sonrası UCLA
ort., (min-max)

33
{30-35)

31.5
(29-35)

29.7
19.2
22.4
(18-20) (23-35) (17-35)

muayene ve görüntüleme yöntemleriyle
rotater kafa ait bir yı rtığın saptanmaması Evre 1 için belirtilen özelliklere uymakla beraber, ortalama yaş yüksek
bulunmuş ve aktif sporcu saptanmamıştır.

Hawkins ve ark. (7), Matsen (9, 1O)
birinci planda olmadığını belirtmişlerdir. UCLA puanının >28 olması
bize uyguladığımız tedavinin YETERLI
olduğunu göstermektedir.
yaşın

Evre ll'de zaman zaman oluşan ağ
nlar, subakromial bölgedeki fibrosis zemininde aktivite sonrası gelişen ödeme
bağlanmaktadır (6,7). Bu evrede yapıla
cak tedavi omuz ağrılarının giderilmesi
ve hareket genişliğinin tekrar kazanıl
masını hedeflenmektedir (5,6,7,8, 11 ).
Bu nedenle Evre ll'deki olgularımııda
medikal tedaviye ek olarak fizik tedavi
uyguladık ve tedavinin YETERLI (>28)
olduğunu gördük.
Evre lll'te ise inkomplet veya komplet rotater kaf yırtığı vardır. Bu evrede
cerrahi tedavi önerilir {6,7,8,9). Ancak
inkomplet yırtıklarda, yırtık onarımı tartışmalı olmakla beraber bazı yazarlar
anterior akromioplastinin yeterli olduğu-

13.6
(6-24)

12.9
(8-22)

nu söylemektedirler (13). Bu evredeki
cerrahi tedaviyi kabul
etmeyenlerde UCLA puanlaması tedavi
sonrasında YETERSIZ, cerrahi tedavi
uyguladığımız olgularda ise tedavi YETERLI bulunmuştur.
olgularımızdan

Sonuç olarak; Evre ı ve ll de konservatif tedavinin, Evre lll'te ise cerrahi
tedavinin (anterior akromioplasti ve
komplet yırtıklarda buna ek olarak rotatar kat onarımı), non-operatif tedaviden
daha başarılı olduğu söylenebilir.

Kaynaklar
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OMUZUN SlKlŞMA (IMPINGEMENT) SENDROMU
VE ROTATOR CUFF LEZYONLARINDA
AKROMiOPLASTi
Selçuk BÖLÜKBAŞI*, Aykm ŞiMŞEK**, Tanju BAŞKAN**

Sıkışma

(implingement) sendromu
görülen bir omuz problemidir
(1 ,2,3,4,5,6). Neer, omuzda elevasyenun fonksiyonel arkının öne doğru olduğunu ve sıkışmanın esas olarak akromionun inferior yüzünün 1/3 anterior
kısmına ve korakoakromial ligamente
doğru meydana geldiğni göstermiştir
(1 ,4). Rathbun ve Macnab, supraspinatus tendonunun tam bu bölgeye
karşı gelen kısmında avasküler birsaha göstermişlerdir (7).
sık

Sıkışma (lmplingement) sendromu

supraspinatus tendonunun ve subakromial bursanın kronik olarak baskı altında kalması sonucu oluşur. Tekrarlayan zorlamalar ve kolun devamlı
omuz seviyesinin üzerinde kullanılma
sı bu sendromun hazırlayıcı nedenleri-

Sıkışma sendromunun
görülen inflamasyon ve
yumuşak doku dejenerasyonu rotatar
cuff'ın parsiyel ve tam yırtığına kadar
devam edebilir.Neer sıkışma sendromunun birbirini izleyen üç patolojik evresini tanımlamıştır (2,3). Rotater cuff

dir (1 ,3,5,6).

başlangıcında

yırtıklarının% 90'nındanfazlasının sıkış

ma sonucu meydana
tir (2,8).

geldiği bildirilmiş

Bu evreler şunlardır:
Evre 1 : Tendon içinde ödem ve hemoraji.
Evre 2: Subakromial yumuşakdoku
larda kalınlaşma, fibrozis
Evre 3: Komplet rotater cuff yırtığı,
biseps tendon anomalileri ve kemik yapıya ait değişiklikler.

Doç. Dr., Gazi Ün iv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji AD
Arş. Gör. Gazi Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji AD

519

Selçuk BÖLÜKBAŞI

OMUZUN SlKlŞMA SENDROMU

Sıkışma sendromu çoğunlukla birçoğunun yeterli konservatif tedaviye rağ
men şikayetleri devam eder.Bildirilen
çeşitli dekompresyon girişimleri arasın

da en etkilisi Neer'in tanımladığı anterior akromioplasti görülmektedir (1 ,2,3,4,
5,6). Eğer endike ise kolaylıkla rotatar
cuff onarımı veya klavikula lateral üç rezeksiyonu ile kombine edilebilir (9). Bizde bu şekilde tedavi ettiğimiz hastaları
mızın erken sonuçlarını bu çalışma
mızda bildirdik.
MATERYAL VE METOD
Mayıs

1989 -

Aralık

1992 tarihleri

arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakülte-

si Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalı'nda omuz ağrısı ve veya hareket
kısıtlılığı nedeni ile 150 hasta muayene
edilmiştir. Bunların hepsinin klinik muayenesi yapılarak, direkt radyogrameri
çekilmiş, 11 O hastaya radyoloji bölümü
ile birlikte ultrasonografi rotatar cuff yır
tığı düşünülen 4 hastaya artrografi, kronik sıkışma sendromu düşünülen 22
hastaya omuz artroskopisi, bu hastaların 20'sine MRG tetkiki yapılmıştır. Yeterli konservatif tedaviye (istirahat, antienflamatuar, ilaç, egzersiz) rağmen
iyileşmeyen 15 hastaya (2 parsiyel rotatar cuff yırtığı, 13 sıkışma sendromu)
anterior akromioplasti, korako-akromial
ligament rezeksiyonu yapılmıştır. 15
hastanın 8'i erkek, ?'si kadın olup bu
hastaların yaş aralığı 39-67 idi. bu hastalardan ikisinin klinik muayenesinde
omuz abduksiyonu atif olarak 80 derece ve "Drop Arm" testi pozitifdi. Geri kalan 13 hastanın hepsinde tüberkülüm
majus üzeri, akromionun anterioru, palpasyonla ağrılı ve hassastı. Yedi hastada sıkışma testi pozitifdi. 13 hastanın
11 'inde 60-120 dereceler arası abd uksiyanda ağrı vardı, yani "ağrılı ark" mevcuttu. Bunların 2'sinde 30 derecelik aktif ve pasif hareket kısıtlılığı vardı. 15

hastanın hepsinin direkt radyografisi
çekildi. Sadece rotatar cuff yırtığı düşü
nülen bir hastada tüberkülüm majusta
litik alanlar görüldü. Diğerlerinde radyolojik bulgular normaldi. 15 hastanın sadece 2'sine artrografi yapıldı ve rotatar
cuff yırtığını düşündüren subdeltoid, subakromial bursayakaçak çıktı. Hastaların
hepsine ultrasonografi yapıldı.
13'ünde supraspinatus tendonunda
ekojenite artışı görüldü. 15 hastanın 131'inde dejeneratif değişiklikler, 1'inde
Iabral yırtık tespit edildi. 15 hastanın
14'üne MRG tetkiki yaptırıldı. Bu hastaların 1O'unda supraspinatus tendonunda dejeneratif değişiklikler, 4'ünde rotatar cuff yırtığı bildirildi.

15 hastaya ameliyat öncesi ortalama 3 ay süre ile konservatif tedavi uygulandı. hastaların şikayetleri geçmedi,
cerrahi planlandı. Hastaların hepsine
Neer'in tanımladığı şekilde anterior akromioplasti ve korako-akromial ligament razeksiyonu yapıldı (Şekil1 ). Ayrı
ca 2 hastaya ek olarak parsiyel rotatar
cuff yırtığı onarıldı.

Şeki/1 : Anterior akromiop/asti tekniği
nin şematik görünümü
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oplstinin en etkili tedavi şekli olduğunu
Neer'in tanımladığı
bu teknik, gerektiği takdirde klavikula lateral uç rezeksiyonu ve rottar cuff onarımı
ile kombine edilebilme avantajına sahiptir.

Postoperatif ilk günden itibaren hastalara aktif omuz egzersizlerine başlandı.
SONUÇLAR
En kısa takip süresi 3 ay, en uzun takip süresi 2 yıl olup ortalma takip süresi 8
aydır. Hastaların 15'inde preoperatif döneme göre ağrı şikayetlerinde iyileşme olmuştur. 11'nin ağrısı tamamen geçtiği ha!de, 4'ünün ağrısında azalma olmuştur.
Günlük yaşamları daha rahat hale gelmiş
tir. Iki hastanın 30 derecelik bir abdüksiyon kısıtlıiğı kalmıştır. Komplikasyon olarak bir hastada sütür materyaline bağlı
olarak deltoid bölgesinde ağrı meydana
gelmiş, ikinci bir ameliyatla bu sütür materyali al ınınca hastanın şikayeti geçmiştir.
Başka komplikasyon görülmemiştir.

düşünmekteyiz. Ayrıca
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ma sendromundada bu tanı basamakları
Orthop C/in North Am 1B (3): 3B7-394, 19B7.
çok öneml olup, dikkatlice ve doğru olarak
9. Sahlstrand T: Operations for impingeuygulanmalıdır. Aksi halde yanlış teşhis
ment of the shou/der.Early results in the 52 patiyanlış tedaviye neden olur. Buda seçilen
ents. Acta Orthop Scand 60 (1): 45-4B, 19B9.
tedavinin başarı yüzdesini düşürür (12).
10. Neer CS: lmpingement /esions. C/in
Teşhisin doğru konulduğu serilerde sıkış
Orthop 173: 70-77 1983.
ma sendromunun tedavisinde akromiop11. Bölükbaşr S, Atik OŞ: Omuz sorunlasti sonuçları yüz güldürücüdür (1 ,3,4,9).
larrndatanr, Artrop/asti Artroskopik Cerrahi
Bizimde, hasta serimizin akromioplasti erNo5: 13-15, 192.
ken sonuçları olarak aldığımız sonuçlar
tatminkardır.

12. Ogilvie-Harris DJ, Wiley AM, Sattarian J: Failed acromioplasty for impingement
syndrome. J Bon Joint Surg 72-8: 10701072, 1990.

Sonuç olarak tanı konulduğunda omuzun konservatif tedaviye cevap vermeyen
sıkışma sendromlarında anterior akromi-
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ANTERiOR AKROMiOPLASTi
Muharrem BABA CAN*, Nadir ÖNEŞ**

lmpingement (sıkışma), döndürücü
(rotator cuff) mekanizması
nın, akromion, korakoakromial ligaman, korakoid çıkıntı ve akromioklavikular ekleme sıkışmasıdır.

larını tartışacağız.

manşan

MATERY AL VE METOD
Kliniğimizde

1989-1993 yılları ara6 olguda anterior akromioplasti
uygulanmıştır.Bu olgularda sıkışma sebebi çok farklı idi. Olguların hepsinde
ameliyat öncesi sıkışma testi olarak subakromial Lidokoin enjeksiyonu yapıl
sında

lmpingement (sıkışma) sendromu
1972'de Charles Neer tarafından geniş bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca,
bu sendromun kronik bursitis, biseps
tenditisi ve döndürücü manşan (rotatar cuff) yırtıkları ile yakın ilişkisi olduğu gösterilmiştir. Neer, teşhis ve tedavinin etkinliğini önceden tahmin etmek
için subakramial lidokain enjeksiyonu
ile teşhisi ve bu sendromun devrelerini tarif etmiştir.

mıştır.

Akromiondan korakoide doğru langer's hatlarına uygun bir kesi yapılır.
Deltoid lifler aralanır. Aksiller siniri korumak için Scm distale sütür konur. Deltoid yapışma yeri korunur. Heriki taraftan
periost flap tarzında kaldırılır. Akromionun anterior ve laterali alınır. Döndürücü manşan dikkatli birşekilde incelenir.
manşan yırtıkları için "boya testi" (Fukuda) uygulanır. Bu teste %20'1ik metilen
mavisi eklem içine verilir. Manşan lezyonun yeri ve genişliği tayin edilir. Del-

Yine, C.Neer sıkışma sendromunun cerrahi tedavisi olarak anterior
akromioplastiyi uygulamış ve bu teknik zamanla yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Bu çalışmada kliniğimiz
deki anterior akromioplasti uygulamaCerrahpaşa Tıp Fak. Ortop. Trav. ABD Doçenli
Cerrahpaşa Tıp Fak. Ortop. Trav. ABD.
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toid kası korunduğu için hemen germe
ve kuwetlendirme egzersizlerine başla
nır.

TARTIŞMA

rı

Anterior akromioplasti endikasyanlagenellikle şunlardır.
1.

Sıkışmaya bağlı

şon yartığının onarımı

döndürücü manile birlikte.

2. Bir yıldan fazla ağrı, negatif artrografi ve pozitif impingement enjeksiyon testi.
3. Devre

sıkışma

Anterior akromioplasti doğru endikasyon ve uygun teknikle yapıldığı zaman gerçekte hastaya faydalı olmaktadır. Ameliyat sonrası rehabilitasyon
ameliyat kadar önemlidir.

KAYNAKLAR

lezyonu

4. Diğer sebeplere bağlı sıkışma lezyonu örneğin, kötü kaynamış tübekulum majus kırığı, bisepsin uzun basının
kopması, döndürücü manşon (rotator
cuff) yırtıkları, eski akromioklavikular çı
kıklar.

Akromioplastinin amacı döndürücü
manşonun (rotator cuff) özellikle supraspinatusun rahatça hareket edebileceği bir tünel sağlamak ve sıkışmayı
önlemektir.

1. Neer CSII. : Shoulder Reconstruction.
W.B. Saunders Company. 1990.
2. Rockwood CA, Matsen /11. F.A: The
Shoulder. W.B. Saunders Company. 1990
3. Rowe C.R.: The Shoulder. Churchill
Livingstone. 1988.
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OMUZ EKLEMi ARTROPLASTiSi UYGULAMA
VE SONUÇLARI
M.DEMiRHAN*, Y.AKALIN**, R. TÖZÜN***

Kalça ve diz ekiemi artroplastilerinden sonra en sık artroplastik girişim
uygulanan eklem omuz eklemidir.
Glenohumeral ekleme uygulanan endoprotez çeşitleri total ve parsiyel olmak üzere ikiye ayrılırlar. Total omuz
protezleri ise kendi aralarında sınırla
yıcı, yarı sınırlayıcı ve sınırlayıcı olmayan tipte olmak üzere üç ayrı grupta
değerlendirilir. Parsiyel protezler sadece humerus başının değiştirildiği tip
protezler olup en sık kullanım alanarı
humerus üst uç kırıkları (özellikle Neer
tip 4) ve henüz glenoid hasarı geliş
memiş olan glenohumeral eklem (örneğin humerus başı avasküler nekrozu) rahatsızlıklarıdır. Total omuz
protezi dendiğinde hem humeral hem
de glenoid komponentin birlikte değiş
tirildiği tip protezler akla gelmektedir.
Glenohumeral eklem uyumsuzluğuna
bağlı olarak ağrı şikayetine yol açan

hastalıklarda
uygulanabilir.
bütün
Omuz artroplastisi için eıı önemli kontrendikasyon enfeksiyon, deltoid ve rotator manşetin birlikte paralizisi ve nöropatik eklemdir. (Charcot eklemi).
Omuz artroplastisinde postoperatif rehabilitasyon büyük önem taşır. Bu sebeble protez uygulanacak olguların fizik
tedavi esnasında işbirliği ve uyum sağ
lamaları gerekir. Protezin uygulama yaşı konusunda kalça ve diz protezlerinde
olduğu gibi herhangi bir alt sınır yoktur.

HASTALAR VE YÖNTEM
1990-1992 yılları arasında Istanbul
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim dalında toplam sekiz hastaya
omuz ekiemi artroplastisi uygulanmıştır.
Olgularımızın üçü kadın beşi erkek olup
ortalma yaş 44.7 dir. Olgularımızın dördüne total, dördüne parsiyel endoprotez uygulanmıştır. Olgularımızın ameliTıp

Istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Uz. Dr.
Istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Prof. Dr.
lstanubl Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Doç. Dr.
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yat öncesi tanıları üç hastada "humerus
üst uç çok parçalı kırığı", bir hastada
"humerus çok parçalı kırıklı çıkığı", bir
hastada "eski omuz posterior kırıki ı çı kı
ğı" ve üç hüstamızda "glenohumeral eklem artrozu (omartroz)" dur. Olgularımı
zın biri hariç hepsinde Neer ll omuz
protezi kullanılmıştır (Parsiyel veya total). Bu olgumuzda biomed modüler total omuz protezi kullanılmıştır. Hastalarımıza
postoperatif
2.
günden
başlıyarak fizik tedaviye başlanmıştır.
Kırık nedeniyle hemiartroplasti uygulanan olgularda ilk altı hafta sınırlı fizik tedavi programı uygulanmıştır. Fizik tedavi programı Neer tarafından tarif edilen
üç faz program ıdır.

Şekil

SONUÇLAR
Total artroplasti yapılan olgularımı
ortalama takip süresi 15 ay olup hemiartroplasti yapılan olguların ortalama
takip süresi 8 aydır. Komplikasyon olarak bir olguda tuberkulum majus psödoartrozu saptanmış olup klinik şikayet
yapmaması nedeniyle herhangi bir cerrahi girişim düşünülmemiştir. Bunun dı
şında herhangi bir enfeksiyon, luksasyon,
protez
gevşemesine
takip
süresince rastlanmamıştır.
zın

Hastalarımızın değerlendirilmesi

1 Sol omuz 'da Kmklt Çtktk dis-

Şekil 2 Aym hastaya
ll Parsiyel endoprotezi

3 a) G/enohumeral ek/em artro-

Şekil 3 b) Aym hastaya uygulanmtş
olan Modüler omuz endoprotezi.

lokasyon

Şekil

zu

Co-
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field tarafından tanımlanan değerlendir
me kriterlerine göre yapılmıştır(9). Ağrı
değerleri preoperatif altı hastamızda 5,
iki hastamızda 4 iken postoperatif altı
hastamızda 1, iki hastamızda 2 olarak
tesbit edilmiştir. Total protez uygulanan
olgularımızın hiçbirinde ağrı şikayetinin
olmadığı saptanmıştır. Fonksiyon değerlendirilmesinde hastalarımızın tümünün bedensel fonksiyonlarını (saçını tayıkamak,
traş
ramak,
yüzünü
olmak,yemek yemek, arka cebine ulaş
mak, perianal bakım vb.) yerine getirebildikleri saptanmıştır.Sağlam tarafla
karşılaştırıldığında hareket açıklığı yönünden abduksiyon ve dış rotasyon da
%20 den az fark olduğu tesbit edilmiş
tir. Cofield sınıflamasına göre olguları
mızın 7 tanesi "çok iyi ve iyi", 1 tanesi
"yeterli" bulunmuştur.
TARTIŞMA

1893 yılında yani günümüzden tam
önce Fransız cerrah Pean metal
ve lastikten oluşan bir protez ile ilk olarak proksimal humerus ve glenohumeral ekleme artroplastik bir girişim yapmıştır (14). Günümüzden bir yüzyıl
önce gerçekleştirilen bu operasyon tıp
tarihi kitaplarına geçen ilk protez ameliyatıdır. Halen kullanılmakta olan protez
çeşitlerinin ilk örneği ise Neer tarafın
dan geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur (15). Başarılı sonuçlar alınması
üzerine 1973 yılında Neer glenoid komponenti geliştirmiş ve bugün kullanılan
modele ulaşılmıştır (17). Ülkemizde de
omuz protezleri ile ilgili ilk ve tek yayın
araştırmalarımıza göre 1978 yılında yapılmıştır (2).
yüzyıl

Sınırlayıcı

olmayan protezler bugün
anatomik avantajlar gözönüne alınarak tüm dünyada en çok kullanılan protez çeşitleridir (18). Sınırlayıcı
tip protezlerin kullanımı ancak kısıtlı oltaşıdıkları

M. DEMIRHAN

gularda önerilmektedir (22). Total omuz
artroplastisinin başlıca endikasyonu ağ
ndır (4,8,12,18). Hiç bir zaman ağrısız
ama hareketleri kısıtlı bir omuz ekleminde artroplasti endikasyonu yoktur (18).
Ayrıca glenoidin intakt olduğu akut kı
rıklar, avasküler nekrozun ilk dönemleri
ve bazı neoplazmalarda sadece humerus başının değiştirildiği hemiartroplastik girişimler tercih edilmelidir. Ancak
geç takiplerde metal kıkırdak uyumsuzluğuna bağlı olarak glenoidde artrozik
değişikler ortaya çıktığı bildirilmektedir
(7). Glenohumeral eklemin radyolojik
olarak uyumsuzluğu ve beraberinde
ağrı olması total artraplasti için endikasyon oluşturur. Radyolojik uyumsuzluk
çeşitli sebeblerden meydana gelebilir.
bunlar sıklık sırasıyla glenohumeral artroz (omartroz), romatoid artrit ve travma sonrası gelişen sekonder artrezdur
(9,18,20).
Omuz artroplastisinde herhangi birsöz konusu değildir (18). Bunda en önemli etken üst ekstremite protezlerinin alt ekstremitede olduğu gibi
çok fazla yük altında kalmama sebebiyle gevşeme risklerinin daha az olması
yaş sınırı

dır.

Omuz ekiemine artroplastik girişim
için kullanılan cerrahi giriş yolu anterior
deltopektoral giriştir (5,7, 1O, 12, 187,20).
Bazı yazarlar bu giriş esnasında m. deltoideus'un ön bölümünü klavikuladan
ayırarak daha iyi görüş sağladıklarını
bildirmelerine rağmen daha sonra hastalarda ön deltoid yetmezliğinin sıkça
görülmesi üzerine bu yöntem'den vazgeçilmiştir (7). Bugün için en çok Neer
tarafından tarif edilen genişletilmiş deltopektoral giriş kullanılmaktadır (18,20).
Bu kesi m. deltoideus'un klavikulaya
yapışma yerinden başlayarak korokoid
üzerinden m. deltoideus'un distal yapış
ma yerine uzanmaktadır. Biz olguları mı-
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zın

hepsinde bu

giriş

yolunu

kullandık.

Rotater manşetin gerekiyorsa tamirinin yapılması postoperatit sonuç üzerine direkt etkilidir (5,8, 18). Travmatik olgularda ise tuberkulum majus ve
minus'un orjinal anatomik yerinin tutturulması şarttır. Bu esnada nonabsorbable sutur materyali kullanılması önerilmektedir (16,20). Cerrahi teknikde
dikkat edilmesi gerekli bir diğer husus
da humeral protezin 35° - 45° retroversiyonda yerleştirilmesi gerektiğidir. Ancak eski posterior kırıklı çıkık nedeniyle
protez uygulanan olgularda humerus
nötral pozisyonda veya çok az retroversiyonda yerleştirilmelidir (12,21 ). Bizim
olgularımızdan birinde humerus komponenti nötral pozisyonda yerleştirilmiştir.
Literatür gözden geçirildiğinde bir
çok yazar ağrı açısından %90 ila %95
arasında
düzelme
bildirilmektedir
(1 ,3,4,6, 1O, 11 ,23). Bizim olgularımızda
bir (% 12) olgu hariç diğer 7 (%88) olguda ağrı şikayetinin geçmiş olduğu tesbit
edildi. Genel değerlendirme içerisinde
Cofield sınıflamasına göre iki ile onbeş
yıllık takib sonucu bildirilen 408 olguda
%59.2 "çok iyi" %13.2 "yeterli"% 12.4
"yetersiz, sınırlı fonksiyon grubunda
%15 "başarılı" ve %0.2 "başarısız". olarak bildirilmektedir(19). 50 olguluk bir
başka seride ise günlük beş önemli aktiviteyi yerine getirebilme açısından olguların %78'inde düzelme sağlandığı
bildirilmektedir (4). Bizim serimizdeki
tüm olgularda günlük aktivitelerin yapı
labilir olması sevindiricidir.

Total omuz artroplastisinin radyolojik değerlendirilmesi sırasında glenoid
komponentin etrafında %24-80 oranın
da radyolusan alan görüldüğü bildirilmektedir (6,10,12,13,18). Bizim olgularımızdan da iki tanesinde glenoid
çevresinde radyolusan alan gözlenmiş
tir. Ancak bu alanın gerçek bir gevşe
me olmadığı konusunda yazarlar hemfikirdir, çünkü şimdiye dek bildirilen en
büyük olgu serisi (586 olgu)sunda glenoid gevşeme oranı beş yıl içerisinde
%2.6, humeral gevşeme oranı ise
%0.34 olarak bildirilmiştir (9). Kendi serimizde herhangi bir gevşemeye rastlamadık.

Sonuç olarak bu konudaki yayınların
ve kendi kısıtlı olgu serimizden elde ettiğimiz deneyimlerin ışığı altında endikasyon bulan olgularda glenohumeral
eklem total artroplasti veya hemiartroplasti uygulamasının başarılı sonuçlar
verdiği kanaatindeyiz.
KAYNAKLAR
1. ADAMS MA, WElLAND A.J., MOORE J.R; Nonconstrained total shou/der arthroplasty. An eight year experience Orthop.
Trans.: 10:232-233 (1986)

2. ALPASLAN M,Omuz ekiemi profez/eri 5. türk Ortopdi ve Travmatoloji kongre Kitab! S 789 Yargiçoğlu Matb, Ank. 1978.
3. BADE H.A.M. WARREN R.F., RANAWAT C. INGLlS A.E; Long term results of
Neer total shoulder replacement, In: Surğery of shoulder; Edit Bateman J.E., Welsh
R.P.; S: 294-302; CV Mosby Comp. St. Louis 1984.
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AKROMiOKLAViKULAR SEPARASYON VE
TEDAViSi
AYDOGAN N.**, ALTlNMAKAS M.*, ÖZDEMiR H**, TUNAY S.***

Omuz bölgesi yaralanmaları oldukça sık görülür. Stabilitenin yumuşak
doku ile sağlandığı bu bölge yaralanmaları komplike tedavi gerektirir.
Omuzdaki çıkıkiarı n% 12 si akromioklavikular (AK) eklemdedir. Normalde AK eki em yüzü genişliği 9-1 O
mm'dir. Bu yüzey yaşla birlikte artma
gösterir. AK Aralık ise 13-15 mm'dir
(4).

itilmesi ile olur.

Burada özellikle AK
(4,11).

bağ

lndirek travma; kol abdüksiyonda
ve el açıkken üzerine düşme sonucu

yaralanır

Travmalarda dikkat edilmesi gereken bir başka özellikde trapezius ve
deltoid
rüptürlerinin
olabileceği
dir.Omuz hareketi abduksiyonun ilk 45
derecesindedir (4, 1O).
Eklemin

horizantal stabilzasyonu
vertikal stabilizasyonu KK
bağlar ile sağlanır (5, 1O).
AK

AK eklem yaralanmaları direk ve
indirek travma ile görülür Direk travma; akromionun aşağı doğru zorlanması ile klavikula 1. kot ve kot blokları
na dayanır, böylece klavikulanın aşağı
displasmanı görülür. Klavikulada kırıl
ma yok ise AK ve KK bağlarda yırtıl
ma olur. En belirgin travma kol addüksiyonda iken üzerine düşmedir (4, 11 ).

**

skapulanın yukarı doğru

bağlar,

Eklemin

horizantal stabilzasyonu
vertikal stabilizasyonu KK
bağlarile sağlanır (5, 1O). Bu nedenle
bağ onarım önemlidir.
AK

bağlar,

AK eklem yaralanmalarının sınıflan
Allman, Tossy, Rockwood

dırılması

(4,9).

1. AK: ligamentte minimal yaralanma vardır.

GATA ve Ask .. Tıp Fak. Ort. ve Trav. ABD. Doçenli
GATA ve Ask .. Tıp Fak. Ort. ve Trav. ABD Uzmanı
GATA ve Ask .. Tıp Fak. Ort. ve Trav. ABDAssist

528

AKROM/OKLA V/KULAR SEPARASYON VE TEDAVISI

N.AYDOGAN

2. AK: ligaman

kopmuştur,

eklem

aralığı genişlemiştir.

3. Daha şiddetli bir travma sonrası
AK: ve KK bağlarda kopma vardır Deltoid ve trapezius ayrılması olabilir.
4. Klavikula distal ucu arkaya, trapezius içine kaymıştır.
5. Klavikula yukarı

kaymıştır.

6. Klavikula korokoid

çıkıntı altına

kaymıştır.

Yaralanma sonrası omuzda ağrı ve
hareket kısıtlılığı en belirgin şikayettir.
AK eklernde basarnaklaşma görülebilir.Tanıda hastaya ağırlık verilerek çekilen stres grafileri oldukça yardımcıdır.
Ayrıca korokoid klavikula mesafesinin
1-1 ,5 cm.üzerinde olmasıda KK bağın
sağlam olmadığını gösterir (4).
Çalışmamızda cerrahi tedavi uyguladığımız olgularımız ve sonuçlarımızı
sunmaktayız.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışmada GATA Ortopedi ve
Travmatoloji ABD'na 1986-1992 yılları
arasında AK yaralanma nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan 45 hastanın 36'sı
incelendi.
36 hasta tip ll ve üzeri AK yaralanHastalara açık redüksiyon, bağ onarımı ve fiksasyon uygulandı.
12 olguda AK ligament
onarımında korokoakromial bağ da kulmayı oluşturuyordu.

lanıldı.

Olguların

takip süresi ortalama 2,5
(18-52) 28'dir. Yaralanma mekanizması %70'inde indirek
travmadır. 3 olgu ise fizik tedavi kliniyıldır. Yaş ortalaması

ğinden alınmıştır.

Hastalar gelişirinde ön arka direkt
radyolojik simetrik incelemeye alındı.

Stres grafileri çektirilerek patoloji ortaya
kondu. Etyolojik incelemede %30 trafik
kazası, %40 spor yaralanması saptandı. Hastaların ortalama başvuru günleri
yaralanma sonrası ikinci gün idi. 1-20
gün içerisinde ameliyata alındılar.
Tedaviye
tedavi edildi.

alınan

hastalar 2 grupta

ı. grup : Primer bağ tamiri + Kirchner teli ile AK eklem tespiti,

ll. grup Primer, bağ tamiri+ Kirchner
teli ile tespit+ KA bağ kullanım
Bağ onarımında

redüksiyon ve fikAK ve KK bağ onarımı yapıldı. Özellikle geç gelen veya
ameliyat edilen olgular KA bağ kullanı
larak onanmda faydalanı ldı.
sasyon

sonrasında

Operasyonda AK menisküs yapıları
nın %80 olguda yırtık ve parçalı olduğu
görüldü. Parçalı yapılar temizlendi, sağ
lam menisküsler korundu.
Tespit amacı ile 1 veya 2 Kirchner
teli kullanıldı. Postoperatif 1. gün velpave tespitine alındı. Daha sonra üçgen
boyun askısına alındı.Postoperatif 6-8
haftada internal tespit cihaziarı çıkarıldı.
5 olguda internal fiksasyon cihazın
da gevşeme oldu. Bunlardan 1'i pestop
2. haftada, 3'ü 20. günde, 1'ide 1. ayda
çıkmıştı.

Hastaların postoperatif 2.
ayda
stress grafileri çekilerek ameliyat öncesi dönem kontrolleri yapıldı, redüksiyon
kaybı olup olmadığı arandı. ı. grupta
%30, ll. grupta % 25 redüksiyon kaybı
vardı. Iki grup arasında klinik olarak anlamyı fark yoktu.

Postoperalif değerlendirme lmatani
(1975), Avikainen (1979)'in tanımladık
larıskalaya göre yapıldı. (Tablo 1).
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AKROM/OKLA VIKULAR SEPARASYON VE TEDAVISI
ı.

grup

Başarısız

1

Iyi

5

Çokiyi

18

ll. grup

3
9

TARTIŞMA

VE SONUÇ
Akromioklavikuler (AKL) yaralanmaların tedavisinde değişik görüş ve uygulamalar mevcuttur. AKL eklemin tel ile
serklajı, ligamentle onarımı, artrodez,
Kirşner ile tespiti, lateral uç rezeksiyonu ...
Genel ilke hastanın yaşı, mesleği,
yaralanmanın tip'ine göre tedavi seçimidir. Tip 1ve Tip ll konservatif olaraksargı, bandaj ile tedavi edilmelidir. Ancak
Tip lll olguların tedavi şekli tartışmalıdır.
Konservatif tedavi lehinde (1 ,3,5,8) ve
aleyhinde yayınlar mevcuttur (5, 6, 11)
Cerrahiyi savunanlar vertikal stabiliteden KK ligamentin, horizontal stabiliteden AKL ligamentin sorumlu olduğu
için onarımını önerirler (5, 1O). Konservatif tedaviyi savunanlar ise eski aktiviteye ve spora dönüşün konservatif yöntemlerle daha erken olduğunu· savunur
ve ancak AKL displasmanın 2 cm üzerinin üzerinde cerrahinin gerekli olduğu
nu savunurlar (1,8,11,14).
lık 24 saat içinde yapılan cerrahi
onarım sonrası iyileşmenin eniyi olacağı, çevre yumuşak doku flepleri ile (biseps) güçlendirmenin fonksiyonel düzelmeyi olumlu etkileyeceğini belirten
yazarlar vardır (2, 13).
Çalışmamızda Tip lll ve daha ağır
yaralanmaların cerrahi olarak erken dönemde ve çevre yumuşak doku ile onarımın desteklenmesinin prognozu olumlu etkilediğini gözledik.
LITARATUR
1. Bannister G.C., Wallace A.W, Stableforth P.G., Hutson M.A; The management of
acute acromioclavicu/ar dislocation. JBJS, Vol

71-8 No 5, Nov. 1989.
2. Brunelli G., Brunelli F.; The treatment of
acromioclavicular dis/ocation by transver of the
shrort head of biceps. Int. Orthop. 1988; 12
(2); 105-8
3. Dias J.j., Steingold R.F., Richardson R.A.;
The conservative treatment of acromioclavicular
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17(1) 14-8
8. Larsen E., Bjerg N.A., Christensen P.;
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Lavel/e
D.G;
Acute
Dislocations. Champbefl's Operative Orthopaedics. Edited by A.H. Crenshaw Ed P; 1358-1364, St.
Luis, C. V. Mosby 1992
10. Matsen A.F.; Biomechanics of the Shoulder. Basic Biomechanics of The Ske/etal
System. 1980, Phifedelphia, Lea & Febiger,
228-230.
11. Post M.; Current concepts in the diagnosis and management of acromioc!avicular
dis/ocations C/in. Ort. Ret. Res. No. 200, Nov.
1985.
12. Rustemeier M., Ku/enkampff H.A; The
surgical treatment of acromioc/avicular joint seperation with a resorbab/e PDS cord. Unfal!chirurgie 1990, Apr. 16 (2} 70-4
13. Santa S., Varga Z, Antal S; Experience with the surgical management of rupture of
the capsule and ligament of the acromioc/avicular joint. Orv-Hetif; 1989 Jul 16; 130 (29):
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14. Warren S. CD., Ward M. W.; Operation
for acromioc/avicu/ar dislocation JBJS. Vol 698, No 5, Nov 1987.
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TEKRARLAYAN ANTERiOR OMUZ
ÇIKIKLARINDA PUTTI-PLATE TEKNiGi iLE
AMELiYAT EDiLEN HASTALARIMIZIN UZUN
DÖNEM SONUÇLARI
Mahmut KILIÇ*, Mehmet ÇITAK**, SERHAN ÖZLÜ*, Bülent ÇELIK**

Bilindiği gibi omuz eklemi, diğer
ekiemiere göre en fazla tekrarlayan çı
kık görülen eklerndir ve bunların çoğu
anterlor çıkıklardır. Neden olarak en
fazla akut travmatik çıkıktan sonra yapılan yetersiz immobilizasyon gösterilebilir. lık çı kık olduğunda hastanın yaşı, eklem kapsülünün avülsiyonu,
Bankart lezyonu ve Hill Sacks lezyon
diğer nedenlerdir. Ayrıca omuz ekiemini dinamik olarak stabilize eden
subskapulaıis kası anterior omuz, çıkı
ğında önemlidir. Tedavi olarak literatürde 100 den fazla ameliyat tarif edilmiştir.
Bu çalışmada Putti-Piate
tekniği ile tedavi edilen 47 hastanın
preoperatif ve postoperatif klinik ve rayolojiksonuçlan tartışılmıştır.

**

HASTALAR VE METOD:
Kasım

1983 ile Aralık 1990 tarihleri
SSK Ankara Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde 47
hasta tekrarlayan omuz çıkığı tanısı ile
yatırılarak, Putti-Piat tekniğiyle ameliyat
edildi. Ortalama yaş 26.7 (18-39) idi.
Hastaların 34'ü erkek, 13'ü kadındı. Çı
kaklann 36'sı sağ, 11 'i solda tekrarlayan çıkıktı. Hastalar preoperatif klinik
ve radyolojik olarak değerlendirildi. Öykülerinden en az 3 kez çıkık olduğu öğ
renilen hastaların tümünde aprehension test pozitifti. Radyolojik olarak 23
hastada 70 derece internal rotasyonda
çekilen grafilerde Hill Sacks lezyonu
mevcuttu.
arasında

Op.Dr.SSK Ankara Hastanesi 1. Ort. ve Trav. KI. Şef. Yrd.
As. Dr.SSK Ankara Hastanesi 1. Ort. ve Trav.KI.
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Mahmut KILIÇ

Hastalara genel anestezi altında anterior kesiyle girilerek eklem kapsülüne
ve subskapularis tendonuna imblikasyon yapıldı. Postoperatif hastaların yaşına göre değişrnek üzere, 3-4 hafta
arasında Velpau bandaj uygulandı. lmmobilizasyonun hemen ardından egzersizlere başlandı.
Hastalar, kontrollerinde tekrarlama,
ve eksternal retasyon kaybı açısın
dan klinik, eklemdeki dejeneratif deği
şiklikler açısından radyolojik olarak değerlendirildi.Buna göre sonuçlar Tablo
1'de görülebileceği üzere MÜKEMMEL
IYI, ORTA ve KÖTÜ olarak belirlendi.
ağrı

Takip süresi en fazla 8 yıl 9 ay, en
az 2 yıl 1 ay olmak üzere ortalama 5 yıl
7aydı.

SONUÇLAR
Klinik ve radyolojik değerlendirme
kriterlerine göre 13 hastanın (%27) sonucunun mükemmel, 24 hasta nın
(%51) sonucunun iyi, 6 hastanın (% 13)
sonucunun orta ve 4 hastanın (%9) sonucunun kötü olduğu belirlendi. Sonucu kötü olan hastalardan 2'sinde rekürrens saptandı. Hastalar yaşiarına göre
sınıflandırıldığında en kötü sonuçların
25 yaş altındaki hastalarda elde edildiği
belirlendi. Cerrahi sonuçları, tedaviye
TABLO- 1.
Sonuç

Değerlendirme

Tekrarlama

başlayana

dek geçen geçen sürenin
negatif ve postoperatif rehabilitasyonun
etkinliği ve uygulama süresinin doğru
orantılı olarak etkilendiği saptandı.
TARTIŞMA

Tekrarlayan omuz çıkığı cerrahisinde karşılaşılan sorunlardan bazıları
postoperatif tekrarlam, omuz hareketlerinde kısıtlılık ve cerrahi teknikteki sorunlardır. Literatürdeki birçok yazar tekrarlayan omuz çıkığının önlenmesinde
omuz eksternal rotasyonunun sınırlan
dırılmasının önemini savunmuşlardr.
Putti-Piate tekniği kapsül ve subskapularisin anterior plikasyonunu yaparak
bu amacı en iyi şekilde gerçekleştir
mektedir. Literatürde tekniğin üstün başarısını bildiren birçok yayın mevcuttur.
1979'da Hovelius ve arkadaşları,
1986'da Mo ri ey ve akadaşları PuttiPiate tekniğinin oldukça başarılı olduğunu ancak özellikle 25 yaş altında rekürrensin arttığını, Bankart operasyonunun Putti-Piate tekniğine nazaran daha
başarılı olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca

Howkins ve arkadaşları 1960 yılında
uzun dönem takip ettikleri Putti-Piate
uygulanan bazı hastalarda osteoartritik
değişikliklere rastladıklarını bildirmişler

dir.

Kriterleri

Ağrı

Eksternal

Rot.Kaybı

Osteoartrit

Çokiyi

yok

yok

0-20

Minimal

Iyi

yok

hafif

20-40

orta

Orta

yok

orta

40-60

orta

Kötü

var

şiddetli

60 üstü

ciddi
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Çalışmamızda anterior tekrarlayan
omuz çıkığı olan 47 hasta ortalama 5 yıl
7 ay gibi uzun dönem sonra klinik ve
radyolojik olarak değerlendirildi. %78
mükemmel ve iyi sonucun olduğu serimizde, Putti-Piate ameliyatının tekrarlayan çıkıkta güvenle kullanılabilineceği
ve yüksek başanya sahip olduğu inancı
elde edildi. Bununla beraber %9 hastada ciddi dejeneratif değişikliklerin saptandığı serimizde, cerrahi sonuçları,
özellikle rekürrensi 25 yaş altında yapı
lan ameliyatlar, tedaviye kadar geçen
sürenin uzunluğu ve postoperatif rehabilitasyonunun etkin ve yeterli süre ile
yapılmamasının kötü yönde etkilediği
belirlendi.

KAYNAK
1. Crenshaw A.h. (Ed) Campbell's Operative Orthopaedics, 7th Ed. 3 St. Louise,
Cv Mosby Company, 1987.
2. Horki RI: Glenohumeral osteoarthros/s-A Late Complication of the Putti, Plate
procedures J Bone and Joint Surg. (Am):
72(8) 1193- 7, 1990.
3. Hovelius /. Tharling J. Fredin H.: Recurrent dislocation of the shou/der results,
Bankart and Putti - Plate operations. J. Bo-

Mahmut KILIÇ

ne and Joint Surg. (Am): 566, 1979.
4. Mor/ey BF. Jones jm: Recurrent anterior dis/ocation of the shou/der. Long term
follow-up of the Putti-Piate and Bankart procedures. J. Bone and Joint Surg (Am):O
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5. Regan WO et al: Comperative functional analysis of the Bristow, MagnisonStock and putti-Piate procedures for recurrent dislocation of th shou/der. Am J. Sports
Med.: 17(1): 428, 1989
6. Sami/son RL: Severe degenerative
arthritis of the shou/der following repair of
the recurrent anterior shoulder dislocation.
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7. Symontolos OP:Reconsideration of
the Putti-Piate procedure and its mode of
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POSTERiOR OMUZ ÇIKIKLARINDA CERRAHi
·YAKLAŞlM
M.DEMiRHAN*, V. TEMELLi**, Y.AKALIN**

Glenohumeral eklem çıkıkiarı içerisinde posteroir çıkıklar % 1.5-4 oranında değişen bir sıkıkla görülmektedir (2,3,5,9, 1O). Oluş mekanizması
unilateral olgu genellikle travmatiktir.Konvulziyon veya elektroşok tedavisi esnasında posterior omuz çıkığı
görülebilir. Genellikle bu tür olaylar
sonucunda çift taraflı çıkık oluşur (4).
Omuzun adduksiyon iç retasyon ve
fleksiyona gelmesi ile humerus başı
akromiyon ve glenoid fossaya doğru
çekilir ve posterior luksasyon oluşur.
Eğer meydana getirilen kuvvet etkisi
güçlü ise aynı zamanda glenoid arka
kenan humerus başını ezerek impresyon kırığı oluşturabilir.
Posterior omuz çıkıkiarında tanı
genellikle geç olarak konur, olgu % 60
- 80 inde ilk muayenede tanı konamaz. (9) Klinikte omuz ekieminde ağrı
ve dış rotasyonda ileri derecede kısıtlı-

lık dikkati çeker.Çekien direkt grafilerde
belirgin çıkık bulgularının bulunmaz. Olgu çoğunda aksiler grafi çekilmemiş veya ileri tetkik istenmemiş olası en büyükyanlış tanı sebebini oluşturur.

Hastalar ve Yöntem

l.ü. Istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi
ve Travmatloji A.B.D.'da 1990-1992 tarihleri arasında 4 hastaya (4 omuz)
posterior omuz çıkığı nedeni ile cerrahi
tedavi uygulanmıştır. Olgularımızın
özellikleri:
1. Olgumuz 30 yaşında erkek hasta
olup, akut posterior travmatik glenohumeral çıkık tanısı ile acil polikliniğimizde
görülmüş, kapalı redüksiyon sonrasın
da instabilite tesbit edilmesi ve yapılan
direkt radyolojik tetkik ve bilgisayarlı tomografi tetkikinde humerus başındaki
hasarın % 15'den az olması nedeni ile
posterior instabiltenin posterior kapsuler kaydırma (shifting) yöntemi ile teda-

lstanubl Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Uz. Dr.
Istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Prof .Dr.
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2 yıl sonra yakontrolünde glenohumeral hareketlerde 180° abduksyon, oo abduksiyonda
35°
dış
retasyon
ve
başparmağın L3 seviyesine ulaştığı iç
retasyon tespit edilmiştir.

vi

yapılmıştır. Hastamızın

pılan

2. olgumuz, 45 yaşında erkek hasta,
1.5 ay önce trafik kazası geçirmiş. Sol
humerus karığı tespit edilerek kol DePalma bandajda tespite alınmış, ancak
omuzundaki ağrı şikayetlerinin geçmemesi üzerine kliniğimize başvurmuştu.
3. olgumuz ise 32 yaşında erkek hasta
olup, 1 ay önce trafik kazası geçirmiş.
Yumuşak doku travması öntanısı ile
başka bir hastanede kol askısına alın
mış, ağrı şikayetlerinin geçmemesi üzerine kliniğimize başvurmuştu. Her iki
hastamızda da yapılan klinik muayenede ileri derecede deltoid atrofisi tespit
edilmiş, korakoid çıkıntının belirgin oldugu gözlenmiştir. Yapılan AP plan
radyolojik incelemelerde humerus başı
ve glenoid superpozisyonunun artmış
olduğu görülmüştür. Hastalara ağıdan
dolayı aksiller garti çekilmemiştir. Yapı
lan AP plan radyolojik ineelemlerde humerus başı ve glenoid superpozisyonun
artmış
olduğu
görülmüştür.
Hastalara ağrıdan dolayı aksiller grafi
çekilememiştir. Yapılan BT incelemesinde her iki olguda da glenehumeral
eklemin posteior çıkığı ve beraberinde
humers başının anteremedialinde impresyon kırığı tespit edilmiştir. Her iki olguda da tuberkulum minusun defekt
bölgesine nakli ameliyatı gerçekleştiri
miştir.Humerus krığı olan 2. olgumuza
aynı seansta plak ile osteosentez yapıl
mıştır. Hastaların 1 ve 1.5 yıl sonraki
kontrollerinde her iki olguda da 15° iç
retasyon kısıtlığı dışında herhangi bir kı
sıtlı lık veya instabilite tespit edilmemiş,
radyolojik olarak kaynama tam olarak
bulunmuştur. (Şekil 1)

Şekil 1 : Tuberkulum minus transferi
yaptlan hastamtzm ameliyattan 1 ytl sonraki rontgen kontrolu.

4. olgumuz, 48 yaşında erkek hasta
oup, 18 ay önce geçirmiş olduğu bir
trafik kazası sonrasında posterionr kırık
çıkık tespit edilmiş ve konservatif tedavi
uygulanmıştı. Hasta kliniğimize başvur
duğunda omuz hareketleri çok ağrılı ve
kısıtlı bulundu. Yapılan radyolojik ve bilgisayarlı tomografi incelemeleri sonrasında humerus başının postericra lukse
bir biçimde kaynamış olduğu görüldü.
(Şekil 2). Humerus başındaki defekt %

Şekil 2 : Posterior omuz çtktğl, Bilgisayarit tomografi görüntüsü. Humerus
başmda
%50 fazla defek mevcut.
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50 den fazla olarak tespit edildi. Ayrıca
glenoid eklem yüzünde de hasar mevcuttu. Hastaya total omuz protezi uygulandı. Hastanın 1.5 yıl sonraki kontrolunde
omuz
hareketleri
160°
abduksiyon, 30° dış ratasyon ve baş
parmak L 1 seviyesine ulaşan dış rotasyon tespit edildi. Ağrı şikayeti ve instabilite tespit edilmedi. Radyolojik olarak
protezde herhangi bir gevşeme tespit
edilmedi. (Şekil 3).

M. DEMIRHAN

omuz içe rotasyanda fiksedir.,
Radyolojik olarak çekilen AP grafide
humerus başı ile glenoid eklem yüzünün superpozisyonu bozulmuştur. Normalde humerus başı ve glenoid oval bir
biçimde superpoze olurken (gözyaşı figuru) bu superpozisyon bozulur ve
gözyaşı figuru silinir (11). Aksiller veya
transterakal grafi şüphelenilen grafilerde mutlaka çekilmelidir. Humerus başındaki defektin tespiti için BT'den faydalanılmalıdır.

Şekil 3 : Total artroplasti uygulanan
hastamtzm 16 ay sonraki kontrol grafisi

Tartışma

ve Sonuç

Omuz ekiemi posterior luksasyonu
nadir görülen bir olgudur. Genellikle tanısı koyulamaz veya geç olarak koyulur
(1, 11, 13). Oluş mekanizması çoğunluk
la travmatiktir. Ancak anamnezde epilepsi krizleri ve elektrik çarpması olup
olmadığı sorulmalıdır (1 ,4, 14). Bu tür olgular genellikle iki tarafi ıdır. Klinik muayenede, 1. Korakoid çıkıntı normale göre daha belirgindir. 2. Humerus başı
anteriarda palpe edilemez, 3. Abduksyon kısıtlıdır, 4. Dış ratasyon kısıtlı

Kapalı reduksiyon 2 haftayı geçen
olgularda onerilmez. (2). Açık redüksiyon eğer humerus başındaki defekt %
15 ten az ise posterior kapsuller kaydır
ma yöntemi ile takviye edilerek uygulanır (7). Birinci olgumuzda biz bu yöntemi uyguladı k.
Eğer defekt % 15'in
üzerinde ise ve reduksiyon sonrası instabilite mevcut ise stabiliteyi sağlamak
amacı ile subskapularis kasının humerus anteromedialindeki defekt bölgesine nakli (5) veya tuberkulum minusun
subskapuar kas ile beraber defekt bölgesine nakli önerilmektedir (3). Biz 2 ve
3. olgularımızda bu yöntemi uyguladık.
Humerus başındaki defekt eğer %50
den fazla ise o zaman mutlaka hemiartroplastik bir girişim düşünülmelidir. Bu
tür olgularda eğer glenoid hasarı da
mevcut ise ki bizim 4. olgumuz da olduğu gibi, total artroplasti seçilecek tedavi
yöntemidir. Lteratüde, uygun olgularda
yapılan artroplasti sonuçları oldukça
başarılı olarak bildirilmektedir (3,6,
9, 12).

Sonuç olarak posterior omuz çıkığı
nadir görülen ve sıkiıki gözden kaçabilen bir yaralanmalıdır. Tedavisi, yukarı
da saymış olduğumuz endikasyonlar
dikkate alınacak olursa başarı sonuç
vermektedir.
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GreeDP (Eds) : Fractures in Adults. Philadelphia JB Uppincott. 1984 722-860.
10. Rowe C.R., Prognosis in Dis/ocations of the Shou/der, JBone Joint Surg. 38A 957-977, 1956
11. Schwartz, E., R.F. Warren, S.J.
O'Brein, Fronek. Posteror Shou/der lnstability Orthop. C/in of North America Vol. 18,
No.3: 409, July 1987.
12. Tanner M. W., R.H. Cofie/d, Prosthetic Arthroplasty forFractures and FractureDislocations of the Proximal Humerus, Clinical Orthopaedics and Refated Rasearch
179: 116-128, 1983.

6. Leonhard, Th. Demirhan, M., Cotta H,
Die Behandlung einer beidseitigendorsalen
Luxationsfraktur des Schultergelenks durch
totalendoprothetischen Ersatz Z. Orthop.
128; 195-198, 1990.

13. Wilson J.C., F.M. Mc. Keever, Traumatic Posterior (Retroglenoid) Disfocation of the humerus; J. Bone joint surg.
31-A; 460-172, 1949.

7. Matsen, F.A., S.C. Thomas, C.A.
Rockwood Jr. Anterior Glenohumeral Jnstability., in The schou/der Vol 1 S: 526; 1990
W.B. Saunders Comp.

14. Vastamaki M.,KA ?, Solonen Posterior Dis/ocation and Fracture-Dis/ocation of
The Shoufder, Acta orthop. scand. 51.479484, 1980.
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HABiTÜEL OMUZ ÇlKlGI OLAN
GÜREŞÇiLERDE MODiFiYE BRiSTOW
AMELiYATI VE POSTOPERATiF
REHABiLiTASYONUN ÖNEMi
Sacit TURANLI*, Temel TACAL **,Murat DOGAN***, Ülker PEKSEZER****

Omuz; anatomik ve biyomekanik
özelliklerinden dolayı vücudun en instabil ve en sık çıkık gelişen eklemidir.
Omuz ekiemi çıkıkarının % 87'si antericra olmaktadır 1 • Rekürren anterior
dislokasyonun en önemli nedeni; ilk
dislokasyonun redüksiyonundan sonraki 3-4 haftalık immobilizasyon sürecindeki yetersizlikdiı-2. Omuz rekürren
anterior dislokasyonunun önlenmesinde birçok cerrahi yöntem ve bunların
modifikasyonu tanımlanmış ve uygulanmıştır. 1958'de Helfet,Bristow girişi
mi tanımlamış 3 • 4 • ve bu girişim Mead,
May, Laterjet ve Sweney tarafından
modifiye edilmiştirs· 6 • 7 . Modifikasybn,
subskapularis kasının kendi lifleri doğ
rultusunda yarılması ve korakoid prosesin skapula boynuna bir malleolar
vida ile tutturulması şeklindedi:. CerS. B.
S. B.
••• S. B.
•••• S. B.
**

rahi sonuçlar mükemmeldir, morbidite
oldukça düşüktür ve yöntem ucuza mal
olmaktadı~.

MATERYAL VE METOD:

Dr.M.Üiker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi ı. Ortopedi Kliniğinde
yaklaşık 2 yıllık bir sürede (Şubat
1991'den Ocak 1993) 8 güreşçinin 6
sol, 2 sağ omuzuna modifiye Bristow
girişimi uyguladık. Ortalama hasta yaşı
24 (18-32) idi. hastaların hepsi ameliyat
döneminde aktif olarak güreş sporuyla
uğraşıyorlardı.

Cerrahi grişim, anterior yaklaşımla
8-1 O cm.lik deltopektoral kesi ile yapıl
dı. Korakoid proses, M. Korakobrakialis
ve M. biseps briakii'nin kısa başının yapışma yerinin 1-3 cm. gerisinden osteotomize edildi. Osteotomi, M. Pektoralis

Dr. M. Ülker Acil Yardım ve Travm.Hast.I.Ortopedi ve Trav. Şef.Mua.
Dr. M. Ülker Acil Yardımve Travm.Hast.l. Ortop. Trav.Baş Asistanı
Dr.M. Ülker Acil Yardımve Travm. Hast. 1Ortopedi ve Trav. Asistan ı
Dr.M.ülker Acil Yardım ve Travm.Hast.Fizyoterapisti.
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Sacit TURANLI
minörün

arkasındaki

HABITÜEL OMUZ ÇlKlGI CERRAHI TEDAVISI VE REHABILITASYONU

ve karakoidin al-

tındaki nörovasküler yapıları korumak
amacıyla medialden laterale doğru uygulandı. Serbestleştirilen

korakoid prosesden pullu spongioz vida geçirildi,
korakoid proses daha sonra M. Subskapülrisde enlemesine yapılan yarıkda
ön glenoid kenarda 3.2 mm. lik perteratör ucu ile açılan yere vidalandı. Muskulokutanöz sinire dikkat edilerek M.
Subskapularisdeki yarık kapatıldı.
Postoperatif dönemde hastaların
omuzları 3 hafta süreyle Velpo bandajı
ile tesbit edildikten sonra rehabilitasyon
programına başlandı.

SONUÇLAR
Ortalama ameliyat süresi 50 dk. idi.
Ameliyat esnasında yaklaşık kan kaybı
100 cc. kadardı ve hiçbir hastaya transfüzyon gerekmedi. Ortalama hastanede kalma süresi ise 3 gündü.
Ameliyatta sonraki 3 haftalık tesbitten sonra hastaar, rehabilitasyon programına alındılar Rehabilitasyon ortalama 6 ay sürdü ve aktif güreş
antrenmanlarına 6. ayın sonunda izin
verildi.
En uzun takibimiz olan 2. yılın sonuna kadar hiçbir hastamızda rekürre dislokasyon yada başka kamplikasyon
görmedik.
lmmobilizasyonsüresi sonunda (rehabilitasyona başlamadan önce) yapı
lan goniometrik ölçümlerde omuz fleksionu; aktif 125°. Pasif 130° internal
rotasyon; aktif 70°. pasif 75°; eksternal

rotasyonu; aktif 1oo. pasif 15° idi. Kas
testleri ise; flexsion. abduksiyon iç ve
dış retasyon için ajitasyon nedeniyle 3+
idi. rehabilitasyon programı hastaların
omuzundaki limitasyonlar tamamen
açılmış ve kas kuvvetleri 5+ değerine
ulaşmıştır.

KAYNAKLAR
1. Ege R.; Travmatoloji Kmklar Ek/em
yaralanma/an. S: 1349-1352 Kadtoğlu
Matb., Ank. 1989.
2. Campbell's Operative Orthopaedics.
Ed: A.H. Crenshaw. S: 1408, Mosby Yearbook, St Louise, 1992.
3. Shive/y J. Johnson J; Results o modified Bristow procedure C/in orthop 187:150,
1984.
4. Helfet A.J.: Coracoid transplantation
for recurring dislocation of the shoulder. J
Bon and Joint Surgery. 40 B: 198, 1958.
5. Hovelius L. et al: The coracoidtransfer forrecürren dislocation of the shou/dur;
tecnica/ aspects of the Bristow-Laterjet procedure. J Bone and Joint Surg. 65 A; 926,
1983.
6. Barry T.P Lombardo S.J Ker/an R.K.
et al; The coracoid transfer for recurrent anterior instabi/ity of the shoulder in adolescents. J Bone and Joint surg. 67 A: 383,
1985

7. Ferlic D.C and DiGiovine N.M.: A
long term retrospektif study of the modified
bristow procedur. Am J Sports Med 16:
469, 1988.
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ERiŞKiN HUMERUS CiSiM KlRlKLARlNDA

TEDAVi
T.Nedim KARAiSMAiLOGLU*, Selçuk ŞEN**, Mevlüt ÇlRA V**

Vücudun en hareketli kemiği olan
humerusun cisminin kırıkları, tüm vücut kırıklarının% 1'ini oluşturur 1 · 7 •
Humerus cismi, normalde hızlı kaynama özelliğine sahiptir. Fakat, uygun
ve yeterli müdahale yapılmayan veya
bazı tip ve bölgesinin kırıklarının tedavisi sonrasında; psödoartroz (kaynama gecikmesi) union, malunion, radial sinir arazı, enfeksiyon, omuz ve
dirsek hareketlerinde kısıtlılık gibi
komplikasyonlara
rastlanılmakta
dır'·8·10·12·13. Araştırmalarda komplikasyonların, konseNatif tedaviden çok,
cerrahi tedavi sonrasında görüldüğü
gibi· bildirilmektedif· 5 •9 . Bu komplikasyonların görülmesinde humerusun çok
hareketli bir kemik olmasının yanında,
bölgenin anatomik özelliklerinin de
önemli rolleri vardıı-4· 5 • 7 · 10 .

**

humerus cisim kırık
tedavisi sonrasında, görülen
komplikasyonlar araştırıldı. Bu komplikasyonların cerrahi ve konseNatif tedavi sonrası, görülme oranları tespit edildi. Her iki tedavi sonuçları, birbiri ile
karşılaştı n ldı.
Bu

çalışmada;

larının

Materyal ve Metod
1987-1992 yılları

arasında

Ondokuz-

mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Orte-

pedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında
ve Düzce Devlet Hastanesinde takip
edilen ve yeterli verileri olan 48 erişkin
hastanın 51 humerus cisim kırığı incelendi. Hastaların yaşları 17-60 (ortalama 33) arasında idi. Bunların 12'si
(%25) kadın, 36'sı (%75) erkek idi.
Kırıkların 26'sı (%51) sağ, 25'i (%49)
sol ekstremitede idi. 9'u (% 17) açık,
42'si (%83) kapalı kırıktı. 36'sı (%70)

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. Yrd.Doç.Dr.
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. Araştırma Görevlisi
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T. Nedim KARAISMAILOGLU

2'si '%4) ateşli silah yarasonucu oluşmuştu. Kırıkların
9'u (% 18) 1/13 proksimal, 20'si (%39)
1/3 orta, 22'si (%43) 1/3 distal humerus
diafizinde meydana gelmişti. Kırıkların
25'i (%49) transvers, 8'i (% 16) oblik,
11'i (%21 ) spi ral ve ?'si (% 14) parçalı
kırık şeklinde idi. Olguların 3'ünde (%6)
bilateral humerus cisim kırığı vardı.
17'sinde (%35) humerus kırığının yanın
da başka kırık da mevcuttu. Kırıkların
18'i (%35) cerrahi (14 DCP, 3 ender Çivisi, 1 Vida), 33'ü (%65) konservatif (24
U Ateli, 9 Hanging Cast) metodla tedavi edilmişti. Kırıkların tedavisinde primer
olarak konservatif metodlar kullanıldı.
Konservatif tedavinin başarısız olduğu
veya cerrahi tedavi indikasyonu taşıyan
kırıklarda, cerrahi tedavi uygulandı.
Psödoartroz görülen olgularda Açık Redüksiyon + D.C.P. ile internal fiksasyon
ve iliak greft uygulandı. Bütün olgulara
müdahaleden 6 hafta sonra omuz ve
dirsek hareketi verilmeye çalışıldı.
trafik

kazası,

lanması

Resim 1: 22 yaşmdaki erkek hastamn,
kelebek fragmanlt humerus cisim kmğt
mn, ktrtktan 7 ay sonraki iki yön/ü grafisi
(Nonunion olarak değerlendirildi)

Bulgular
Bu çalışmada 51 erişkin humerus kı
incelendi. Bunların 18'inde (%35)
cerrahi, 33'üne (%65) konservatif tedavi uygulanmıştı.
rığı

Ortalama kırık kaynama süresi, konservatif tedavi yapılanlarda 11.2 hafta,
cerrahi tedavi uygulananlarda 12.4 hafta olarak tespit edildi (p>0.005).
Psödoartroz 4 (% 8) kırıkta görüldü.
2'si (% 12) cerrahi, 2'si (%6)
konservatif tedavi sonrasında idi. Psödoartrozların 1'i (%5) humerus 1/3 orta,
3'ü (% 14) humerus 1/3 distal kısmında
idi. Nonunion; 2 kelebek fragmanlı kırık
tan birinde (Resim 1,2), 2 transvers kı
rık ve 1 oblik kırık sonrasında gelişmişti.
Bunların

Konservatif tedavi
varus (%30)

sonrasında

in

sık

Resim2: Aym hastanm açtk reduksiyon + D.C.P. ile internal tespit+ iliak
greft uygulandtktan2.5 ay sonraki grafisi.

Ikinci sıklıkla (% 12) anterior angulasyon deformitesi görüldü. Ancak bunların hepsi 15°'nin altında idi. Olguların
6'sında (% 12) kırık sonrası radial sinir
arazı görüldü. Bunların 2'si humerus 1/
3 orta, 4'ü humerus 1/3 distal kınğından
sonra oluşmuştu. Sinir arazlarından ikisi kendiliğinden düzeldi. 4'üne cerrahi
girişim yapıldı. sinirlerd~n 2'sinin tama541

ERIŞKIN HUMERUS KIRlGINDA TEDAVI

men kopuk

olduğu

2'sinin ise kemik
fragmanları arasına sıkıştığı görüldü.
Kesik siniriere mikrocerrahi teknikle tamir uygulandı. Sıkışık sinirler serbestleştirHdL Cerrahi sonrası, bir hastada
düzelmeyen radial sinir arazı görüldü.
Hasta tekrar ameliyata alındığında sinirin proksimalde, plakla kemik arasına
sıkıştığı görüldü. Hastaların hiçbirinde,
tedavi sonrası osteomyelit görülmedi.
Tartışma

Komplike olmayan humerus cisim
tedavisinde, primer elekttif
açık redüksiyon kontrendikedir 1•5•9 •14 •
Fakat; multiple injurilerde, açık kırıklar
da, aynı ekstremitede kırığa eşlik eden
omuz, dirsek ön kol lezyonlarında, bilateral üst estremite kırıklarında, patolojik
kırıklarda ve konservatif tedavinin başa
rısız olduğu durumlarda, cerrahi tedavi
endikasyonu vardır1 · 3 · 7 • 11 · 15 •
Sonuç olarak; komplike olmayan
erişkin humerus kırıklarının primer tedavisi konservatiftir. Humerus cisminin 1/
3 orta ve distal uç kırıkları psödoartroz
ve radial sinir arazı gibi komplikasyonlar açısından yüksk risklidir. Radial sinir
arazının tek başına açık redüksiyon endikasyonu yoktur. Çünkü bu belirti yüksek oranda kendiliğinden geri döner.
Önceki çalışmalarda, humerus ·cisim kı
rıkları nın cerrahi tedavisi sırasında, yüksek oranda komplikasyon bildirilmesine
rağmen, bugün yeterli ekspojur sağla
nan, radial siniri koruyarak çalışılan ve
antibiyotik proflaksisine alınan operasyonlardan sonra, bu komplikasyonlar
çok aza indirgenebilmektedir.
kırıklarının

KAYNAKLAR
1. Baltour G. W., Money V., Ashby M. E.:
Diaphyseal fractures of the humerus treated
with a ready-mad fracture brace. J. BoneJoint
Surg. 64{A): 11-13, 1982.
2. Bel/ M.S., Beauchamp C.G., Kellem

T. Nedim KARAISMAILOGLU
J.K, Mc Murty R. Y.: The results of plating humeral shaft fractures inpatients with multiple
injuries. The sunnybroak experience. J. Bone
Joint Surg. 67 (B): 293-296, 1985.
3. Brumback R.J., Poka A., Burgess A.R.:
lntramedullary stabilization of humeral shaft
fractures in the patients with multiple travma.
J. Bone Joint Surg. 68 (A): 960-970, 1986.
. 4. Ciernik I.F., meier L., Hallinger A.: Humeral mobility after treatment with hanging cast. Journal of Travma. Vol.: 31:230-233, 1991.
5. Hall R.F., Pankovich A.M.: Ender nailing
of acute fractures of the humerus. J. Bone Joint Surg. 69 (A): 558-567, 1987.
6. Healy W.L., White G.M., Mick C.A. et
all.: Nonunion of the humeral shaft. C/in. Orthop. 219:206-213, 1987.
7. Ho/m C.L.: Management of humeral
shaft fractures. C/in. Orthop. 71:132-138,
1970.
B. Ho/stein A., Lewis G.B.: Fractures of the
humerus with radia/s-nerve paralysis. J. Bone
JointSurg. 45(A): 1383-1388, 1965.
9. Griend R.v., Tornasin J., Ward E.F.:
Open reduction and internal fixation of humeral shaft fractures. J. Bone Joint surg. 68 (A):
430-433, 1986.
10. Güne/ U., Ci/iz A., Biçimoğlu A., yetkin
H.: Humerus cisim kmklarmda cerrahi tedavi.
Artop/asti ve Artroskopik Cerrahi Der. No. :2,
28-31, 1991.
11. Klenerman L.: Fractures of the shaft of
the humerus.J. Bone Joint surg. 48 (B): 105111, 1966.
12. Mast J.W., Spiegel P.G., Harvey J.p.:
Fractures of the humeral shaft. A retrospective
study of 240 adults fractures. Clin. Orthop 112:
254-262, 1975.
13. Sarmiento A., Kinman P.B., Galvin
E.G. et all.: Functional bracing of fractures of
the humerus. J. Bone Joint Surg. 69 {A): 596600, 1977.
14. Stern P.J., Mattingly D.A., Pomeroy
D.L., Zenni E.J., Kreig J.R.: /ntramedullary fixation of humeral shaft fractures. J. Bone Jointsurg. 66 (A): 639-646, 1984.
15. Zagorski J.B., Latta L.L., Zych G.A.,
Finnieston A.R.: Diaphysea/ fractures of the
humerus treatment with prefabricated braces.
J. BoneJoint Surg. 70 (A): 607-610, 1988.
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HEMURUS CiSMiNiN KAYNAMA GECiKMESi
VE KAYNAMAMA OLGULARlNDA CERRAHi
TEDAVi
Mustafa HERDEM*, Hüseyin BAYRAM**, Emre TOGRUL***,
Uygun konservatif yöntemlerle
yüksek oranda kaynama sağlanan humerus kırıklarında bazen kaynama gecikmesi veya kaynamama gibi komplikasyonlar görülebilir. Kırık oluşundan
4 ay sonra radyolojik konsalidasyonun
görülmemesi kaynama gecikmesi, 6
ay sonra ise hala kırık hattının belirgin
olması kaynamama olarak değerlendi
rilir. Bu gibi komplikasyonların tedavisinde cerrahi yöntemler tercih edilmektedir (2,4, 12).
Bu çalışmada humerus cisim kırığı
kaynama gecikmesi ve kaynamama
nedeniyle cerrahi tedavi uyguladığımız
18 olgunun retrospektif değerlendirme
sonuçları verilecektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
1979-1992 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi

**

ve Travmatoloji Anabilim Dalında Kaynama gecikmesi veya kırık kaynamaması olan humerus cisim kırıklı 18 olgu
incelendi. Olgularımızda en küçük yaş
22, en büyük yaş 67, ortalama yaş 46
idi. 12 (%66. 7) olgu erkek, 6 (%33.3)
olgu bayandı. kırık 13 (%72.2) olguda
sol, 5(%27.8) olguda sağ humerusta
idi. Kırıkların 14 (%77.8)'ü kapalı 4
(%22.2) ü açık idi.
Olgularımızın biri defektif tip olmak
üzere 12 (%66. 7) sinde kaynamama, 6
(%33.3) sında kaynama gecikmesi vardı.

Dokuz olgu ilk tedavisi başka merkezlerde yapıldıktan sonra kliniğimize
başvurmuştu. Kalan 9 olguda ise kliniğimizde yapılan tedaviler sonrasında
kaynama gecikmesi veya kaynamama
gelişmişti. 1O (%55.5) olgu daha önce

Çukurova Üniv. Tıp Fak. Ortop. Traum. Yard. Doçent
Çukurova Üniv. Tıp Fak. Ortop. Traum Profesörü
Çukurova Üniv. Tıp Fak. Ortop. Traum Araşt. Görev.
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cerrahi girişim geçirmişti. bu girişimler 5
olguda plak-vida ile tesbit, 1 olguda
Kırshner teli ile tesbit, 3 olguda intramedüller tesbit, 1 olgda ise eksternal fisatörle tesbit şeklinde idi. 4 (4%22.2)
olguda radial sinir paralizisi vardı.
Defektli humerus kırığı olan bir olgu
hariç diğer olgularda eski kırık bölgesine anterelateral kesiyle girilip radial sinir eksplore edilerek kemiğe ulaşıldı,
varsa tesbit materyalleri çıkarılıp kırık
uçları tazelendirilerek plak-vida ile yeniden internal tesbit ve greftleme yapıldı.
Defektli humerus kırığı olan olguda ise
16 cm lik serbest vaskülarize fibula
grefti ile onarım yapıldı. Greftin üst ve
alt uçları vida ile tesbit edildi.
BULGULAR
Olgularımızda ilk kırıktan sonra cerrahi girişim zamanı 4 ila 39 ay, ortalama 11 .6 ay idi.

Tedavi uyguladığımız 18 olgudan en
az 6 ay takip edilen 17 olgu değerlendi
rilmeye alındı. En uzun takip süresi 78
ay, ortalama takip süresi 13 ay idi. 17
olgunun 15 inde ortalama 3 ayda kırık
kaynadı.2 olguda kaynarnma görülmesi
üzerine yeniden cerrahi girişim yapıldı,
birisinde kaynama sağlandı, diğer olguda ise kaynamama olmmasına rağmen
hasta durumundan memnundu.
Ameliyat öncesi radial sinir felci
olan4 olgudan ikisinde nörolizi takiben
iyileşme görülürken, 2 olguda telçte değişiklik olmadı. Ameliyat sonrası ise 2
olguda radial felç gelişti fakat ikisi de
düzeldi.
TARTIŞMA

Humerus cisim kırıklarında kaynama
gecikmesi ve kaynamama sıklıkla temas yüzlerinin az olduğu transvers ve

segmenter kırıklarda görülür (2,4). Cerrahi tedaviyi takiben de sık görülmektedir (3,5,8, 13). Coventry (3)'nin yayınla
dığı 5 kaynamama olgusunun ortak
özelliği daha önce yapılan açık redüksiyon internal tesbittir. Primer cerrahi tedavi sonrası gelişen kaynamama oranı
%4 ile %39 arasında değişmektedir
(5,8, 13).
humerus cisim kı
öncelikle konservatif tedavi uygulamaktayız. Serimizde daha önce
cerrahi tedavi geçirmiş olan 1O olgudan
5'inin ilk girişimleri kliniğimizde yapılmış
olup bunlardan ikisinde damar sornu,
birinde segmenter kırık, birinde ise multiple kırıklar vardı.Diğer olguya ise açık
kırık nedeniyle eksternal fiksatör uygulanmışt. kalan 5 olgunun ilk cerrahi tedavileri ise kliniğimiz dışında yapılmıştı.
Biz,

kliniğimizde

rıklarına

Humerus cisminin kaynama gecikmesinde genellikle cerrahi tedavi önerilirken (4,9, 1O, 12), kırık tipine göre uzamış
immobilizasyon
ve
elektrik
stimulasyonu da savunanlar vardır (2).
Kaynamama ise cerrahi olarak tedavi
edilir (1-10). Mikrocerrahinin gelişme
siyle defektif kaynamamalarda serbest
vaskulerize fibula grefti ile tedavi büyük
önem kazanmaktadır (11). Kaynamama nedeniyle yapılan cerrahi tedavi
sonrası Kuzgun ve arkadaşları (7) %
84.2 kaynama sağladıklarını bildirmiş
lerdir.Bizim 18 olgumuzun brinde defektif kaynamama vardı. Bu olguyu serbest vaskularize fibula grefti kullanarak
tedavi ettik. Olgularımızdaki kaynama
oranı %94 olarak gerçekleşti.
Sonuç olarak, kaynama sorunu olan
humerus cisim kırıklarında kompresyon
plağı ve spongoz kemik greftler kullanı
larak yapılan açık redüksiyon internal
fiksasyondan iyi sonuçlar alınabileceği
kanısındayız.
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KlRlK UÇLARlNDAKi YÜK DAGILIMININ
UNiLATERAL EKSTERNAL FiKSATÖRLE
INVIVO ÖLÇÜLMESi
H.Havıtçioğlu*, M. TiNER**, S. AKSOY***, A. KARAKAŞLI****

Kırık kaynaması

için optimal mekanik koşullar henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu konudaki temel kantitatif
çalışmalar da literatürde oldukça azdır.

_Kırık uçlarındaki

mekanik koşullar
hastanın konumu ve kınğın erken ve
geç dönemerinde ne gibi değişiklikler
göstermektedir? lnvivo olarak ekstremile kırığı bulunan ve unilateral eksternal fiksatör uyguladığımız 12 olgumuzda shanz çivileri ve fiksatör
gövdesi üzerine strain gauge yerleşti
rilerekölçümler yapılmıştır. Olguların
erken ve geç dönemde ekstremilesi
yukarı elevasyonda, oturur, yatar ve
ayakta durur pozisyonlarında ölçümler
yapılmıştır.Kırık uçlarındaki yük dağılı
mı erken ve geç dönemde olduğu gibi
ekstremitenin değişik konumlarında

da farklılıklar gösterdiği saptanmıştır .
iyi bir kaynamanın olması için mekanik
koşulları en uygun konumda tutmalıyız.
Uygun mekanik koşulların bilinmesi,
gerekli ortamın yaratıl-masındaki ilk
adımdır.

GiRiŞ
Kırık iyileşmesini etkileyen birçok temel faktör arasında kırık uçlarına gelen
mekanik yükün önemi büyüktür.

Kırık

kaynaması

tamamlanıncaya

kadar kırık fragmanlarının hareketi !<ontrol altında tutulabilmen ve kırık yüzeylerindeki kampressit yük dağılımı uygun
tutulmalıdır (8). Kırık fiksasyonu ve kırık
mekaniği ile ilgili birçok çalışma mevcuttur (3,6,7,9, 11 ). Kırık iyileşmesi için
önemli olan optimum mekanik koşullar
henüz tam olarak
bilinmemektedir
(1 ,2). Bu çalışmada kullanılan eksternal

Öğr. Gör. D.E.Ü.Tıp Fak.Ort ve Trav.A.B.D.
Prof.Dr.D.E.Ü.Tıp Fak. Ort ve Trav. A.B.D. Başkanı
Doç.Dr.D.E.Ü.tıp Fak.Müh.Bii.Fak.Mak.müh.Bölümü
**** Araştırma Gör.D.E.Ü.Tıp. Fak. Ort ve travAB.
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fiksatörlerle, kullanılan tesbit materyallerine gelen gerilmelerle, bu gerilme
değerlerindeki 1. ve 45. günlerde hastanın değişen pozisyonu ile görülebilen
farklılıklar saptanmıştır.

MA TERYAL ve METOD
Bu çalışmada femur ve tibia kırığı
bulunan 12 olguda unilateral aksternal
fiksatör uygulamalarından sonra invivo
strain bauga yerleştirilmiş ve değişik
pozisyonlarda ilk ve 45. günlerdeki ölçümler yapılmıştır (Resim 1 ve Tablo 1)
Olgularımızın hepsi erkek hasta olup
yaş ortalaması 29 idi. Bu olguların 9'u
tibia 3'ü ternur kırğı idi. Kırık tespitinde
Dinamik aksiyal fiksatör (Ortofix) kullanılmıştır. Ölçümlerde kullanılan strain
gaugee'ler (120 Ohms, Micro Meuserment Ine, NC, U.S.A.) fiksatör gövdesi
ve stainman çivileri üzerine yerleştirildi
(şekil 1). Kırık tespiti fiksatörle yapılmış
olgularımızda 24 saat, ve 45 gün sonra,
tablo 1 de görüldüğü gibi hastanın deği
şik pozisyonlarında değerler elde edilmiştir.

BULGULAR
Kırık uçlarına

değişik poTablo 1 de
gösterilmiştir. Kırık uçlarına gelen yük
dağılımı tabloda da görüldüğü gibi has-

etki eden

zisyonlardaki yük

dağılımı

Tablo 1 :
Femur ve Tibia daki

tanın

pozisyonuna bağlı olarak değişe
bilmektedir. Fiksatör gövdesine gelen
yükleri yatar pozisyonda referans kabul edildiğinde: Diz ekiemi fleksionda
oturur pozisyondaki değerler yerçekim
kuwetlerinin etkisi ile artmış olarak bulunmuştur. Buna karşın 50, 100, 200
Newtonluk yükleme altındaki değerler
de fiksatöre daha az bası gelebilmektedir. Bu değerlerdeki azalmanın yüklenmeda kemiğe gelen yükün bir kısmının
kaslar taratından karşılanmasından
kaynaklandığı
söylenebilir. Fiksatör
gövdesine
gelen yük kaynamadan
sonraki ölçümlerde ilk ölçümlere oranla
oldukça az olarak saptanmıştır.Bu da
kırık uçlarının kaynama ile birlikte daha
fazla yük absorbsiyonunu yorumlanabilir. lik 24 saatte elde edilen değerlerin
incelenmesinde kınğın distal tarafına
daha az yük geldiği, bunun kaynama
ile birlikte bir miktar arttığı ancak yine
de prakimaldeki değerlere ulaşamadığı
gözlemlendi.Yükleme altında steinman
çivilerindeki strain gauge değerleri erken ve geç dönemde artmış olarak bulunmuştur. Kalça 45° flesiyonda elde
edilen ölçümlerde fiksatör gövdesine
gelen yükde azalma saptanmıştır. Ayrı
ca bu pozisyonda 1.2.4 strain gauge
değerlerinde azalma gözlenirkan 5.
straindeki değerlerde artış saptanmıştır.

Hastanın Değişik Pozisyonlarındaki

Yük

Dağılımı
s.Strain

l.Strain
1. un 5. u

1. un 5. u

Kal ca 45 dcr. fleksiyon"da
ekstremile elevasyonda
Yatar
zis onda
Diz 90 der. floksiyon'do.
otururken

-38

+2

+22

o

+5

o

+30

o

+493

o

-36

-3

+22

-20

+428

o

+114

+4

-122

+4

+10

-2

+20

o

-14

o

+217

-20

+526

-2

+114

+20

-122

-40

+446

+4

+1

+4

+110

-50

+500

-1

+4

+27

+60

-71

+435

+3

-52

+85

+5

+75

-37

o

+1

+4

+80

-20

+462

-2

+3

+7

+85

45

+431

o

+80

-74

-10

-5

-60

O

+15

+7

-30

+2

+535

-46

-10

-9

-60

-25

+-420

-4

-30

+13

-15

-12

-65

O

+20

+3

-32

+26

+540

-64

-20

-31

-70

-19

+415

-15

-35

223

Yüksüz ayakta
dururken

soo

+7

5 kg yUk ayakta
dururken

+482 -70

10 kg yük ayakta

dururken

535

-68

20 kg yUk ayakta

dururkon

+540 +82
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\
4.atraln

3.a

an

ıı.atraın

Şekil

Şeki/1 a : Kmk uç/armdaki yük da{Jtlımt
mn unilateral eksternal liksatör/e invivo
ölçülmesi için strain gavge uygulamasi

1 : Strain gauge uygulamalarmm

plam

5. straindeki artış ekstremitenin elevasyonuna bağlı olarak en üstteki 5. strainin elevasyonla diğer strain gaugelerin
altındaki bir düzeyde kalmasına bağlan
mıştır.Görüldüğü gibi ekstremitenin pozisyonuna bağlı olarak kırık tesbit materyallerine farklı gerilme değerleri
gelmektedir.
TARTIŞMA

Kırık iyileşmesindeki kırık redüksiyonu, fizyolojik yüklenme ve kemiğin biyolojik cevabı yanında uygulanan cihaz
ve kemik yüzey ilişkisini önemli olduğu

belirtilmiştir

(6). Düzenli kompresyon ve
yüklemenin kırık kaynamasın
da uygun mekanik koşulları oluştur
maktadır (1 ,2). Kırık kaynaması için tekoşullardan
birisi
mekanik
mel
koşulların uygunluğudur (1 ,2,4,5). Kırık
kaynaması için gerekli optimal mekanik
koşullar henüz tam olarak bilinmemektedir (8). Kırık tespitinde kullanılan eksternal fiksatörlerin kanfigürasyonların
daki küçük değişiklikler kırık uçlarına
gelen birim alandaki yük dağılımını dadeğiştirmektedir (4,5,9). Kırık uçlarında
ki yük dağılımının bilinmesi buraya kırık
ardı sıra
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kaynaması
rın

için gerekli optimal koşulla
sağlanmasıda bir adım olacaktır. bu

4.

erken

iyileşme

ve geç dönemdeki

oğlan

kırık

kaynaması, sürecinde kırık uçlarındaki
yük değişiklikleri gösterilmiştir (Tablo

1).

Kullanılan

osteosentez materyalleri
gelen mekanik yükün bir
kısmını almaktadır. Kırık uçlarına gelen
yükün hangi oranda osteosentez materyai tarafından alındığı kullanılan materyale de bağlıdır.
kırık uçlarına

Bu

çalışmada

fiksatör gövdesine gelen değerlerle, kullanılan tesbit materyallerine gelen yük değerlerinin toplamı
ile kaynamadan sonraki yine ayni yerlere gelen değerlerin toplamından kırık
uçlarına gelen yük hakkında fikir edinilebilinir. Ancak bu değerlere kasların
erken ve geç dönemdeki etkisi düşü
nüldüğünde mutlak değerler vermek
hatalı olacaktır. Bu çalışmada da hastanın pozisyonuna bağlı olarak kırık uçlarındaki yük dağılım değişiklikleri 24 saatte
ve
45.
gündeki
değerleri
gösterilmiştir.
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TEK DÜZLEMLi EKSTERNAL FiKSATÖRLERiN
MEKANiK VERiMi ÜZERiNDE GEOMETRiK
KONFiGÜRASYON DEGiŞKENLERiNiN ETKiSi
(Deneysel

Çalaşma

1)

Selim ULUGTEKiN*, Yalçın AKÖZ**, Pınar ÖZDEMiR***

uzunluğunda -1 ya da 2- 8 mm çaplı
yivli bar, 5 mm çaplı 2 yivli ve 2 yivsiz
çivi, sornun tipi çeneler ve çeneleri tesbit eden samunlardan oluşmaktadır.
AOEF'ün mekanik verimi üzerinde çivi
dağılımı, bar sayısı ve etkin çivi uzunluğu gibi üç geometrik kentigürasyon değişkeninin etkisi araştırımıştır. 48 bağımsız deneyden oluşan deneysel
araştırma Istanbul Teknik Üniversitesi
Mekanik Ana Bilim Dalı ve Zemin Mekaniği Ana Bilim Dalı laboratuvarlarında

Tek düzlemli aksternal fiksatörlerin
mekanik verimi üzrinde etkili olan geometrik değişkenierin başında, çivilerin
sayısı, kalınlığı, konumlanışı, etkin çivi
uzunluğu, bar sayısı ve konumlanışı
gelmektedir (1 ,3,4,5,6).
Çalışmamızda

geometrik kentigürasyon değişkenlerinin -basit ve
klempli tek düzlemli aksternal fiksatörler için prototip olarak seçilen- tekdüzlamii AO tipi aksternal fiksatörün (AOEF) mekanik verimi üzerindeki etkisi
deneysel olarak incelenmiştir.

gerçekleştirilmiştir.

Kemik yerine; 3.5 cm çaplı, 40 cm
epoksi esaslı sentetik reçine (Araldit) kütükler kullanılmıştır.
Sağlam modeller üzerinde kalibrasyon

MATERY AL VE METOD

uzunluğunda

Çalışmada mekanik verimi araştırı
lan aksternal fiksatör AOEF; 35 cm

**

Öğr. Gör. D.E.Ü.Tıp Fak.Ort. ve Trav.A.B.D.
Prof.Dr.D.E.Ü.Tıp Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Başkanı
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deneyleri yapılarak genel değerlendir
meye esas alınacak rijitlik değerleri elde edlmiştir. Modeller, lastabil oblik kırı
ğı temsil edecek biçimde- 45° açı ile
ortadan bölünmüşlerdir. AOEF bu modeller üzeri ne, 12 ayrı geometrik kentigürasyanda uygulanmıştır. Tüm sistemerin rijitlik değerleri, kampresyon
kuvveti, öne-arkaya eğilme, yana eğil
me ve burulma momenti uygulanarak
belirlenmiştir. Kampresyon kuvveti uygulamasında elektrik tahrikli otomatik
cihaz (ELE) kullanılmıştır. Eğilme ve
burulma deneyleri ise, model çelik çerçeveye bağlanıp, tekil yük verilerek gerçekleştirivi dağılımının etkisinin belirlenmesi amacı ile üç farklı çivi dizilimi
seçilmiştir. Kırık merkezi ile çiviler arasındaki uzaklık çivilerin kırığa yakın olduğu dizilirnde ise 4.5-10.5 cm, çivilerin
kırığa uzak olduğu dizilirnde 1.0.5-16.5
cm, çivilerin ayrık olduğu dizilirnde ise
4.5-16.5 cm'dir. Bar sayısının AOEF'ün
mekanik verimine etkisi, unilateral ve
bilateral bar uygulaması ile değerlendi
rilmiştir. Etkin çivi uzunluğu ise, bar/
barlar kemik modele 3.5 ila 7 cm uzaklıkta konumlandırılarak ele alınmıştır.
Oluşturulan geometrik konfigürasyonarın özellikleri 1. Tablo'da verilmiştir.
12 farklı geometrik konfigürasyona 4
tür yükleme uygulanarak elde edilen rijitlik değerleri, kalibrasyon deneylerinde
elde edilen rijitlik değerleri ile karşılaştı
rılarak değerlendirilmiştir. Bu değerlen
dirmede kalibrasyon deneylerinde elde
edilen rijitlik değerler i% 100 olarak kabul edilmiştir. 12 farklı geometrik konfigürasyonun sağlam modele göre rijitlik
değerleri 2. Tablo'da verilmiştir. Bu tabloda(-) deneyler sırasında okuma yapı
lamayacak kadar anstbil sistemleri, (*)
anstabil olan ancak son yüklerneye kadar dayandığı varsayılan sistemleri tanımlamak için kullanılmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ

Araştırmamızda elde edi!en ~?nu9lar tek düzlemli aksternal fıksatorlenn
mekanik verimi üzerine yapılan deneysel araştırmalarda elde edilen sonuçlara paralellik göstermektedir. Bu tür ek~
ternal fiksatörler için bildirilen mekanık
verim değerlerinin çalışmamızda elde
ettiğimiz değerlere göre bir hayli yüksek olması dikkat çekicidir (2,3,7,8,9).
Klinik pratikte yaygın olarak kullanılan
aksternal fiksatör konfigürasyonların
önemli bir kısmının tamamen anstabil
olduğunun belirlenmesi de dikkat çekici
bir diğer konudur. Elde ettiimiz sonuç~ar
kentigürasyon seçiminde aksternal tık
satörün uygulanacağı bölgenin fizyolojik yüklenme özelliklerinin dikkate alın
masının gerekiiliini ortaya koymuştur.
Çalışmamızda elde edilen sonuçlar
aşağıda özetlenmiştir.

Bilateral konfigürasyonlar, unilateral
konfigürasyonlara göre daha yüksek rijitlik değerlerine sahiptir. Unilateral konfigürasyonların, bilateral kentigürasyonlar haline getirilmeleri ile kampresyon
kuvveti, öne-arkaya eğilme ve burulma
momentine karşı gösterdikleri rijitlik
önemli ölçüde artmaktadır. Ancak aynı
artış, yana, eğilme momenti söz kon~
su olduğunda gerçekleşmemektedır.
Çivi diziliminin, sistemin rijitliği üzeri.~
deki etkisi büyüktür. Çivilerin kırık bolgesine uzak dizildiği konfigürasyonların
rijitlik değerleri belirgin biçimde dü.şük
tür. öne-arkaya eğilme momentı ve
kampresyon kuvveti söz konusu olduğunda, en yüksek rijitlik değerleri çivilerin kırığa yakın dizildiği kentigürasyonlarda elde edilmiştir. Yana eğilme ve
burulma momentleri söz konusu olduğunda ise en yüksek rijitlik değerleri, çivilerin ayrık dizildiği konfigürasyonlarda
elde edilmiştir. Etkin çivi uzunluğunun
değişmesi
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KONFiG.ÇiVi DiZiLiMi

BAR SAYISI

BAR KONUMU

01

Çiviler kırığa yakın

Bilateral

Barlar kemiğe yakın

02

Çiviler kırığa yakın

Bilateral

Barlar kemiğe uzak

03

Çiviler kırığa yakın

Unilateral

Bar

04

Çiviler kırığa yakın

Unilateral

Bar kemiğe uzak

05

Çiviler ayrık

Bilateral

Barlar kemiğe yakın

06

Çiviler ayrık

Bilateral

Barlar kemiğe uzak

07

Çiviler ayrık

Unilateral

Bar kemiğe yakın

08

Çiviler ayrı k

Unilateral

Bar kemiğe uzak

09

Çiviler kırığa uzak

Bilateral

Barlar kemiğe

10

Çiviler kırığa uzak

Bilateral

Barlar kemiğe uzak

11

Çiviler kırığa uzak

Unilateral

Bar kemiğe

12

Çiviler kırığa uzak

Unilateral

Bar kemiğe uzak

kemiğe yakın

yakın

yakın

1. Tablo: Rijitlik değerleri belirlenen AEF Konfigürasyon/an.

KONFiG.

KOMPRESYON

ÖN-ARKA EGiLME

YAN EGiLME

BURULMA
(%)

(%)

(%)

01

* 61.9

30.0

36.9

28.9

02

* 58.1

26.3

28.0

19.3

03

* 24.3

9.6

* 10.8

04

-

* 19.1

8.8

*

05

* 58.6

24.3

58.3

39.3

06

* 53.4

19.1

41.2

22.5

07

-

* 15.8

11.7

* 16.2

08

-

* 14.0

9.6

* 10.5

09

54.3

12.6

28.0

19.0

10

38.2

* 8.6

21.2

17.0

11

-

*

5.2

6.5

* 9.1

* 3.7

4.8

8.3

12

-

(%)

2. Tablo: AOEF konfigürasyonlarmm farkit yükler karştsmdaki rijit/ik/eri.
del rijitliği %100 kabul edilmiştir)
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üzerinde beirgin bir etki yaratmamaktadır. Etkin çivi uzunluğunun azalması ile,
anstabil kontigürasyonlar stabil kentigürasyonlar haline gelememektedir. Stabil kontigürasyonlarda ise, etkin çivi
uzunluğunun azalması, kentigürasyon
rijitliğini -az da olsa- olumlu yönde etkilemektedir. Mekanik verim üzerinde etkili geometrik değişkenler önem sırası
na göre; bar sayısı, çivi dizilimi ve etkin
çivi uzunluğu olarak sıralanmaktadır.
KAYNAKLAR
1. Behrens, F.; Johnson, W.D.; Koch,
T.W.; Kovacevic, N.: Bending stiffness of
unilateral and bilateral fixator frames. C/in
Orthop 178: 103-11 O 1983.
2. Burny, F.; Bourgois, R.; Donkerwolcke, M.: Elastic external fixation - A biomechanical study of the ha/f-frame: Sefigson,
D.; Pope, M. (eds.): Concepts in external fixation. p: 67-78, Grune and Stratton, New
York, 1983.
·
3. Carter, M.D.; Gilbert, J.A.; Dahners,

L.E.: An eva!uation of teh bending stiffness
of various tibial fixation methods. C/in Ort-

hop 224:289-293 1987.
4. Chao, E. Y.S.; An, K.: Stress and rigidity analysis of external fracture devices.:
Simon, B.R. (ed.): Finite elements in biomechanics Vol: 2., Int. Conf. Proc.Univ. of
Arizona, p: 691-710, 1980.
5. Chao, E. Y.S.: Biomechanics of external fixation: Brooker, A.F.; Cooney lll, W.P.;
Chao, E. Y.S. (eds.): Principles of external
fixation, Baltimare London, Williams and
Wilkins, p: 165-201, 1983.
6. Chao, E. Y.S.; Pope, M. H.: The mechanical basis of externaf fixation: Seligson,
D.; Pope, M. (eds.): Concepts in exterr:al fixation. p. 13-39, Grune and Stratton, New
York, 1983.

7. Chao, E. Y.S.; Aro, H. T.; Lewalfen,
D.G.; Kefly, P.J.: The effect of rigidity on
fracture heafing in external fixation. C/in
Orthop 241:24-35 1989.
8. Mears, D.C.: Fracture heeafing- Pathophysiology and biomechanics: Mears
D.C. (ed.): External skeletal fixation. p: 4292, Williams and Wilkins, London, 1983.
9. Müfler, M.E; Aflgöwer, M.; Schneider,
R.; Willeneger, H.: Manual of internal fixation, 3. ed., Springer Verlag, London, 1991.
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MiNiMAL iNTERFRAGMANTER OSTEOSENTEZiN TEK DÜZLEMLi EKSTERNAL FiKSTÖRLERiN MEKANiK VERiMi ÜZERiNDEKi ETKiSi
(Deneysel Çalişma ll)
Selim ULUGTEKiN*, Yalçın AKÖZ**, Pınar ÖZDEMiR***

Eksternal fiksatörlerin mekanik verimi üzerinde, geometrik ve yapısal etkenlerin rolü belirleyicidir (1 ,4,5). Sirküler alçı. alçı atel ve minimal
interfragmanter osteosentez (MIO) gibi bazı yöntemler rijitliğin arttırılması
amacı ile eksternal fiksasyonla kombine olarak kullanılabilir. Ancak eksternal fiksasyonun alçı atel ya da sirküler
alçı ile desteklenmesi, yöntemin sağ
ladığı avantajların çoğundan vaz geçilmesi anlamına gelmektedir (3,7,8, 10).
Yalnızca eksternal fiksatörle yeterli rijitliğin sağlanamadığı olgularda bir
adet kortikal vida ile -kalıcı ya da geri
dönüşlü- MiO uygulaması pratikte en
sık kullanılan yöntemdir.Ancak yöntem hakkında kapsamlı klinik ve/veya

deneysel araştırmalar çok azdır (2,6,9}.
Bu deneysel çalışmamızda AO tipi tek
düzlemli eksternal fiksatörün (AOEF)
12 değişik geometrik konfigürasyona
tek kortikal vida ile minimal interfragmanter osteosentez (MIO) uygulandı
ğında elde edilen me kanik verim artışı
değerlendirilmiştir. 48 bağımsız deneyden oluşan deneysel çalışma Istanbul
·Teknik Üniversitesi Mekanik Ana Bilim
Dalı ve Zemin Mekaniği Ana Bilim Dalı
laboratuvarları nda gerçekleştirilmiştir.
MATERY AL VE METOD

Bu deneysel çalışmada da tek düzlemli eksternal fiksatörlerin mekanik verimi üzerine geometrik kentigürasyon
değişkenlerinin etkisinin araştırıldığı de-

Istanbul Polis Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Ortop. Uzm.
ITÜ Inşaa; Fak. Mekanik ABD. Prof. Dr. Y.Müh.
ITÜ Inşaa". Fak. Mek. ABD.Y.Müh.
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BAR SAYISI BAR KONUMU

KONFiG.ÇiVi DiZiLiMi
01

Çlvilerkırığa yakın

Bilateral

Barlar kemiğe yakın

02

Çiviler kırığa yakın

Bilateral

Barlar kemiğe uzak

03

Çiviler kırığa yakın

Ün ı lateral

Bar

kemiğe yakın

04

Çiviler kırığa yakın

ünılateral

Bar

kemiğe

05

Çiviler ayrı k

Bilateral

Barlar kemiğe

06

Çiviler ayrı k

Bilateral

Barlar kemiğe uzak

07

Çiviler ayrık

Unilateral

Bar kemiğe yakın

08

Çiviler ayrı k

Unilateral

Bar

09

Çiviler kırığa uzak

Bilateral

Barlar kemiğe yakın

10

Çiviler kırığa uzak

Bilateral

Barlar kemiğe uzak

11

Çiviler kırığa uzak

Unilateral

Bar kemiğe yak ı n

12

Çiviler kırığa uzak

Unilateral

Bar

kemiğe

kemiğe

uzak
yakın

uzak

uzak

1. Tablo : Rijitlik değerleri belirlenen AOEF Konfigürasyonları.

KOMPRESYON (%)
KONFIG

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

MIO(-)

* 61.9
* 58.1

--

-* 58.6
* 53.4

--* 54.3

* 38.2

---

ÖN ARK EGILME (%)
MIO(-)

MIO(+)

99.7
98.8
98.2
96.5
98.8
98.2
97.4
96.0
99.8
96.3
96.0
95.4

*
*

*
*

*
*

YAN EGILME (%)

MIO(+)

MIO(-)

MIO(+)

30.0 ** 126.5
26.3
70.0
24.3
52.5
19.1
35.0
24.3 ** 157.5
19.1
90.0
15.8
70.0
14.0
48.4
12.6
78.8
8.6
57.3
5.2·
45.0
3.7
31.5

36.9
28.0
9.6
8.8
58.3
41.2
11.7
9.6
28.0
21.2
6.5
4.8

43.8
43.8
38.9
38.9
63.6
53.9
50.1
46.7
43.8
41.4
38.9
35.0

BURULMA (%)
MIO(-)

MIO(+)

28.9
19.3
*10.8
* 9.9
39.3
22.5
*16.2
*1 0.5
19.0
17.0
* 9.1
* 8.3

88.1
78.6
88.1
75.9
100.0
88.1
91.7
88.1
84.6
71.7
81.6
68.9

2. TABLO: MIO Uygulanmış ve M lO uygulanmamış AOEF konfigürasyonlarının farklı
yükler karşısındaki rijitlikleri (Sağlam model rijitliği %100 kabul edilmiştir)
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neysel çalışmamızda (Deneysel Çalış
ma 1) kullanıan materyal kullanılmıştır.
Ancak, modellerin kırık bölgesine kompresyon vidası tekniğine uyularakbir adet kortikal vida ile MIO uygulanmıştır. 1. deneysel çalışmada elde edilen kalibrasyon deney sonuçları bu çalışma için de nicel değerlendirme kriteri
olarak kullanılmış, her sistemin tüm
yükler karşısındaki rijitliği bu değerlerin
yüzdesi olarak ifade edilmiştir. MIO uygulaması ile mekanik verimi arttırılan
tek düzlemli AO tipi eksternal fiksatör
(AOEF) konfigürasyonları 1. tablo'da
verilmiştir. Tüm sistemlerin rijitlik değer
leri, kompresyon kuvveti, öne-arkaya
eğiıme, yana eğilme ve burulma momenti
uygulanarak
belirlenmiştir.
Kompresyon kuvveti uygulamasında
elektrik tahrikli otomatik cihaz (ELE)
kullanılmıştır. Eğilme ve burulma deneyleri ise, model çelik çerçeveye bağ
lanıp tekil yük verilerek gerçekleştiril
miştir.
MIO
uygulanmış
konfigürasyonların (MO+), MIO uygulanmamış konfigürasyonlarla (MIO-)
karşılaştırılmalı rijitlik değerleri 2. tablo'da verilmiştir. Bu tabloda (--) deneyler sırasında okuma yapılamamış anstabil sistemleri, (*) anstabil olan, son
yüklerneye kadar dayandığı varsayıla
rak rijitlik hesabı yapılan sistemleri, (**)
çok bağlı olan, ancak çivi-model etkileşimi incelenmemiş sistemleri tanımla
mak amacı ile kullanılmıştır.

S. ULUGTEKIN

Bir adet kortikal vida ile yapılan MIO
bir uygulama dışında-tüm AOEF konfigürasyonarının her türlü yükleme biçimindeki rijitliklerini çok büyük ölçüde attırmaktadır.MIO uygulaması,

yalnızca

AOEF konfigürasyonları da rijit, stabil
konfigürasyonlar haline getirmektedir.
Bilateral bar uygulaması ile karakterize
AOEF konfigürasyonlarında yana eğil
me momenti söz konusu olduğunda
MIO, konfigürasyonların rijitliğini umulduğu kadar attırmamaktadır Bunun nedeni, kortikal vidanın sistemin "tarafsız
ekseninde" konumlanmış olmasıdır. Bilateral bar uygulamasının rijitliğe katkısı
MIO uygulanmış AOEF konfigürasyonlarında, uygulanmamış konfigürasyonlardaki kadar belirgin olmamaktadır.
MIO uygulanmamış bazı bilateral AOEF konfigürasyonlarında, öne-arkaya
eğilme rijitliği-sistemin aşırı bağlı hale
gelmesi ile-sağlam modelinrijitliğini aş
maktadır. Çivi-kemik etkileşimi dikkate
alındığında böyle bir aşırı bağlılığın klinik açıdan istenilen bir durum olup olmadığı tartışılabilir. Çivi diziliminin, MIO
uygulanmış AOEF konfigürasyonların
da, rijitliğe katkısı anlamlı değildir. M lO
uygulanmış AOEF konfigürasyonların
da etkin çivi uzunluğundaki değişimin
rijitlik üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığı söylenebilir. MIO'in sistemin mekanik verimi üzerindeki olumlu etkisi tüm
geometrik konfigürasyon düzenlemelerinder daha büyüktür.

T ARTlŞMA ve SONUÇ

Tek düzlemli eksternal fiksatörlerin
bir kortikal vida ile MIO uygulanarak
mekanik verim açısından desteklenmesi seçilmiş olgularda yararlanılabilecek
bir yöntemdir (2,6,9). Bu yöntemin sağ
ladığı mekanik verim artışının nicel olarak belirlenmesine yönelik çalışmamız
da elde edilen sonuçlar aşağıda
özetlenmiştir.

KAYNAKLAR
1. Behrens, F.; Johnson, W: Unilateral
external fixation - Methods to increase and
reduce frame stiffness. C/in Orthop 241:48561989.
2. Burny, F.: Elastic external fixation of
tibial fractures -study of 1421 cases.: Brooker, F.; Edwards, C. C. (eds.): External Fixation - The Current State of ARt. Williams
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and Wilkins, p: 55-62, Baltimore-London,
1979.
3. Chao, E. Y.S.; An. K: Biomechanical
analysis of external fixation devices for the
treatment of open bone fractures.: Gal/acher, R.H.; Simon, B.R.; Johnson, F.C.;
Gross, J.F (Eds.): Finite Element in Biomechanics. John Wi/ey and Sons, p: 195222, 1982.
4. Chao, E. Y.S.:Biomechanics of external fixation: Brooker, A.F.; Cooney lll, W.P.;
Chao, E. Y.S. (EDS.): Principles of external
fixation, Baltimore, Williams and Wilkins, p:
165-201, 1983.
5. Chao, E. Y.S.; Pope, M.H.: The mechanical basis of external fixatüion; Se/igson, D.; Pope, M. (EDS.) Concepts inexternal fixation. p: 13-39, Grune and Stratton,
New york, 1983.

The role of supplemental lag-screw fixation
for open fractures of the tibial shaft treated
with external fixation. J Bone Joint surg 73A/6:893-8971991.

7. Mears,D.C.: Fracture heealing - Pathophysiology and biomechanics: Mears
D.C. (ed.): External skeletal fixation. p: 4292, Williams and Wilkins, London, 1983.
8. Mü/ler, M.E.; Allgöwer, M.; Schneider,
R.; Wi/leneger, H.: Manual of internal fixation, 3.ed., Springer Verlag, London, 1991.
9. Spiegel, P.G.; Vander schilden, J.L.:
Minimal internal and external fixation in the
treatment of open tibial fractures.C/in Orthop 178: 96-102 1983.
10. Wu, J.; Shyr, H.S; Chao, E. Y.S.;
Kelly, P.J.: Comparison of osteotomy healing under external fixation devices with different stiffness characteristics. J Bone Joint
Surg 66-A/8:1258-1264 1984.

6. Krettek, C.; Haas, N.; Tscherne, H.:
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DiNAMiK AKSiYEL FiKSATÖRLE
TEDAVi EDiLEN UZUN KEMiK KlRlKLARlNDA
GÖZLENEN ÇiVi YOLU ENFEKSiYONLARI
Yalım AYSAN*, Özer ÜLKÜ**, Ceyhun BALCI*, Tayfun BEY ATLI***

Verona'da Hoffmann tipi eksternal
fiksatörlerle yapılan yedi yıllık deneyim
sonucu (174 hasta üzerinde) ortaya
çıkan çeşitli teknik ve klinik sorunlar
eksternal iskelet fiksasyon sisteminin
biyolojik ve biyomekanik prensiplerinin tekrar değerlendirilesi gerekliliğini
ortaya koydu. Sonuçta basit ve güvenilir bir eksternal fiksatör için amaçlar
ortaya konularak çalışmalara başlan
dı. Bu amaçlardan biride stabili~eyi arttıran yumuşak doku yaralanmalarını
en aza indiren ve uzun dönemde çivi
komplikasyonlarını azaltan çivi dizaynı
idi.
Montpellier ve Parda üniversitesinin biyomekanik laboratuarlarında yoğun test çalışalarından sonra 1977 yı
lında De Bastiani, Aldegheri ve Renzi
Brivo tarafından arzu edilen amaçlara

uygun D.A.F. ve D.A.F.'e monte edilen
konik şekilde incelen, kendisi yiv açma
özelliğine sahip, künt uçlu çivi geliştiril
di (3,4).
GENEL BiLGiLER

Çivi yolu enfeksiyonu ıçın lokalize
eritem, ısı artışı purülan akıntı
ile birlikte çivinin gevşemesi ve enfeksiyona bağlı radyografik olarak çivi yolu
ve kemik arasında osteolizis ve periost
reaksiyonu görülmesi mevcuttur fakat
kesin tanı kültüre edilen mikroorganizmanın üretilmesi ile konur. En sık karşı
laşılan mikroorganizam staf. epi. olup
bunu staf. aureus ve E. Coli takip etmektedir (11).
duyarlılık,

D.A.F.

uygulandığıda

çivi korteks

arasındaki maksirnal stress noktası fik-

satör gövdesine çok yakındır. Çalışma-

A.S.S. lzmir Devlet Hastanesi 1. ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzman Doktoru
A.S.S. lzmir Devlet Hastanesi 1? Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şefi
A.S.S. lzmir Devlet Hastanesi 1? Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğ Asistan ı
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lar bu noktada uygun stabiliteyi çivilerde minimal eğilme ile sağlamak ve çivilerin yerletirilmesi ile kemik bütünlüğü
nü muhafaza etmek içni çivilerin yivli
kısımlarının konik şekilde ineelmesi gerekliliğini ortaya koymuştur (3).
Çivi kemik arası stress azalması fiksatör ve kırık rijitidesini arttırır (7).
D.A.F. de kullanılan konik tipteki çiviler,
çivi kemik arasında stress azalır böylece çivi gevşemesi önlendiği gibi fiksatör
çıkartıldıktan sonra çivi yolları boyunca
oluşabilecek geç kırıklarda önlenmiş
olur (14).
Çivi yolu enfeksiyon oranı 6D.A.F.
de kullanılan yarım yivli konik çivilerde
transfiksasyon çivilerine göre daha azdır (2,3, 1O, 16). Hasta ekstremitesini çivi lerinde gevşeme olmadan kullanabilir
(3).

ile açılır. Böylece çivinin daha az dirençle karşılaşması sağlanıp, yumuşak
doku ve kemikte ısı nekrozu azalır
(1,5,6,8,10,13,16,19,20). Önceden drilleme kemik ısısı % 50 oranında azaltır
(15). Uygulama sırasında kemik nekrozuna yol açmaması için çiviler motor ile
geçirilmemeli bunun yerine T şeklindeki
çivi
geçiriciler
kullanılmalıdır
(1 ,6,9,210).

MATERYAL METOD
A.S.S. lzmir Devlet Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Aralık
1988 Haziran 1992 tarihleri arasında
uzun kemik kırıklarında Dinamik Aksiyel
Fiksatör uygulayıp son kontrollarını yapabildiimiz toplam 270 adet çivi gerecimizi oluşturdu.
D.A.F. uyguladığımız toplam 65 olgunun (%8) humerus kırığına 20 adet
çivi, 26 olgunun '%39) femur kırığına
11 O adet çivi, 34 olgunun (%53) tibia kı
rığına 140 adet çivi uyguladık (Tablo 1).

Çivieler konik bir şekilde olduğun
dan poliklikte anestezi kullanmadan kolay bir şekilde çıkartılabilir, çivilerin distal ucu cilde penetre olmadığından
çıkarılmaları sırasında sterilite çok büyük sorun çıkarmaz (14).
HUMERUS

FEMUR

OLGU SAYISI

5 (%8)

26 (%39)

34 (%53)

20 (%7)

11 o (941)

140 (%52)

UYGULANAN

ÇIVI SAYISI

TIBIA

TOPLAM
65 OLGU
270

ÇIVI

Tablo 1

ÇiVi UYGULAMA TEKNiGi
Cilt ve cilt altı gevşek durumda
mümkün olduğunca sağlıklı ciltten
(17, 18) çiviler için ufak longitudinal kesiyle kemiğe kadar künt diseksiyon yapılarak (15) çevre dokulara en az hasara vermek için tüm çivi delikleri drill kılıfı
eşliğinde keskin drill ucu kullanarak, biraz kuvvet altında serum fizyolojik ile
irigasyonla soğutularak el perfaratörü

Tablo 2'de kırık grupuları ve toplam
için kullanılan çivi sayısı oranına bağlı olarak gözlenen yüzeyel ve
derin çivi yolu enfeksiyonu görülmektedir.
kırık sayısı

TARTIŞMA

De Bastiani D.A.F.' ile tedavi ettiği
% 17'si açık % 83'ü kapalı kırık olan geniş serisinde çivi yolu enfeksiyon oranı
nı % 6 olarak bildirmişdir (3). Bizim %
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YÜZEYEL ÇIVI
YOLU ENFEKSIYONU

HUMERUS

FEMUR

TIBIA

TOPLAM

2 ÇIVI
(% 10)

11 ÇIVI
(% 11)

18 ÇIVI
(% 13)

31 ÇIVI
(% 11)

10ÇIVI
(%9)

16 ÇIVI
(% 12)

26ÇIVI
(% 10)

21 ÇIVI
(% 20)

34ÇIVI
(%25)

57ÇIVI
(% 21)

DERIN ÇIVI
YOLU ENFEKSIYONU
TOPLAM ÇIVI
YOLU ENFEKSIYONU

Y.AYSAN

2 ÇIVI
(% 10)

Tablo 2
o, L.R. = Dynamic axiel fixation International Orthopaedics (S/COT). 95-98, 1986.

83'ü açık % 17'si kapalı kırık olan serimizde çivi yolu enfeksiyon oranı %
21'dir.

5. BEHRENS, F., Searls, K., = External
Fixation of the tibia = Basic concepts and
pr.ospective eva/ution. Journal Bone Joint
Surg. 68B 246-254, 1986.

Melendez D.A.F. ile tedavi ettiği 43
tibia kırığında çivi yolu enfeksiyon
oranını % 17 olarak bildirmişdtir (12).
bizim 1'i açık 33'ü kapalı tibia kırığında
bu oran % 25'dir.
açık

6. BEHRENS- F. = General theory and
principles of external fixation., Clin. Orthop.,
241 = 15-23, 1983.

Bizim çivi yolu enfeksiyon oranımı
literatüre göre fazlalığını başlangıçta
konik künt uçlu çivi kullanmamaıza, teknik ayrıntılara yeterince uymamıza,
hasta hekim işbirliğinin yeterli 9lmamasına, ameliyathane koşullarına, hastalarımızda ki açık kırık fazlalığının enfeksiyona eğilimine bağlayabiliriz.

7. CHAO, E. Y.S., Aro, H. T., Lewallen,
D.G., Kelly, P.J. = The effect of rigidity on
fracture healing in external fixation. C/in.
Orthop., 241 = 1989.

zın

8. CHAPMAN M. V. = Open fractures.
Fractures in adults Ed= Rockwood, C.A.,
Gr9en, D.P., Bucholz, R. W. Third edition,
VOI=1 Lippincot' Co. 1991.
9. EDWARDS C.C. = Staged reconstruction of complex open tibial fractures
using Hoffman external fixation = Clinical
decisions and dillemmas. C/in. Orthop. 178
= 139-161, 1983.
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ÜÇ BOYUTLU UNiLATERAL EKSTERNAL
FiKSATÖRÜN MEKANiK VE KLiNiK
ÖZELLiKLERiNiN WAGNER VE DiNAMiK
AKSiYEL FiKSATÖRLE KARŞILAŞTIRILMASI
Hasan HAVITÇIOGLU*. Mehmet TiNER**, Ahmet KARAKAŞLI***

Birçok unilateral eksternal fiksatör
kaynama tamamlanıncaya kadar stabil tutmakta yetersiz kalmaktadırlar. Kendi geliştirdiği
miz unilateral eksternal fiksatörümüzle antere - posteror, medio-lateral
ve rotasyanal yönde istenen düzeltmler ve pozisyonlar kolayca sağlana
bilmektedir. Klinik uygulamalarda bu
bizlere iyi bir repozisyon ve fiksasyon
üstünlüğü sağlamaktadır. Bu çalışma
da bizim geliştirdiğimiz üçboyutlu unilateral eksternal fiksatörümüzün teorik, teknik ve mekanik özellikleri ile
klinik uygulaması üzerinde durulmuş
tur. Yeni fiksatörümüzün klinik uygulamları Dinamik Aksiyel Fiksatörle karşılaştırılmış ve üç boyutlu unilateral
eksternal fiksatörün gerek uygulama
cihazı, kırık uçlarını

**

kolaylığı

zisyonun

gerekse redüksiyon ve reposağlanmasındaki

üstünlüğü

gösterilmiştir.

Sicmekanik olarak da
Wagner ve Dinamik Aksiyel Fiksatörle
karşılaştırdığımız dinamik Aksiyel fiksatörden daha dayanıklı olduğu saptanmıştır. Teknik özellikleri üstün, fiksasyon
üstünlüğü
bulunan,uygulama
kolaylığı olan üç boyutlu eksternal fiksatörümüz üç düzlemdede repozisyona
olanak vermektedir.
GiRiŞ

Kemik tesbit yöntemleri içerisinde
eksternal fiksatör uygulamaları yeni biryöntem olmamasına karşın, gelişen
teknoloji, kemik iyileşmesindeki yeni
yaklaşımlar ve uygulama kolaylığı gibi
nedenlerle daha sık kullanılmaya baş-

Öğr.Gör.WD.E.Ü.Tıp Fak.Ort.ve Trav.A.B.D.
Prof.Dr.D.E.Ü.Tıp Fak.Ort.ve Trav.A.B.D.
Araştırma Gör.D.E.Ü.Tıp Fak. Ort. ve Trav.A.
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lanmıştır (3) (16) (17). Ülkemizde de

Girgin cihazı ve
Gülşen'in geliştirdiği çok amaçlı aksternal fiksatörü bulunmaktadır. (9) Klinik
uygulamalardaki temel sorunlara yaklaşımda biyomekanik çalışmalara ışık tutmaktadır(1) Teknik özellikleri üstün,
kullanım özelliklei basit ve kullanışlı bir
unilateral aksternal fiksatör geliştirmeyi
amaçladık. Böyle bir fiksatörün kolay
kullanılması yanında kemik uçlarını tesbite yetecek, güçlü bir stabilizasyonu
sağlayacak şekilde olmasına özen göstermiştir.Ayrıca diğer unilateral aksternal fiksatörlerden daha iyi bir korreksiyona olanak verebilecek ve üç
düzlemde de düzeltmeleri sağlayacak
bir fiksatör geliştirdik.Bu çalışmamızda
biomekanik olarak Wagner ve Dinamik
aksiyel fiksatörle üç boyutlu unilateral
aksternal fiksatörümüzü aksiyel ve anteroposterior bending yüklernelerindeki
değerleri ve kırık uçlarının stabilitesi
Girgin'in

geliştirdiği

karşılaştırılmıştır.

MATERYAL VE METOD
Materyal olarak Wagner cihazı, Dinamik aksiyel fiksatör (D.A.F.) ve üç
boyutlu unilateral aksternal fiksatörden
(T.D.U.F: Three dimensional unilateral
aksternal
fiksatör)
yararlanılmıştır.
Wagner cihazı teknik olarak sadece aksiyel düzlemde harekete Wagner cihazı
teknik olarak sadece aksiel düzlemde
harekete imkan verebilmektedir. D.A.F.
ise üç düzlemde de teorik olarak korreksiyenlara olanak verebilen top-yuva
(ball-socket) sistemi üzerine kurulmuş
tur. T.D.U.F ise ortada kompresyon ve
distraksiyona imkan sağlayan yiv ve
setli bir kramer sistemi ile bunun her iki
tarafından antere - posterior, mediolateral ve rotasyona imkan sağlanan bölümleri bulunmaktadır. T.D.U.F mobil
bir sistem olup istenilen bölümler artırı
lıp, çıkarılabilmektedir (Resim 1). Kra-

mer sistemi 0.25 mm hassaslıkta
kompresyon veya distraksiyon yapabileck şekilde düzenlenmiştir. Kullanılan
shanz çivilerinin çapları 6 mm dir. Geliştirdiğimiz unilateral aksternal fiksatör
özel bir alimunyum karışım ve dış yüzeyi epoksi ile kaplanmış bir cihazdır.
(Resim 1). Ön çalışmalarımızda yararlandığımız prototip fiksatörümüz (Resim
2) de görülmektedir. Mekanik ölçümler
D.E.Ü.Müh. bil. Gak. Mak.Müh. mekanik Labratuarunda lnstorn (Model 114
MA-USA) test makinesinde yapılmıştır.
Kemik model poliester modeller kullanılmıştır.poliester borular, yoğunluğu
0.965 kg/dem3, sertliği 72 Shore D,
Basma mukavemeti 700 kg/cm2 olan
4mm çapında 240 mm uzunluğunda
kullanılmıtır.Poliester boru modellerden
transvers olarak kesilerek oluşturulmuş
ve her iki uç arasında 800 mikrenluk
gap ile kırık boşluğu oluturulmuştur.
Mekanik ölçümlerde aksiel, lateral yüklenmelerle rotasyonal yönlerdeki yüklenmaler (Mitutoya-Japon) kumpas kullanılmıştır
(Resim
2).
Aksiyel
yüklernede 50,100,200,300,400,500 N
ve anteroposterior yüklernede 50, 100,
150, 200, 250 N'luk bası uygulanmıştır
Herbir yüklenmede kırık uçlarındaki
displasman her bir fiksatör için kumpas
yardımı ile kaydedilmiştir.
BULGULAR
Fiksatörlerin teknik özellikleri karşı
D.A.F. 1 mm duyarlılıkla
kompresyon ve distraksiyona olanak
sağlarken T.D.U.F. de bu 0.25 mm olabilmektedir. Ayrıca T.D.U F da en uçtaki schanz çivilerinin de bulunduu parçalarla 360° kadar derece derece
rotasyon, 140° kadar antero-posterior,
140° kadar medio-lateral displasmana
imkan verecek şekildedir. Ancak antero
posterior ve medio-lateral yerdeğiştir
me mobil parçalarla çok daha artırılabillaştırıldığında
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mektedir. D.A.F. de üç düzlemde korreksiyon her zaman kolayca sağlana
mamaktadır. Bir düzlemdeki korreksiyosağlanması
sırasında
diğer
nun
düzlemlerdekolayca redüksiyon kaybedilebilmektedir. Açısal olarak T.D.U.F
da düzeltmeler istenildiği kadar yapıla
bilmektedir. D.A.F. de ise bunu derece
derece yapabilmek mümkün değildir.
Karşılaştırmalı yapılan mekanik ölçümlerinde aksiyel yükleme altında aksiyel
ön-arka ve medio-lateral yerdeğiştirme
değerleri (Tablo 1) da gösterilmiş
tir.Stabilite değerleri uygulanan kuvet
karşısında elde edilen yer değiştirmeye
bölünmesi ile saptanmıştır (K = P/n).
Tablo 1b de fiksatörlerin aksiyel yükleme altındaki stabilite değerleri ve Tablo - lC de ise aksiyel yükleme altındaki

antere - posterior

H. HA VITÇIOGLU

eğilme

stabilite deAksiyal yükleme
altında aksiyel yerdeğiştirme en az
T.D.U.F. cihazında saptanırken aksiyel
yüklernede antero-posteroryer değiştir
me de yine T.D.U.F. ve Wagner de hiç
kaydedilmemiştir. Aksiyel yüklernede
mediolateral yerdeğiştirme en az Wagner ve T.D.U.F. cihaziarında görülmüş
tür.Aksiyel yüklernede antero-posterior
eğilme (A-P bending) ve aksiyal yöndeki kırık stabilitesi tablo 1b ve 1c den görüldüğü gibi T.D.U.F. cihazı ile en iyi
ğerleri gösterilmiştir.

sağlanmaktadır.
TARTIŞMA

Klinik uygulamada, özellikle yumudoku yaralanmaları ile birlikte olan
uzun kemik diafiz kırıklarında eksternal
şak
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Tablo 1a: Aksiyal yükleme altında herüç fiksatörün tesbit ettiği kırık
uçlarındaki yer değiştirme değerleri:

Aksiyel
yükleme

SON
100N
200N
300N
400N
500N

Aksiyel
yer değiştirme
T.D.U.F- D.A.F - Wa
0.04
Q.,QŞ_

0.07

.!LU
~

QJ.8.

0.07
0.12
0.21
0.32
0.48
0.49

Tablo 1b: Aksiyel yükleme

0.07
0.18
0.38
0.40
0.40
0.4S

altında

Aksiyel
Yükleme

T.D.U.F.

SON
100N
200N
300N
400N
SOON

12S
200
28S.7
272
266.67
277.7

Medio - lateral
Antero - posterior
yer değiştirme
yer değiştirme
T.D.U.F · D.A.F- Wa T.D.U.F- D.A.F. • Wa

M
M
M
M
M
M

-3
-3
-3
-3
-3
-3

o
o
o
o
o
o

her üç fiksatörün stabilite

D.A.F
71.43
83.33
9S.24
93.7S
100.00
102.00

o

Qm 0.03
.QJlZ 0.08

.QJ.Q 0.27
.QgQ
~

.Q.&a

0.45
0.62
0.83

0.02
1.6
-3.0
-3.0
-3.0

değerleri

WAGNER
71.42
SS.50
52.00
7S.OO
100.00
111.00

Tablo 1.c: Aksiyel yükleme altında her üç fiksatörün anteroposterior stabilite
değerleri : (A-P bending değerleri)

SON
100N
1SON
200N
250N

T.D.U.F

D.A.F.

WAGNER

17.8S
13.S1
9.37
8.33
7.S7

1S.62
13.51
8.82
7.14
6.94

16.66
20.83
12.SO
14.81
1S.1S

T.D.U.F. :Üç boyutlu unilateral eksternal fiksatör
(Three dimensional unilateral fixaor)
D.A.F.
: Dinamik aksiyal fiksatör
Wa
: Wagner cihazı.
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fiksatörler
tercih
edilmektedirler
(1 ,2,4,7,9,11 ,12,13). Bir çok kırığa uygulanabilen geometrik açıdan geniş,
varyasyonları bulunan fikstörler bulunmaktadır (2,4,5,6, 7,9, 12, 13, 17, 19). Fiksatör uygulamalarında redüksiyonun
yeterince sağlanmaması ve redüksiyonun yeterince korunamaması önemli
komplikasyonlarındandır. Bazı unilateral eksternal fiksatörler tek eksende :
aksiyel düzlemde redüksiyona imkan
verirken (Wagner), bazıları ise iki veya
üç düzlemdeki düzeltmelere olanak
sağlamaktadır (D.A.F7. D.A.F. de aynı
anda iki veya daha fazla düzlemde düzelme elde edebilmek oldukça güç olmaktadır. Ayrıca bir düzlemdeki düzeltdiğer
düzlemdeki
meleriyaparken
redüksion
kaybedilebilmektedir.
T.D.U.F de ise aksiyel eksendeki düzeltmelere ek olarak mediolateral, anter-poterior ve rotayonel eksende de
redüksyona imkan verebilmektedir.
Uzatma ostotomilerinde uzatma miktarının her seferinde 0.25 mm yapılabil
mesi de üç boyutlu eksternal fiksatörümuzun
önemli
avantajlarındandır.
T.D.U.F ün önemli avantajlarından biri
de kırık stabilitesini ve pozisyonunu
bozmadan kırık tedavi süresince gerektiğinde pozisyonunu bozmadan, kırık
tedavi süresince gerektiğinde istenilen
yönde fiksasyonun değiştirilmesidir.
Eksternal fiksatör konfigurasyonlarının
seçimi ve uygulama tekniği önemlidir.
Kırık biyomekaniği ve tesbit yöntemleri
ile bunların biyomekanik birçok karşı
laştırması mevcuttur (8) Kırık stabilitesi
ve kullanılan cihazın sağlamlığı ve stabilitesi ile kırık stabilitesi arasındaki ilişki
önemli faktörlerdendir (10, 14). Kırık
stabilitesi yönünden karşılatırdığımız
T.D.U.F., D.A.F ve Wagner cihazıarın
da T.D.U.F. cihazımız aksiyal ve antero-posterior eğilme yüklemlerinde daha
stabil bulunmuştur Wagner cihazı da

H. HAVITÇIOGLU

antero-posterior eğilme yüklemelerinde
oldukça stabil olarak saptanmıştır. Kırık
stabilitesinin daha iyi sağlanmasının bir
göstergesi olan aksiyel yüklernede daha az yerdeğiştirme T.D.U.F. de saptanmıştır. T. D.U.F stabilitesini artırabil
mek için: Fiksatör materyalinin iyi
seçilmesine,alimunyum epoksid uygulaması ile yüzey sertleştirilmesine, oynak eklem yerlerinin sağlamlaştırılması
na, çivi-fiksatör uyumluluğunu iyi bir
şekilde sağlayabilmek amacı ile çivinin
fiksatöre iyi fiksasyonuna çalışılmıştır.
T.U.D.F cihazımız teknik ve biyomekanik özellikleri üstün, kullanım kolaylığı
olan, kırık stabilitesini iyi bir şekilde
sağlamaktadır.
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SiRKÜLER EKSTERNAL FiKSATÖR
UYGULAMALARIMIZ
Necdet Şükrü ALTUN*, Haluk YETKiN**, Tanju BAŞKAN
ilk eksternal fiksatör 1847 yılında
Malgaigne tarafından bir kınğın tesbitinde kullanılmıştır (1 ,2,3). lik uygulamadan buyana, zamanımıza kadar
çok değişik eksternal fiksatörler geliş
tirilmiştir. Bu eksernal tiksatörleri beş
grupta toplamak mümkündür:
1.
Ünilateral
tip:
Hoffman-Wagner (4).

Lambotte-

2. Bilateral tip : Andersen (5),
3. Dört yanlı, kuadrolateral tip
Hoffman (1)
4.

Yarım

sirküler tip : Cuendet (1)

5. Sirküler tip: llizarov (6,7).
Ünilateral ve bilateral tiplerde, lateral stabilite bir ölçüye kadar sağlana
bilirken, özellikle ön-arka ve rotasyonel zorlamalarda yetersizdir (8). Bu
yetersizliği gidermek ancak kalın çivi-

**

lerin kullanıldığı, çok eksenli aksternal
ile mümkün olabilir (Tip 3,4). Ancak bu
durumda, kalın çivilerin neden olduğu
komplikasyonlar gündeme gelir.
1969 yılında llizarov'un (6,7) geliştir
ve uzatma girişimlerinde kullandığı
sirküler tip aksternal fiksatör stabilizasyon sorunun büyük ölçüde gidermiştir.
Monticelli (9, 10, 11) ve DeBastiani (12,
13, 14) geliştirilen sistemde, kalın steinman çiviler yerine, ince, gerdirilmiş kirshnar telleri kullanılarak, çivi ile ilgili
komplikasyonlar en aza indirilmiştir.
diği

Bu çalışmada, 1988 yılında Peretti
ve Grubu (2) tarafından llizarov'un ilkelerine göre geliştirilen ECS sisteminin,
uzatma girişimlerinde, angulasyonlu
deformitelerin düzeltilmeside, psödoartrozlarda ve kırıklardaki klinik uygulamaları anlatılmış sonuçları değerlendirilmi
şir.

Doç. Dr., Gazi Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travm. ABD.
Prof. Dr., Gazi Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travm. ABD.
Gazi Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travm. ABD. Araş. Gör.
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HASTALAR VE YÖNTEM
Son iki yıl içinde Gazi Üniversitesi
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Kliniğmizde, 25 hastaya aynı tip sirküler eksternal fiksatör (ECS) uygulaması

Tıp

yapılmıştır. Hastaların yaş ortalaması

25 olup, en küçük yaş 24 ay, en büyük
yaş ise 60 dır. Hastaların beşi kadın,
yirmisi ise erkektir.
Hastalardan yedisinde uzatma, doku:-. ında açık kırık tesbiti, altısında psödoartroz tedavisi üçünde ise angulasyon düzeltmesi girişimi yapılmıştır
(Tablo 1)
Uzatma

girişimlerinde,

bir olguda ti-

UZATMA
HUM ER US
RADI US
FEMUR
FEMUR + TIBIA
TIBIA
6
TOPLAM
7

gulanmıştır. Diğer üç psödoartrozlu olguda, psödoartroz onarımına ek olarak
ECS, eksternal tesbit amacı ile kullanıl
mıştır.

Iki olguda genu valgum, bir olguda
tibia vara nedeni ile tibia proksimal metafizinde Bali and socket tarzında osteotomi ile beraber ECS uygulaması yapılmış, tibia vara'lı olguda tibiadaki 2.5
cm lik kısalık da collatasis yöntemi ile
uzatılmıştır.

Uzatma
girişimlerinden ikisinde,
ikinci bir cerrahi girşim gerektirmeden
uzama ve kaynama sağlanmış, birinde
otojen kemik grefti uygulamasından

AÇIK KlRlK

PSÖDOARTROZ

DÜZELTME

4
6

3
3

1
1
7
9

Tablo : 1 Endikasyon/ara göre ECS uygulama/anm gösteren tablo.

bia proksimal epifizinden, diğerlerinde
tibia ve ternur proksimal metafizinden
transvers kortikotomi yapılıp (15), callotasis yöntemi ile (14, 16) uzatma sağ
lanmıştır. Uzatma Hamanishi'nin (17)
kallus klasifikasyonuna uygun olarak,
eksternal, straight ve atenuated tiplerinde 0.25 mmx 4/ gün, opposite, pillar ve
agenetic tiplerinde ise 0.25 mm/gün
şeklinde yapılmıştır.
Açık kırığa sekonder ve osteomiyelite sekonder defektli psödoartroza sahip
iki olguda ve bir konjenital psödoartrozlu olguda, distraksiyon + kampresyon
ve psödoartroz onarımı yöntemi (2) uy-

sonra kaynama sağlanmış olup, diğer
dört hastada henüz kaynama süreci
devam etmektedir. Tibiada defektli psödoartrozu bulunan üç olguda, distraksiyon + kampresyon tekniği kullanılırken
diğer üç olguda, yalnızca sirküler eksternal fiksatör ve otojen kemik grefti ile
tam kaynama elde edilmiştir. Takip süresi kısa olan bir hasta dışında kalan diğer açık kırıkil olularda ortalama altı aylık bir takip süresi içinde tam kaynama
elde edilmiştir. Düzeltme osteotomisi ile
beraber sirküler eksternal fiksatör uygulanan üç olguda ortalama dört ay
içinde düzeltme ve kaynama elde edilmiştir. Bir hastada minimal olmak üzere
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zeye ulaşıldığı kabul edilmelidir. Eksternal fiksatörlerin en büyük sorunu olan
stabilite ve çivi yolu komplikasynoları
en az düzeye indirilmiştir. Bu avantajlara ek olarak, kampresyon ve distraksiyonun, aynı düzenek üzerinde yapılabi
liyor olması ile psödoartroz tedavisinde
yeni ve etkili bir tekniğin (Distraksiyon
+ Kompresyon, Asansör tekniği) gelişti
rilebilmesi mümkün olmuştur (2).

çivi yolu enfeksiyonu, bir hastada teknik uygulama hatasına bağlı stabilite
kaybı dışında ciddi bir kamplikasyon ile
karşılaşılmamıştır.

BULGULAR
Uzatma girişimlerinden ikisinde ikinci bir cerrahi girişime gerek kalmadan,
birinde ise otojen kemik grefti uygulanmasından sonra kaynama sağlanmış
olup, ortalama kaynama süresi 6 ay
olarak tesbit edilmiştir. Diğer olgularda
en uzun takip süresi 4 ay olup kaynama süreci devam etmektedir. Yaşları
10 ile 19 arasında değişen uzatma olgularından en uzun uzatma 6.5 cm olarak gerçekleşmiştir.

Uygulamalarımızdan elde ettiimiz
sonuçlar yüz güldürücüdür. Sistemin
sahip olduğu manüplasyon zenginliği
ile, sadece kırıkların tesbitinde değil,
psödoartroz, düzeltici olguda, çivi yolu
ile ilgili bir kamplikasyon ve stabilite
kaybı ile karşılaşılmamıştır. Kaynama
süresinin çok uzun olduğu psödoartroz
ve uzatma girişimlerinde bu durum oldukça önemlidir.

Teknik bir kamplikasyon sonucunda
stabilitenin yeterli olmadığı ve revizyon
gerektiren konjenital psödoartrozlu olgu
dışındaki diğer psödoartrozlu olgularda
ortalama 8 ayda kaynama sağlanmıştır
(Tablo 2).

Öte yandan sirküler düzenekde çok
olarak gerdirilmiş ince Kirshner
telleri ile sağlanan eksternal tesbit oldukça stabildir ve erken hareket, erken
ağırlık verme olanağı tanıyarak fonksiyon kayıplarını en az düzeye indirir.
planlı

Düzeltme ve uzatmanın birlikte yapıldığı, kısalık ve tibia vara'nın birlikte
bulunduğu olguda, kaynama 5 ayda
gerçekleşirken, düzeltici osteotomi ya-

SONUÇ

pılan diğer

iki olguda ortalama 4 ayda
tam kaynama elde edilmiştir.

Klinik uygulamalarımız sonucunda
sirküler tip eksternal fiksatörlerin, ekstremitelerin, kırıkların eksternal tesbiti,
çok parçalı kırıkların tedavisi, açılı deformitelerin düzeltilmesi, psödoartroz
tedavisi, kısalık ile birlikte açılı deformite ve psödoartrozla birlikte kısalık bulunan kombine patolojilerin tedavisinde
etkili bir sistem olduğu kanısına varıl
mıştır. Ancak uygun endikasyonlarda
ve teknik koşulların sağlanması durumunda başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Iki taraflı açık tibia kırıklı bir olgunun
defektli olan sağ tibiası dışında, diğer
açık kırıklı olgularda ortalama 6 ay içinde tam kaynama elde edilmiştir.
ECS en erken 3 ay, en geç 9 ay
içinde çıkartılmış, bir olgu dışında hiçbir
olguda stabilite kaybı görülmemiş ve bir
hastada minimal çivi yolu enfeksiyonu
belirlenmiştir.
TARTIŞMA

KAYNAKLAR

Bu gün geliştirilmiş bulunan sirküler
eksternal fiksatörler, eksternal fiksatörlerin gelişiminde belki son nokta değil
dir, ancak oldukça tatmin edici bir dü-

1. Aslanoğlu 0.: Eksternal fiksatör ve
klinik uygulama/an, Gazi Üniversitesi Tip
Fakültesi Yaymlan, Ankara, 1987.
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Distraction epiphysio/ysis as a method of
limb /engthening. 2-Morpho/ogic investigations. C/in Orthop 154:262, 1981.

3. Altun NŞ, Yetkin H. Bölükbaşt S: Eksternal sirküler stabilizer sistem uygulama/anmtz. Artroplasti Artroskopik Cerrahi 3: 22,
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11. Manticelli G, Spinelli R, Bonucci E:
Distraction epiphysiolysis as a method of
limb lengthening. Experimental application.
C/in Orhop 154:304, 1981.

4. Wagner H: Operative Lengthening of
the femur. C/in Orthop 136: 125, 1978.

12. DeBastiani G, Aldegheri R, RenziBrivio L, Trivel/a G: Limb lengthening by
distraction of the epiphyseal plate. A comparison of two techniques in rabbit. J Bone
Joint Surg 68 B: 545, 1986.

5. Anderson WV: Leg Lengthening. J.
Bone Joint Surg 34 B: 150, 1952
6. 1/izarov G: The tension - stress effect
on the genesis and growth of tissues. Part
1. The influence of stability of fixation and
soft tissue preservation. C/in Orthop 238:
238, 1989

7. flizarov G: The tansion stress effect
on the genesis and growth of tissues. Part
2. The infuences of the rate and frequency
of distraction. C/in Orthop 239: 263, 1989.
8. Kunak F, Karaesmen E, Selçuk E:
tip ekstemal fiksatör/erin kemik sistemi üzerindeki etkilerinin biyomekanik yönden incelenmesi. IX Milli Türk Ortopedi ve
TKravmatoloji Kongre Kitabt. Emel Matbaact/tk. 129, 11989
Çeşitli

9. Manticelli G, Spinelli R, Bonucci E:
Distraction epiphysiolysis as a method of
limb lengthening. 1-Experimenta/ study.
C/in Orthop 154:284, 1981.
1O. Manticelli G, Spinelli R, Bonucci E:

13. De Bastiani, Aldegheri R, RenziBrivio L, Trivel/a G: Chondrodiastasiscontrolled symmetrical distraction of the
epiphyseal p/ate. J Bone Joint surg 68 B:
550, 1986.
14. DeBastiani, Aldegheri R, RenziBrivio L, Trivella G: Umb lengthening by
cal/us distraction (Callotasis). J Ped Orthop
7:129, 1987
15. Manticelli G, Spinelli R: Leg lengthening by closed metaphysea/ corticotomy. J
Orthop Traumato/9: 139, 1983
16. Aldegheri R, Renzi-Brivio L, Agostini
S: The callotasis method of limb /engthening. C/in Orthop2412: 137, 1989
17. Hamanishi C, Yasuwaki Y, Kikuchi
H, Tanaka S, Tamura K: Classification of
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EKLEM iÇiNE UZANAN KlRlKLARDA
EKSTERNAL FiKSATÖR UYGULAMALARIMIZ
Cem GÖKÇE*, Sualp TURAN**, Can KOŞA V***, Şemsettin ŞENEL****
Eklem içine uzanan kırıklar, tedavilerinin zor ve komplikasyonalırın nfazla olması nedeniyle ortopedi cerrahiarını en çok uğraştıran kırıklardandır
(5,7,10,17).

Bunu sağlamak için genellikle cerrahi redüksiyon ve internal fiksasyon yapmak gerekir. Bu prensip eklem içi açık
kırıklarda
da
geçerlidir
(7, 11, 12, 14, 17, 18).

Eklem içine uzanan kırıklar, eklemin üzerine gelen ani, kuvvetli kornpresyon sonucu görülmektedir. Çok
parçalı eklem içi kırıklar, özellikle yüksek enerjili travmalardan sonra görülür. Bu tip yaralanmalarda kınğın yanı
sıra, eklem kıkırdağında zedelenme
ve çevre yumuşak dokularda (eklem
kapsülü ve bağlar gibi) hasar vardır
(5, 10).
.

Ancak, özellikle açık ve çok parçalı
eklem içi kırıklarda cerrahi redüksiyon
ve internal fiksasyon, teknik güçlük, enfeksiyon, kemik fragınanlarının yumuşak doku bağlantılarını nkesilmesine
bağlı devaskülarizasyno ve instabil fiksasyon gibi riskler taşır (4,5, 11, 17). Ayrıca eklem ç evresindeki ameliyatlar kötü nedbeleşme ve yapışıklıklara neden
olarak ekle hareketlerini sınırianmasına
yol açar (7). Bazı kırıklarda ise redüksiyon sağlansa bile kınğın çok parçalı veya açık olması nedeni ile rijit internal
fiksasyon yapılamaz.

Klinik tecrübelere göre eklem içi kı
ideal tedavi metodu, eklem
yüzeylerinin tam anatomik redüksiyonu, stabil fiksasyon ve rehabilitasyon
için erken harekettir. (5,7,11 ,12,14,17, 18).
rıklarda

Biz, bu tip olgularda, diğer tedavi
arasından tercih ettiğimiz

metodları

GATA. ve Ask. Tıp Fak. Ort. ve Trav. ABD. Yrd. Doçenli
GATA. ve Ask. Tıp Fak. Ort. ve Trav. ABD. Doçenli
Etimesgut Hava Hst. Ort. ve Trav. Kin. Uzm.
GATA ve Ask. Tıp Fak. Ort. ve Trav. ABD. Uzm. Öğr.
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eksternal fiksasyon metodunu ve olgularımızı inceledik.
MATERYAL VE METOD
Ankara Numune Hastanesi 1. Ortepedi ve Travmatoloji Kliniğinde, Ağus
tos 1986- Aralık 1992 tarihleri arasında
73 hastanın 74 eklem içi kırığı eksternal
fiksasyon metodu ile tedavi edilmiştir.
Bu hastaların 58'i erkek, 15'i kadın
olup yaş ortalaması 38.9 dur (18-70).
57 hastada değişik derecelerde açık kı
rık vardı. 8 hastada tip 3B, 16 hastada
tip 3A, 20 hastada tip 2, 13 hastada tip
1'idi. Hastaların 49'unda (%68) eklem
içi kınğın yanısıra iskelet sistef!linde bir
başka yaralanma daha vardı.
kHastalarda eklem içi kınğın anatomik bölgelere göre dağılımı şöyledir: Tibia distal uç 37, radius distal uç 17, humerus distal uç 11, tibia proksimal uç
7, emur distal uç 2.
Tedavileri tamamlanmış ve poliklinikontrole gelen ve dosyaları retrospektif olarak araştırılan 48 hastada
klinik ve radyolojik değerlendirme yap-

ğimize

tık.

Klinik değerlendirme kriterleri Green
&O'Brien'den modifiye edilmiştir (2)
(Tablo 1)
SONUÇLAR
Tüm olguları birlikte değerlendirme
yoktur. Mükemmel sonuçların az
olması eksterna fiksatör cihazının stabil
internal fiksasyon yapılamayacak kadar
parçalı ve açık kırıklarda kullanılmasına
imkanı

bağlıdır.

Tibia distal uç ve pillon kırıklarında
sirküler tipte eksternal fiksatör kullanıl
dığı için distraksiyon ile redüksiyon
mümkün olmaktadır. Bu tip kırıklarda ligamentotaksis kavramı daha başarı ile
uygulandığından redüksiyon daha ko-

lay sağlanmaktadır.
Radius distal uç kırıklarında eksternal fiksatör ile stabil fiksasyon yapıl
maktadır. Ancak, tek başına eksternal
fiksatörün yeterli fiksasyon sağlayama
dığı durumlarda minimal oseosentez
eklenebilir. Radius distal uç kırıklarında
ünilateral oynar başlıklı eksternal fiksatör cihazı kullandık. Bu cihaz hem redüksiyondan sonra istenen pozisyonda
kilitlenmekte, hem de kırık kaynama süresi içinde başlıklar gevşetilerek eklem
hareketi başiatıiabi lmektkedi r.
Eksternal fiksatör diz çevresi kırıkla
özellikle yaşlı hastalarda ve açık
kırıklarda kullanılır. Dize menteşeli eksternal fiksatörün uygulanması ile diz
hareketlerine erken başlanması ve eklem mesafesinin korunması mümkün
rında,

olmaktadır.

ise özel tasarım
unilateral eksternal fiksatör
cihazı kullanılmıştır. Zayıf sonuçlar,
özellikle yüksek enerjili travmalar ile
oluşan açık parçalı kırıklarla travma
anında kıkırdak ve diğer yumuşak dokuların aşırı hasar görmesine bağlıdır.
Dirsek

kırıklarında

menteşeli

TARTIŞMA

Eklem içi

kırıklarda yaşam

süresinin
ekstremitede nörolojik defisit olması, kınğın çok parçalı olması
cerrahi redüksiyon ve internal fiksasyona kontrendikasyon teşkil ettiği belirtilmektedir (5). Bu hastalarda konservatif
tedavi yapılması önerilir.
kısıtlı olması,

Eklem içi kırıklarda, malunion ve nonunion ile redüksiyon kaybının önlenmesi ve eklemin rehabilitasyon uiçin rijit
internal fiksasyon yapılması gerekitği
pekçok yazar tarafından belirtilmektedir
(5,6, 7, 12). Cerrahi redüksiyonun en
önemli riskleri kırık hematomunun boşaltılması, eklem kapsülünün açılması,
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TABLO 1 :KLINIK SKORLAMA
AGRI

HAREKET

Eski işine dönme
Daha halifiş

FONKSIYON:
20
15

Yok
Zaman Zaman
Telere edilebilir
Telere edilemez

o

Normal
Normalin % 75
Normalin % 50
%50 den az

25
15
10
5

25
15

Çalışarnıyer

o

EKLEM GÜCÜ

25
Normal
Normalin% 75 15
Normalin % 50 10
5
%50 den az

Buna göre sonuçlarım ız:
Anatomik Lokizasyon
Tibia distal uç
Radius distal uç
Humerus distal uç
Tibia prok. uç
Fe m ur distal uç

O.S.
37
17
11
7
2

K.G.
26
10
6
4
2

Mü k.
1
3

74

48

4

Iyi
12
3
3
4

Orta
8
2
1

Kötü
5
2
2

2

geniş yumuşak

doku diseksiyonudur.
Cerrahi redüksiyonda stabil fiksasyon
sağlanamaz ise rehabilitasyona başla
namaz, alçı veya atel ile eksternal tespit gerekir. Sizce, cerrahi redüksiyoninteral fiksasyon yapılan hastada ekstrenal tespit gerekir. Sizce, cerrahi redüksiyon-internal fiksasyon yapılan
hastada eksternal tespit kullanılması
yapabilecek en olumsuz ve başarısız
tedavidir, çünkü her iki tedavinin risklerini taşımaktadır.
Travmalı ekstremitenin immobilizasyonunun ekstremite üzerinde olumsuz
etkileri vardır. bunlar, kronik ödem,
sertlik, osteoporoz, yumuşak doku atrofisi olup günümüzde kırık hastalığı olarak bilinir.

Eksternal fiksasyon, konseNatif tedavi metodlarına göre daha stabil fiksasyon sağlar. Uygun hastalarda minimal internal fiksasyon ile birlikte
kullanılarak
stabilitenin
arttırılması
mümkündür. Hasta mobilize edilerek
eklem hareketlerine derhal başlanır.

22

13

9

Böylece hem yatmaktan kaynaklanan
problemler (üriner enfeksiyon, bası yaraları gibi) redüksiyon sağlanarak kırık
kaynaması kolaylaşır. Sekonder cerrahi
girişimler yapılması kolay olur (kemik
grefti, cilt grefti gibi). Menteşeli cihaz
kullanılanlarda fiksasyon sonrası rehabilitasyon programına kırık kaynaması
beklenmeden başlanabilir.
Biz, açık redüksiyon ve internal fiksasyon yapılmayan olgularda eksternal
fiksasyonun iyi bir alternatif tedavi yöntemi olduğu ve cerrahi tekniğe dikkat
edilirse başarı ile kullanılabileceği düşüncesindeyiz.

ÖRNEK OLGU: Ş.S. 52 yaşında Kadın Ulna cisim kırığı ve Radius distal uç
açık kırığı tanısıyla tedavi edilmiştir. Ulna plak ve vida ile osteosentez yapıl
mış, radiusa ise redüksiyondan sonra
oynar başlıklı eksternal fiksatör uygulanmıştır (Grafi 1). 2 ay sonraki kontrol
grafisi (Grafi 2). Bir yıl sonraki kontrol
grafisi (Grafi 3).
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Diz bölgesi eklem içine uzanan bir açık kı
rıkta eksternal fiksatör uygulamam ız.

Radius distal ve humerus distal uç açık kı
olguda eksternal fiksatör uygulaması

rıklı

KAYNAKLAR
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EKLEM

IÇi KlRlKLARlN iliZAROV EKSTERNAL
FiKSATÖR iLE TEDAViSi

A. Turgay ÇAVUŞOGLU*, Ersan BOYSAN**, Mahmut GiDER, Sezgin YAZlCI
Çok parçalı eklem içi ';:ırıkarı, travmatolojide çözümü oldukça zor olan
problemierin başında gelmektedir.
Öze!liklr:; ek.lem içi açık kırık tarzında
meydana gelen olgularda tedavi seçenekleri daha da kısıtlı olmaktadır.
Diz eklemin ilgilendiren çok parçalı
eklem içi kırıklarda bu durum kendini
daha fazla belli etmektedir. Buradaki
çok parçalı kırıklar genellikle yüksek
enerjili travmalar ile meydana gelmektedir ve bu nedenle eklem çevresi yumuşak dokularında bütünlüğü bozulnıaktadır.
Mitchell ve Shepard'ın
yaptığı çalışmalarda eklem içi kırıklar
da kıkırdak dokunun iyileşmesinde en
önemli faktörün interfragmanter kornpresyon olduğu ortaya konmuştur. Ayrı
ca yine Salter ve arkadaşlarının yaptı
ğı
çalışmalarda
erken hareketin
optimal sonucu elde etmek için çok

**

önemli

olduğu gösterilmiştir.

Femur distali ve tibia proksimalini ilgilendiren kırıklar fragınanların sayı ve
pozisyonlarına göre tipiere ayrılırlar.
Uygulanacak olan tedavilerde bunlara
göre planlan ır.
(Femur Distal Uç Kırıkları : NEER
SINIFLAMASI: Tip 1, Tip IlA, Tip 118,
Tip lll)
(Tibia Proksimal Uç Kırıkları: HOHL
SINIFLAMASI: Tip 1, Tip ll, Tip lll, Tip
IV; Tip V)
Ayrıca kınğın açık veya kapalı olmave eğer açık ise kaçıncı derece olduğu tedavinin planlanması açısından
önem taşır. Günümüzde bu tür vakalarda yaygın olarak kullanılan tedavi mesı

todları şöylece sıralanabilir.

1) Kapalı redüksiyon ve alçı uygula-

SSK Ankara Hastanesi 2. Ortopedi Kliniği Asistanı
SSK Ankara Hastanesi 2. Ortopedi Kliniği Şef Muavini
SSK Ankara Hastanesi 2. Ortopedi Kliniği Uzmanı
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llizarov 1952'den beri travmatolojide
olarak kullanmaya başladığı sirküler eksternal fiksatör ile travmatolojide klasikleşmiş bir çok uygulamaya alternatif öneriler getirmiştir. Çok parçalı
eklem içi kırıklarda sirküler eksternal
fiksatörü, kırık fragmanların primer tespiti ve interfragmanter kampresyon için
kullanılmıştır. Uygulamayı takiben ekleme erken dönemde hareket yermiştir.
Ancak bütünlüğü tamamen bozulmuş,
primer tespit sonrası stabilizasyonu yetersiz görünen olgularda uygulamaya
ek olarak ekiemi distraket etmek amacı
ile sisteme ek çember ilave etmiştir.

ması

2) Traksiyon

yaygın

uygulaması

3) Açık redüksiyon ve internal fiksasyon
4) Eksternal Fiksasyon
Kapalı

ve Tip 1-11 eklem içi kırıklarda
redüksiyon ve rijit internal fiksasyon hastayı erken rehabilitasyona ulaş
tırabilecek en seçkin tedavi metodudur.
Ancak kınğın açık olması veya Tip ll-IV
olması bu tedavi yönteminin kullanımını
oldukça kısıtlamaktadır.
açık

Bu tip kırıklarda eksternal fiksatörler
olarak ekiemi distrakte pozisyonda tespit etmek için kullanılmakta
dırlar. Bu uygulamalardra eklem hareketsiz kalmakta ve hasta ekstremite
üzerine yük verememektedir. (Bazı unipolar eksternal fiksatör tiplerinde "ORTHOFiX" distrakte pozisyonda ekleme
kısmi hareket vermek ve hastayı ayağa
kaldırmak mümkün olmaktadır.)

yaygın

MATERY AL ve METOD
1990- 1991 yılları arasında SSK Ankara Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji kliniğine başvuran 7 diz çevresi
çok parçalı eklem içi kırığı llizarove
Eksternal Fiksatör uygulanarak tedavi
edilmişlerdir. Hastaların tamamı erkek
olup, yaşları 27-54 arasında değişmek
tedir. Ortalama yaş 39 dur. Hastaların
yaş, cins, kırıkları lokazilasyonları ve
tipleri Tablo 1'de sunulmuştur.

Özellikle femur distal uç kırıklarında
erken hareketlenmeye geçilemediğinde
eklem içi ve kuadriseps yapışıklıklar
oluşmakta ve prognoz kötüleşmektedir.
Yaş

Cinsiyet

Hastaların

4 tanesi trafik

Kınğın

Kınğın

kazası,

1

Kınğın

Lokalizasyonu

Tipi

Cinsi

1

27

Erkek

Femur Distal Uç

Tip ll A

Açık Kırık

2

34

Erkek

Tibia Proximal Uç

Tip IV

KapalıKırık

3

29

Erkek

Tibia Proksimal Uç

Tiplll

Açık Kırık

Tip ll

4

44

Erkek

Femur Distal Uç

Tip ll B

Açık Kırık

Tip ll

5

41

Erkek

Femur Distal Uç

Tip ll B

Açık Kırık

Tip 1

6

54

Erkek

Tibia Proksimal Uç

Tip IV

KapalıKırık

7

48

Erkek

Tibia Proksimal Uç

Tip lll

Açık Kırık
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tanesi iş kazası ve 1 tanesi de yüksekten düşme idi. Hastaların ameliyata
alınma zamanı ortalama kaza sonrası
5. gündür. Hastaların 4 tanesine kapalı,
3 tanesine açık redüksiyonu takiben
Sirküler Eksternal Fiksatör uygulanmış
tır. Eklem yüzeyini ilgilendiren fragmanlar 2 veya daha fazla zeytinli Kirchner
teli ile tespitlenip interfragmanter kornpresyona tabi tutulmuştur. Sistemlerde
genelde 3 er adet çember kullanılmıştır
ve yine ayrıca kullanılan Kirchner teli
sayısı ortalama 6 dır. Zeytinli teliere
100, normal teliere 120 kg. 'lık germe iş
lemi uygulanmıştır. Hiç bir olguda ekiemi distrakte edip sabitlemek amacı ile
ilave çember kullanılmamıştır. Hastalara postoperatiftolore edilebildikleri en
kısa sürede aktif ve pasif eklem hareketlerine başlanmış ve destekli olarak
ayağakaldırılmışlardır.

SONUÇ

Hastalar 20 günlük aralarla kontrole
Fiksatörler kontroller sı
rasındaki kaynamanın durumuna göre
çıkartılmışlardır; ortalama çıkarma süresi femurda 5, tibiada 4 aydır. Tibia
proksimal uç kırığına konulan bir fiksatörde, proksimal vermemesi üzerine fiksatör 1 ayda çıkarılmıştır. Olguların hiç
birinde persistan tel dibi enfeksiyon
oluşmamıştır ve yine olguların hiç birinde kaynamama problemi olmamıştır.
çağrılmışlardır.

Klinik sonuçlar değerlendirildiğinde;
3 tibia kırığında tam hareket eklem hareketi elde edilmiş ve sonuç iyi olarak
değerlendirilmiştir Femur distal uç kırık
larında ise ortalama % 50 fleksiyon
kaybı meydana gelmiştir. Yine bir tibia
(Fistülizasyon nedeniyle her iki dizde
genu varum deformitesi oluşmuştur.
hastaların hemen hepsi halen desteksiz olarak yürüyebilmektedir.

A. Turgay ÇA VUŞOGLU

TARTIŞMA

Eklem içi kırıklarda ideal tedavi,
anatomik redüksiyon, interfragmanter
kampresyon ve erken hareket uygulamasıdır. Ancak kınğın çok parçalı olması ve açık kırık olması bu tedavinin kullanılırlığını oldukça kısıtlar. Bu durumda
yaygın olarak tercih edilen tedavi traksiyon uygulamak ve traksiyon süresince
eklem hareketliliğini sağlamaktadır. Ancak hastanın uzun süre yatağa bağlan
ması bu tedavinin istenmeyen yönüdür.
Diğer bir uygulamada ekst~rnal fi~sa
törler yardımı ile ekleme dıstraksıy~n
uygulamak ve aynı anda hastayı ayaga
kaldırmaktır. Ancak bu sistemlerin çoğunda eklem hareketsiz kalmakta~ır.
Bazı unipolar eksternal fiksatör tiplerın
de "ORTHOFIX" ekleme distraksiyon
altında kısmi hareket verebilmektedir.
Ancak burada da ideal redüksiyon ve
interfragmanter kompresyonun yapıla
bilmesi gerekse eklemin hareketinin
sağlanıp hastanın ayağa kaldırılabilme

si bakımından bu olgularda ilizarov eksternal fiksatör alternatif bir tedavi metodu olmuştur. Zeytinli Kirchnerler ile
(özellikle Rus tipi) interfragmanter
kompresyon hem de eklemin yüzey bütünlüğünün stabilizasyonu ~akı~ın~an
yeterli olmaktadır. Ekstremıte uzerıne
destekli olarak ağırlık verebilmekte ve
eklem hareket sınırları tedrici olarak geliştirilmeyeçalışılmaktadır.

Bu tedavi metodunun eleştiriye açık
olan yönlerinin başında, açık redüksiyonu takiben eksternal fiksatör uygulanmasının enfeksiyon riski taşıması gelmektedir. Ancak bu çalışma içinde
böyle bir komplikasyon ile karşılaşılma
mıştır. Ayrıca fiksasyon tellerinin güçleştirilmekte ve sinovyal fistülizasyon
oluşmasına yol açabilmektedir. Yine
özellikle femur için geçerli olmak üzere
hastanın sirküler fiksatörü yeterli za-
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ment Of Tibia/ Plateu Fractures. Orthopedics 7: 68-69, 1983.

man süresince tolore edilmesi güçlük
Bu sebepten erken fiksatör çıkarılan bir olguda da redüksiyon
kaybı meydana gelmiş ve genu varum
deformitesi oluşmuştur. Tibia kırığı olan
bir olguda da fistülizasyon oluşmuş ve
fiksatör 1. ayda çıkarılmıştır. Buna bağlı
olarak tibi.al platoda redüksiyon kaybı
meydana gelmiş ve dizde genu varum
deformitesi oluşmuştur.
yaratmaktadır.

5) Hoh/, M.: Treatment Methots in tibia/
Condylar Fractures. J. Bone Surg. 49A:
1455-1467, 1967.
6) /bsen, J. and Mossing, N.: Conservative Treatment Of Tibial Condylar Fractures. Acta Ort. Scand. 42:431-432, 1971.
7) Mize, R.D.; Buckhols, R.J. and Grogan, D.P.: Surgica/ Treatment Of Disp/acet,
Comminuted Fractures Of The Distal End
Of The Femur. J. Bone Joint Surg. 64A:
871-874, 1982.

Sonuç olarak konu ele alındığında
uzun süre yatmasında ve internal fiksasyon materyallerinin kullanılmasında
sakınca olan çok parçalı ve açık eklem
içi kırıklı vakalarda llizarov Eksternal
Fiksatör uygulaması alternatif bir tedavi
metodo olarak kabul edilebilir. Ancak
teknik olarak uygulama güçlüğü ve
komplikasyonların varlığı göz önünde

8) Kayaalp, A.: Alt Ekstremile Kmklan
ve Kmk Komplikasyonlanmn Tedavisinde
Dinamik Aksiyal Fiksatör Uygulamalan ve
Sonuçlan Uzmanlik Tezi, 1991.
9) Kurgan: 1/izarov External Fixator. General Surgical Brochure, 1987.

tutulmalıdır.

10) Schwartsman, V. and Schwartsmann, R.: Techniques Of Fracture Reduction: The 1/izarov Method Tech. in Orthop.:
Vol. 5, 53-59, 1990.
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1) llizarov G.A.: Basic Principles of l!izarov Method in /Orthopedicis; A conversation
with Prof. Cadrell A. T. Texas Medicine 239:
263-278, 1989.
2) Pa/ey D.: The Principles of Deformity
Corrections by the llizarov technique: Technica/ aspects. Tech. Orthop 4 (1): 15-29,
1989.
3) Edefand E.D.: Open Reduction and
Rigit Fixation of The Tibial Plateou. Acta
Ort. Scandinav. 47: 686-689, 1976.
4) Gausewitz, S.H. and Hoh/, M.: The
Signeficence Of Early Motion in The Treat-

11) Mitchell, N., and Shepart, N.: Healing Of Articular Cartilage in lntra-articu/ar
Fractures in Rabbits. J. Bone Join. Surg.
62A:628-634, 1980
12) Sa/ter, R.B., Simmonds, D.F., Malco/m, B. W, Rumble, E.J., MacMicae/,D.,
and Clements, N.D.: The Biological Effect
Of Continues Pasif Motion On The Healing
Of Full- Thicness Defects in Articular Cartilage. J. Bone Join. Surg. 62A: 1232-1251,
1980.
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ÖZEL TASARIMLI (OLGUYA ÖZGÜ)
EKSTERNAL FiKSATÖRLER
Sualp TURAN*-, Orhan GiRGiN**, Can KOŞA V***
Ankara Numune Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde
1979-1992 yıllarında 1348 eksternal
fiksatöruygulaması yapılmıştır.

Değişik nedenli 32 olguya, olgunun özelliğine göre çizilerek yaptırıl
mış hareketli veya hareketsiz, özel tasarımi!
(çizimli) eksetranl fiksatör
uygulanmıştır. Bu cihazar teknik elemanla beraber çizilmiş ve olguya özgü yaptırılmıştır.

TARiHi GELiŞiM
Eksternal fiksatör fikri, 19. yüzyılın
Malgaigne ve Rigaud tarafı ndan 1843-1850 yılları ndaki uygulamları ile başlamıştır (KAVRAr,1 DEVRI).
ortalarında

Parkhill ve Lambott, 1898 ve 1902
bugünkü eksternal fiks1törlere benzeyen cihazlarla yapılmış çalışmalar yayınlam ışiardır (UYGULAMA
DEVRI).

yıllarında,

**

Juvara 1914, Judet 1934, Anderson
1935, Hoffman 1938, Charnley 1948,
Scott 1949, Wagner 1970 ve diğer pekçok ortopedistin yaptıkları eksetranl tiksatörler, bu kavramın uygulamadan
sonra gelişimini sağlamıştır (GELIŞME
DEVRI).
Bize göre, eksternal fiksatörün hergeçen gün gelişmesi, uygulama alanını
genişletmiştir. Klasik eksternal fiksatör
endikasyonarı yeni görüşler ve cihazlarla artmıştır. özellikle lllizarov ve DeBastiani'nin çok yönlü ve değişken eksternal fiksatörleri, yeni gelişmeler ve
ufuklar açmıştır (YENI UFUKLAR DEVRI).
Bugün, artık görüşle endikasyonlar
ve teknik olanakları o kadar ilerlemiştir
ki lllizarov ve DeBastiani'nin yeni ufuklar açan eksternal fiksatörleri de yetersiz kalmaktadır.
Yeni bir alan oluşmuştur. 4. devre
de yetmemiş, 5. devre gereksinimi doğ-

Ankara Numune Hastanesi 1. Ort. ve Travm. KI. Başasistanı
Ankara Numune Hastanesi 1. Ort. ve Travm. KI. Şefi
Ankara Numune Hastanesi 1. Ort.v e Travm.KI. Asistan ı
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muştur. Beşinci devre, OLGUYA ÖZGÜ EKSTERNAL FIKSATÖR DEVRIDIR.

OLGUYA ÖZGÜ EKSTERNAL
FIKSATÖR NEDIR?
Bazı olgular vardır ki, klrısikgörüşlü,
tespit (Fiksasyon) sıkıştırma (Kompreson), uzatma (Distraksiyon) ve düzeltme (Korreksiyon) kavramlarının bir veya birkaçına gereksinim doğurur. Bu
koşullarda, bu kavramarın bir veya birkaçının özelliklerini üstünde joplayan
yeni bir eksternal fiksatör gerekir. Bu,
olgunun özelliğine göre, çizilip (dizayn)
yaptırılan (özel tasarımi!) eksternal fiksatör ile gerçekleşebilir.

Bilinen tek taraflı (ünilateral), iki taraflı (bilateral), üç veya dört boyutlu (trianguler, quadrilateral), yarım dairevi
(semi-sirküler) ve dairevi (sirküer) aksternal fiksatörler belli endikasyonlar ve
belli olgular içidir. Bazı olgular vardır ki,
bu klasik tpilerin hiçbirisi ile tedavi olanağı yoktur. Bunların bir veya birkaçının
özel değiştirilmeleri ile amaca yanıt verebilirler. Bunun için de olguya özgü çizim ve tasarım yapılarak ci haz yaptırılır.
ÖZEL TASARIMLI EKSTERNAL
FIKSATÖRLERIN ENDIKASYONLARI
Olguya özgü eksternal fiksatörler,
deneyimierimize göre çoğunlukla ekiemi ilgilendiren ve ekleme yakın patolojiler için gerekli olmaktadır. Buların başında y~mık sekelleri sonucu oluşan
eklem kontraktürleri gelmektedir. Ikinci
sırayı ekleme yakın parçalı ve açık kırık
larla bunların sekelleri oluşturmaktadır
Üçüncü sırada eklernde spastisite sonucu oluşan fleksiyon deformiteeri yer
almaktadır. Sayısal olarak enfeksiyon
sekelleri ilk sırada ise de bunların klasik
eksternal fiksatörler ile de tedavi edilebileceği kanısındayım

Klasik eksternal fiksatörlerin çivilerin
geçirilmesine olaank tanımayan cilt ve
kemik bozuklukları özel çizim ve tasarım gerektiren olgulardır. hareketlilik ve
tedrici hareket ile istenen açının sağlan
ması gerektiren durumlar da özel tasarım endikasyanları içine girer.
ÖZEL TASARIMLI
FIKSATÖR TIPLERI

EKSTERNAL

Özel tasarımlı eksternal fiksatörler
genelde iki tiptir. Hareketli ve hareketsiz. Hareketsiz olanların tasarımı daha
kolaydır. Ekleme yakın veya ekiemi geçen cihazın delik sayıları ve çivi uygulamları isteğe göre yaptırılır.
Zor ve sorun olan hareketli olanlarHareketli özel tasarım için ortopedist ve tıbbi teknisyenin çokiyi anlaşma
sı ve bilgi birikimli olmaları gerekir
Çünkü yapılacak eksternal fiksatöre konacak ekler bağlantılar, hareketler noktaları, hareket genişliğinin sağlanması
gibi kavramların şablonlar halinde çizilmesi ve planlanması gerekir. Bunun
için de birinci koşul deneyimdir.
dır.

Bazen bir olgu için yapılan özel taeksternal fiksatör yetersiz olur.
Tüm çabalar boşa gider ve yenisinin
yaptırılması gerekebilir. Bizim, bir olgu
için üç değişik,özel tasarımlı eksternal
fiksatör yaptırdığmız olmuştur. Bu yapım, hem kısa sürede olmalı, hem de
ucuz olmalıdır. Bunlar da ayrı sorunlardır. (Resim 1).
sarımlı

ÖRNEK OLGU 1: ·

Ayak bileğinde yanık sekeline veya
spastisiteye bağlı aşırı fleksiyon deformitesi veya kontraktürü olan ve tibiotalar ekiemi bozuk (yanık sekelinde cilt
sorunları olan) olgulara daha önceki tedavi önerileri amputasyondur.
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Resim 1

Özel tasarım düşüncesi: Çivi geçirmeye uygun cilt ve kemik yapıların saptanması, ayak bileği ekieminin hareket
eksenine cihazın hareket noktasının getirilmesi, fleksiyon deformitesine uygun
iki metal bloğun aynı açıda tutulabilmesi düşünülür. Sonra bu cihazın, ayağın
normal duruşu olan 90 dereceye getirilebilmesi için yivli-hareketli çubukların
yerleştirme yerlerinin saptanması gerekir. Sonra grafik ve şablon üzerinde ön
uygulama yapılır (Şekil 1)

Şekil 1. Yanık sekeli sonucu dizde (/eksiyon deformitesi olan o/guya uygulanan
ÖZEL TASAR/MU EKSTERNAL FIKSATÖRÜN görünümü (Hergün 2x112 mm uzattisrak dizde 180° düzgün/ük sağlanmtşttr.)

ÖRNEK OLGU 2:
Dersale 45 derece fleksiyonda kontraktür gelişmiş ayağın 1. parmak kontraktürlü yanık sekeli.Daha önceki tedavi önerileri : Arnputasyon
Özel tasarım düşüncesi: Ayak 1.
anatomik durumu olan 180
dereceye getiilebilmesi için iki madeni
blok ve bunların arasındaki yivli çubuklar bu kontraktür için yetersizdir. Çünkü
bu cihaz180 derecelik düzgünlüğe gelemez. Bu nedenle ikinci bir eklem ve
bir fazla madeni blok gerekir.Sonuç
olarak tibio-talar eklem bir hareket noktasıdır. Bu nokta pozisyon için hareketlidir. Ikinci hareket noktası, asıltedavi
noktası olup 1. metatarso-falangeal eklemi hareket ekseni noktasıdır. Parmağın düzeltilmesi bu hareketli noktadan
olur. Bu üç metal blok yivli ve hareketli

bir çubuk ile tutturu lur. Tibio-talar eklem
tespit edilir. Yivli çubuktan yaptırılan
hareket sayesinde, deformite, 1. metatarso-falangeal eklernden parmağı hergin 2x1 mm uzatarak düzeltilir.
OLGULARIMIZIN ÖZELLIKERI

parmağının

Özel tasrımlı 32 eksternal fiksatör
nedenlerle yapıl
mıştır: 6 yanık sekeli, 3 doğmalık anemal, 5 kırık sekeli, 6 yeni kırık (parçalı
veya açık), 5 enfeksion sekeli ve 3
spastisite sekelli olgu.
uygulamalarımız şu

Bu 32 olgunun 14'üne hareketli,
18'ine hareketsiz özel tasarımlı eksternal fiksatör uygulanmıştır.
SONUÇ
Gelişmesi
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süren eksternal fiksatör

Sualp TURAN

ÖZEL TASAR/MU (OLGUYA ÖZGÜ) EKSTERNAL PIKSATÖRLER

yapımı birtüryaratıcılıktır. Bu yaratıcılığı
yapabilmek için tıbbi bilgiye, aksternal
fiksatör uygulama deneyimini birleştir
mek ve bunu tıbbi teknisyene yaptırabil
rnek gerekir.

KAYNAKLAR
1. Clinical Orthopaedics and related Research, Jan 1990, No 230
2. GlRGlN O. 11/izarov yöntemi, Xl/. Milli
Türk Ort. ve Trav. Kongre Kitabi THK Matb,
Ank. 1991, 161- 167

Tıp ile cihaz yapım tekniğini birleşti
rebilmek, pek çok tedavi edilemez denilen olguyu tedavi edebilmek olanağıı

3. GlRGlN O. ve Ark. lllizarov yöntemi
ile tibianm doğma!Jk-anguler defekti psödoartrozlanmn tedavisi XII Milli Türk Ort. ve
Trav. Kongre Kitabi THK Matb., Ank. 1991,
445-448

doğurmuştur.

Bizim uygularnianız sonucu pekçok
bu tür olgu tedavi edilmiştir.

4. The Orthopaedic Clinics of North
America Vo/21, no4, Oct 1990

Sorun olgularda, özel tasarımlı olguya özgü yapılmış aksternal fiksatör yapımını meslektaşlarımıza öneririz.

5. V/DAL J. External Fixation, yesterday, today and tomorrow, C/in. Orth. and
Releated Research 1983 Sayfa 7-13
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KlRlKLARDA EKSTERNAL FiKSATÖR
UYGULAMALARI
Mahmut MUTLU*, Mehmet ARAZi**, Bahri KASAL**, Erdoğan GÜLTEKiN**

Hızla değişen teknolojik gelişmeler
ve bunlarla ortaya çıkan iş kazaları ve
giderek artan trafik kazaları ortopedik
cerrahiarı problemli kırıklarla karşı karşıya bırakmaktadırlar. Özellikle açık
kırıklarda olmak üzere (6,7,8, 11, 13,
14, 15, 16, 17), son yıllarda pelvis kırık
larında (2, 18,21 ,23), instabil Colles kı
rıkları nda (1 O, 19,22) daha pekçok endikasyonda (20) eksternal fiksatörler
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada sorunlu kırıkların tedavisinde
eksternal fiksatör uygulamalarının sonuçları değerler.dirilmiştir.

MATERYAL ve METOD

S.Ü. Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji kliniğinde Ağustos 1988
ile Aralık 1992 tarihleri arasında 66
hastanın 70 kırığına eksternal fiksatör
uygulandı.Kırıkların lokalizasyonarına

göre

**

dağılımı

ve

kullanılan

fiksatör tip-

leri tablo 1 de gösterilmiştiLHastaların
ortalama yaşları 31.8 di (6-65). Kırıkla
rın oluş sebepleri olarak trafik kazası 3
(%65.2), ateşli silah yaralanması 7 (%
107), yüksekten düşme 6 (% 9.1), iş
kazsı 5 (% 7.5), başka yaralanmalar >5
(% 7.5) hastada tesbit edildi. Eksternal
fixatör endikasyanları tablo 2 de gösterilmiştir. 32 olguya eksternal fiksatör
acil olarak ('travmanın olduğu gün veya
ikinci gün) uygulandı. Açık kırıklarda
Gustilo
sınıflandırılması
kullanıldı
(16, 17). Son kontrolü yapılabilen 57
hastadan tedavisi devam eden 4 ve
postoperatif 1o. günde pulmoner emboliden ölen 1 pelvis kırığı çıkartılarak kalan 52 hastanın 54 kırığının sonuçları
değerlendirildi. Hastalar ortalama 11.0
(4-55) ay takip edildiler. Tüm pelvis kı
rıkları anstabildi ve posterior yapılar etkilenmişti. 1 olguya anterioreksternal
fiksatöre ilaveten sakro iliak ekleme

Öğr.Gör .. U.D.E.Ü.Tıp Fak.Ort.ve Trav.A.B.D.
Prof.Dr.D.E.Ü.Tıp Fak.Ort.ve Trav.A.B.D.
Araştırma Gör.D.E.Ü.Tıp Fak. Ort. ve Trav.A.
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Eksternal Fiksatör tipi

Kırık

lokalizasyonu

*DAF

Selçuk EF

Girgin

MiniFix.

ilizarov

Tibia

39

32

'1

5

-

'1

Femur

15

'15

-

-

-

-

Pelvis

7

-

7

-

-

-

Humerus

4

4

-

-

-

-

Radius alt uç 3

-

-

-

3

-

Ön kol

2

1

-

-

1

-

70

52

8

5

4

1

Toplam

*DAF: Dinamik Aksiyel Fixatör(Orthofix)
Tablo 1 Kmk lokalizasyonlarmm dağtltmt ve kul/antlan fiksatör tipleri

* Tip lll açık kırık ..................................................................... 41
* Tip 1-11 açık, beraberinde segmentler veya parçalı kırık ....... 14

* Anstabil pelvis kırığı............................................................. 7
* Malunionun düzeltilmesi...................................................... 4
* lpsilateral fe mur ve açık tibia kırığı.................................... ... 2
*

Enfekte pseudoartroz .................................................. .. ..... . 2

TOPLAM .................................................................................. 70

Tablo 2. External Fixator Uygulanma Endikasyon/an
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Takip

Kırık

lokalizasyonu
(ay)

Iyileşme Delayed

Süresi
(ay)

Süresi

Nununic ÇYE*
Union

Deri
enfeksiyon

Tibia

31

4-55
(13.3)

5.8

3

4

2

2

Femur

12

4-22
(1 0.5)

6.4

1

-

5

1

Pelvis
5
Radius alt uç 3

5-7
4-12 (6.7)

3
2.3

-

1

-

-

-

-

Humerus

2

5-12
(8.5)

3

1

-

1

-

Ön kol

1

8
(8)

3

1

-

-

-

3.9

6

4

9

3

Toplam

54

4-55
(11.0)

* ÇYE : Çivi yolu enfeksiyonu

Tablo 3

Hastalarımızdaki

plakla internal tesbit yapıldı. Kaynama
gecikmesi gelişen 1 humerus, 1 radius
açık kırığına yara iyileşmesinden sonra
plakla internal tesbit ve otojen kemik
grefti uygulandı.
SONUÇLAR
Uzun kemik kırıklarında solit kaynama görüldükten, pelvis kırıklarında ise
12. haftadan sonra externalfiksatorler
çıkarıdı. Hastaların ortalama iyileşme
süreleri ve görülen komplikasyolar tablo 3 de gösterilmiştir. 9 kırıkta (% 16. 7)
çivi yolu enfesiyonu gelişti. Sadece bir
olguda external fiksatörün çıkartılması
gerekli oldu. Diğerleri çivi irritasyonu
tarzındaydı, oral antibiyotik ve pansu-

tedavi özellikleri

manla düzeldiler.1 tibia kırığında aksternal fiksator çıkarıldıktan sonra retraktur gelişti. Bu olguya internal tesbit yapıldı, tamamen iyileşti. Tip lll açık ve
vasküler onarım yapılan 1 tibia kırığında
external fiksatör uygulandıktan 1 ay
sonra derin enfeksiyon nedeniyle arnputasyon gerekli oldu.
TARTIŞMA

Son

yıllarda

aksternal fiksatör uyguile ilgili ayrıntılı yayınlar yapıl
mış ve pek çok soru işaretine cevap
bulunmuştur (1 ,3,5,9, 18). Bir zamanlar
uygulamadan vazgeçilmesine dahi neden olan çivi yolu enfeksiyonu günümüzde eksernal fiksatör uygulaması
lamaları
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için major bir problem olmaktan çıkmış
Çivilerin uygun yerleştirilmei ve uygun çivi gibi bakımı ile bu sorun çözümlenebilir (4). Literaturde çivi yolu
enfeksiyonu ile ilgili çok farklı sonuçlar
bildirilmiştir. Örneğin De Bastiani : 0.6
gibi çok düşük bir yüzde bilidirilirken
(12) %42 lerekadar çıkan sayılarda bildirilmiştir (13). Ülkemizdeki yayınlarda
da değişik sayılar bildirilmiştir (14). Bu
değişikliğin muhtemel sebepleri olguların primer olarak enfekte olup olmaması ve lokalizasyonlarının anatomik özelliğidir. Bizim olgularımızda çivi dibi
enfeksiyonu %16.7 olarak bulunmuş
tur. Ancak tibia grubunda sadece 2 olguda (%6.5) rastlanırken, femur grubunda 5 olguda (%41.7) çivi yolu
enfeksiyonu saptanmıştır. Bu da eksternal fixatöruygulama yerini anatomik
özelliği ile açıklanmaktadır(4). ·
tır.

Özellikle tip lll açık kırıklar tedavileri
zor, komplikasyonları yüksek ve alışıla
gelmiş tedavi yöntemleri ile sonuçları
kötü olabilen kırıklardır. (6,8, 16). Bu tip
kırıkların tedavisinde eksternal fiksatörlerin yeri vazgeçilmezdir( 4,5,6,7,8,13).
Yine instabil pelvis kııklarında ve Colles
kırıklarında eksternal fiksatörler alternatif birtedavi yöntemi olmuşlardır (10, 18,
19, 21, 22, 23). Açık kıraklarda sıklıkla
psödöartroz ortaya çıktığı için erken dönemde kemik grefti uygulanmalıdır
(4,6,7,8,16,17). Bu eksternal fiksatör
uygulamasının
başarılı
olması
için
önemli bir noktadır. Bizim olgularımızda
da yumuşak doku iyileşmesini takiben
kemik grefti uygulanmıştır.
Günümüzde mekanik yönden çok
eksternal fixatörler geliştirilmiş
tir (3,4,5, 12). Bu nedenle ci haz yetmezliğindenziyade artık kötü sonuçların
alınması klinik tecrübenin yetersiz olmasına ve endikasyonun uygun olmasağlam

masınabağlıdır.

Sonuç olarak uygun endikasyonlarda kullanıldığında eksternal fiksatörler
pekçok problemli kınğın tedavisinde
çok az komplikasyonla başarılı sonuçlar vermektedir.
KAYNAKLAR
1. Alonso J.,Geiss!er W., Hughes JL.:
Extemal Fixation of Femoral Fractures, lndications and limitations. C/in Orthop. 241:
83-88, 1989.
2. Arslanoğlu 0., Kundak F.: Pelvis Ktrtklannda External Fixatör ile Tedavi. VIII.
Milli Ort ve Trav Kong Kitabt 1984 s: 305.
3. Behres F.: A Primer of Fixator Devices and Configurations.Ciin Orthop. 241: 514, 1989.
4. Behrens F.: General Theory and Principles of External Fixation. C/in Orthop
2412: 15-23, 1989.
5. Broekhuizen TH., Boxma H., Snijders
CJ.: Femoral Fractures, lndications for and
biomechanics of Extemal Fixation Problems in General Surgery. 5: 396-408, 1988.
6. Burgers AR.,Poka A., Brumback RJ.,

Bosse MJ.: Management of Open Grade lll
Tibial Fractures. Orthop C/in North Am. 18:
85-93, 1987.

7. Burgess AR., Poka A., Brumback
RJ., Flag/e CL., Loeb PE., Ebraheim NA.:
Pedestrian Tibial lnjuries. j Trauma. 27:
596-601, 1987.
8. Byrd Hs., Spicer TE., Cierney G.:X
Management of Open Tibial Fractures.
P/ast and Rec Surg. 76: 719-30, 1985.
9. Chao EYS., Aro HT., Lewa!len DG.,
Kelly PJ., The Effect of Rigidity on Fracture
Healing in External Fixation.Ciin Orthop
241: 24-35, 1989.
10. Cooney WP.: External Fixation of
Distal Radial Fractures. C/in Orthop. 180:
44-49, 1983.
11. De bastiani G., Aldegheri R., Renzi
Brivio L.: The Treatment of Fractures with a
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Dynamic Axial Fixator J Bone Joint Surg
66-B: 538-45, 1984.

res, Current Concepts Review. J Bone Jointsurg 72-A: 299-304, 1980.

12. De Bastiani G., Aldegheri R., Renzi
Brivio L.: The Treatment of Fractureswith A
Dynamic Axiaf Fixator. J Bone Joint Surg
66-b: 538-45, 1984.

18. Kel/amJF. : The Role of External Fixation in Pelvic Distruptions.Ciin Orthop
2541: 66-82, 1989.

13. Edge AJ., Denham RA.: Exteral Fixation for Complicated Tibiaf Fractures. J
Bone Joint Surg 63-B: 92-97, 1981.

19. Kongsho/m J., 0/erud C.: P/aster
Cast versus External Fixation for Unstab/e
lntraarticular Golfes Fractures. C/in Orthop
241:57-65, 1989.

14. Ege R., Tacal T.,Ege A.: Dinamik
External Fixasyon UygulamalanmJz. XII.
Milli Ort Trav Kong Kitabi 191, s: 482-483.

20. Rööser B., Hansson P.: External Fixation of lpsilateral Fractures of the Femur
and Tibia. lnjury 16:371-73, 1985.

15. Goltsealk FAB., Graham AJ., Morein
G.: The management of Severely Comminued Fractures of the Femoral Shaft, Using
the External Fixator. lnjury 16: 377-81,
1985.

21. Tile M.: Pelvic Ring Fractures: Should They Be Fixed? Review Article. J Bone
Joint Surg 70-B: 1-12, 1988.
22. Vaughan PA., Lui SM., Harrington
/J., Maistrelli GL.: Treatment of Unstab/e
Fractures of the Distal Radius by External
Fixation J Bone Joint Surg 67-B: 385-89,
1985.

16. Gustilo RB., Mendoza RM., Williams
DN.: Problems in the Management of Type
lll (Severe) Open Fractures: A New Classification of Type lll Open Frctures. J Trauma
24: 742-746, 1984.

23. Wild JJ., Hanson GW., Tullos HS. :
Unstable Fractures of the Pelvis Treaed by
Extemal Fixation J Bone Joint Surg 64-A:
1010-19, 1982.

17. Gusti/o RB.,Merkow RL., Ternp/eman D.: The Management of Open Fractu-
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GAZi TiPi PELViS EKSTERNAL FiKSATÖRÜN
BiYOMEKANiGi
Feza KORKUSUZ*, .Özcan KAYMAK, Orhan ASLANOGLU

Pelvis kırıklarının tedavisinde eksternal fiksatörler konseNatif ve açık
cerrahi girişimiere alternatif oluştu
rur.Yapılan deneysel çalışmalar ve klinik uygulamalarla değişik tipte fiksatörler geliştirilmiştir (Mears ve Fu,
1980). Gazi tipi pelvis eksternal fiksatör (GPEF) Hoffmann tipi anteriordikdörtgen çerçeveli fiksatörden modifiye
edilmiştir.Bu fiksatörde, tutucu bariara
70° açı verilerek pelvis posterior kolonunda stabilizasyon sağlanmaya çalı

törlerine, hassasiyeti 0.1 N olan ve
2000 N'a kadar ölçüm yapabilen load
cell yerleştirildi.Oiguların dördünde kırı
ğın sebebi trafik kazası (üçü yolcu, biri
yaya), birinde yüksekten düşme ve diğerinde göçük altında kalmaydı. Üç
hastada tek taraflı iskium-pubis kolları
kırığı, iki olguda iskium-pubis kolları kırı
ğıyla birlikte aynı tarafta sakroiliak eklemde zedelenme (stabil, açık kitap tipi
kırık) vebirinde iskium-pubis kolları kırı
ğıyla birlikte instabil sakroiliak ayrılma
saptandı.Hastalara kırığı izleyen 3-14
günler arasında GPEF uygulandı (Tablo 1).

şılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Klinik

Çalışma: Çalışmaya

1988

yılı içerisinde pelvis kırığı ile Gazi Üni-

Laboratuvar Çalışma: Yirmi yaşın
da erişkin bir erkek kadavra pelvisi örnek alınarak insan kemiğinin elastik
modülüsüne en yakın yapıya sahip ve
fotoelastisite özelliği gösteren epoks;
reçineden (araldit D+ herdenerHY 951;

versitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalına baş vuran ve GPEF uygulanan altı olgu dahil
edildLYaş ortalaması 22.17 olan ikisi
kadın, dördü erkek altı olgunun fiksa-

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sağlık ve Rehberlik Merkezi ve Gazi Üniversitesi tıp Fakültesi Ortepedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
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Tablo 1. Pelvis

Kırıkil Vakaların Yaş,

Yaralanmanın

VAKA

YAŞ

Cinsiyet,
Cinsi ve Yaralanma Şekli

CiNSiYET YARALANMA CiNSi
Sol iskion
Pubis kolları

A.T.

21

kırığı,sol

K

YARALANMA ŞEKLi
Trafik
kazası

(Yolcu)

sakroiliak
eki em
ayrılması

E.Ç.

39

Sol iskion
publis kolları

K
.

Ö.Ö.

M.Ö.

12

14

E

E

A.Y.

23

E

N.Ç.

24

E

Yüksekten
düşme

kırığı

Sol iskion
pubis kolları

Trafik

kın ğı

(Yolcu)

Sağ iskion
pubis kolları
kırığı ve
sakroiliak
zedelenme.
(Stabil)

Göçük altında
kalma

Sağ iskion
pubis kolları
kırığı ve
sakroiliak
zedelenme.
(Stabil)

Trafik

Sol iskion
pubis kolları

Trafik

kırığı

(Yolcu)

Ciba-Geig, Istanbul) bir adet pelvis modeli oluşturuldu. Kullanılan epoksi maddesinin çekme kuvveti altıdaki kopma
değeri ve gerilme ile maddenin birim
defsyon ilişkisi M-30 K tensil germe cihazında (Lyloyd lnstruments, Ingiltere)

saptandı.

kazası

kazası

(Yaya)

kazası

Model pelvis üzerindeki sekiz
noktaya, dokuz değişik yönde
ölçüm yapabilen strain gage'ler (Tip:
FAE 25-12513; GF % 2.08± 1; k+
%0.4; Rezistans- Ohm-% 120.0±0.2;
B:HL Electronics Ine., Massachusetts,
değişik
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ABD) yerleştirildi. Model pelvis sağ ve
sol femur proksimal uçları kadavra kemiklerinden elde edilen 1O cm yükseklikteki iskelet üzerine, model ile yer
düzlemi arasında 40°1ik bir açı olacak
şekilde yerleştirildi. Daha sonra, sakralbirinci vertabradan pelvis modeline
kompresyon yükü uygulanabilecek düz
bir plato oluşturuldu. Bu düz platoya
0.1 N hassasiyetle ve 2000 N'a kadar
ölçüm yapabilen load cell yerleştirildi.
Bu load cell aracılığıyla modele
1OON'Iuk artan kompresyon yükleri uygulandı. Yük artımiarı sırasında pelvik
halkada oluşan gerilmeler UCAM-5B,
1O kanallı mikro strain ölçücü (Kyowa,
Japonya) cihazına kaydedildi.
Toplam altı deney için pelvis modeli
dokuz kez yüklendi (Tablo 2). Elde edilen 978 veri, kolmogorow - Simirnow

two sample testiyle istatiksel olarak değerlendirildi.

SONUÇLAR
Klinik Çalışma: Pelvis kırığı sebebiyle GPEF uygulanan olgularda, kırı
ğın tipine bağlı olmaksızın zaman içerisinde pelviste stabilitenin arttığı ve
buna bağlı olarak fiksatöre gelen yükün
azaldığı izlendi.
Laboratuvar Çalışma: Simfiz pubis
pubis kolu kırığı, iskium pubis
kolları kırığı ve sakroiliak ayrılmanın sitimu le edildiği deneylerde GPEF'ün özellikle ön kolonu ilgilendiren kırıklarda
stabiliteyi koruyabildiği izlendi. Ancak
700 N'un üzeride yük uygulandığında
kırık hattındaki stabilitenin azaldığı görüldü (Şekil 1). Aynı fiksatörün arka kolonu ilgilendiren kırıklarda yetersiz kalayrılması,

Tablo 2. Yüklenmelerin Deneyiere Göre

Dağılımı

1. Deney

Normal Yükleme

2. Deney

Fiksatör Takılı Normal Yükleme

3. Deney

S. Pubis Ayrılması ve S.Pubis Ayrılması + SBHV*

4. Deney

S. Pubis Ayrılması + SBHV*
Sağ Pubis Kolu izole Kırığı + SBHV*
Sağ lskion Pubis Kolları Kırığı + SBHV*
Sakroiliak Ayrılma + SBHV*
Kontrol

5. Deney

Sağ lskion Pubis Kolları Kırığı

+ SBHV*
Sağ lskion Pubis Kolları Kırığı + SBHV* + Fiksatöre 30 Kg
Kompresyon Yükü

6. Deney
* SBHV: Sol

Uygulanmış

Sakroiliak Ayrılma
Sacağa

Horizontal Düzlemde Hareket Verilmiş
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Feza KORKUSUl

Şekil

rağmen

GAZI TIPI PELVIS EKSTERNAL FIKSATÖRON BIYOMEKANIGI

1. 800 N yük altmda GPEF'e
kmk hattmda instabilite izlen-

mesi.
dığı

ve vertikal olarakinstabil kabul editek başına kullanılmasının
sakıncalı olacağı sonucuna varıldı.
kırıklarda

len

TARTIŞMA

Pelvis kırıklarının tedavisi günümüzde kesin sınırlarla belirlenmemiştir. Pelvis eksternal fisatörleri kınğın erken döneminde kanamayı kontrol altına
almak, açık kitap tipi ve vertikal çapraz
kuvvetlerle olan kırıklarda geçici stabiliteyi sağlamak, B2 ve B3 tipi kırıklarda
redüksiyonu sağlamak ve korumak ve
hastanın bakımını kolaylaştırırken ağrı
sını

azaltmak amacıyla kullanılır (Tile,
1988). Pelvis eksternal fiksatörlerinin
kınğın stabilitesini uzun dönemde ne
oranda koruyabildiği tartışmalıdır. Yap-

mış olduğumuz çalışmada vertikal yönde stabil ve anterior kolonda kırığı olan
olgularda stabilitenin GPEF tarafından
korunabiieceği gösterilmiştir. Ancak fizyolojik sınırları geçen yüklerde fiksatöre
rağmen
stabilite
korunamamaktadır.GPEF posterior kolonu ilgilendiren
ve vertikal olarak instabil olan kırıkların
tedaviside tek başına yetersiz kalmaktadır. Bu bulgumuz Stocks ve akadaş
larının biyomekanik çalışması ile uyumludur (Stocks ve ark., 1991). Gelecekte
normal pelvislerden alınacak bilgisayarlı tomografi kesitlerinden, finite element
yöntemi kulanılarak üç boyutlu rekonstrüksiyonve matemetik model üzerinde
kırk simülasyonu yapılması düşünül
mektedir.

KAYNAKLAR
1. Mears OC, Fu FH Modem concepts
of external skeletal fixation of unstable pelvic fractures. Clin Orthop 151:73-80, 1980
2. Stocks GW, Gabel GT, Noble PC,
Hanson GW, Tullos HS: Anterior and posterior internal fixation of vertical sher fractures
of the pe/vis. J Orthop Res 9: 237-245,
1991
3. Tile M:Pelvic ring fractures. J Bone
Joint Surg 70-8:1-12, 1988
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EKSETRNAL FiKSATÖR
UYGULAMALARI
Feridun KUNAK
Kırık

tedavisinde,

2. UZATMADA

kırık kemiğin dı

şardan tesbit usulü çok eskidir. Ilkel
kavimlerdeki kırık çıkıkçılar dışardan
tesbit etmişlerdir. Kınğın bilgili ve ilmi
olacak bir çeşit fiksatör ile tedavisini
1843 Mangaigne patella kırığı için
yapmıştır. 1897 de Parlieli bu gün kilere benzer bir eksternal fiksatkör kullandı. Lanbert 1942, Anderson 1943,
Hıoffmann 1938, R. Judet 1957 de
eksternal fiksatörleri uygul.adılar. Son-,
raları çok çeşitli ve isimlerde eksternal
fiksatör yapıldı. Memleketimizde 1964 ~ •
Eğridir kemik hastanesinde R. Judet'nin eksternal fiksatörü uygulandı.
Halen çok taraftar bulan eksternal
fiksatör uygulaması bütün ortopedi kliniklerinde uygulanmaktadır. Eksternal
fiksatörün servissimizde kullanıldığı
alanlar şunlardır:
1. KlRlKLARDA

3. KOPEKSIYON OSTEOTOMILERINDE
4. INTERNAL OSTEOSENTEZLE
BIRLIKTE
5. ELEKTRIK STIMULASYONU ILE
BIRLIKTE
KlRlKLARDAA EKSTERNAL FiKSATÖR:

Eksternal fiksatörün başlıca uygulama alanı açık ve enfekte kırıklardır. Enfekte psödoartrozlarda bu alana sekabiliriz.

.

Açık ve enfekte kırıklarda eksternal
fiksatör uygulamasından önceki tedavi
yöntemi açık kınğın alt ve üst eklemlerini içerisine alan pencereli alçı tedavisi
veya suspansiyon-traksiyon tedavisi
idi. Bitmez tükenmez pansumanlara,
uygun antibiyotiklerle yara kurutulmaya

DDY Ankara Hastanesi Ortodpedi ve Travmatoloji Uzmanı
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EKSTERNAL FIKSATÖR UYGULAMALARI

çalışılmakta

idi. Aylarca süren tedavide
kurutmada başarı sağlansada
genellikle kemikte psödoartroz görülür
ve kınğın alt ve üst eklemlerinde hareket sınırlılığı gelişirdi. Ekternal fıksatör
ile tedavi bu mahsurları kaldırdı. Bu teknikle 37 vak'ada eksternal fgiksatör kulyarayı

lanılmıştır.

Fe mur Açık Kırığı

5

Tibia Açık Kı rı ğı

20

Humerus Kırığı

7

Ön Kol Açık Kırığı

2

Patella Diz Çevresi
Ayak

Bileği Açık

Açık

K.

PelvisKırığı

K. · 2
Resim 2 : Bilateral eksternal fiksatör uy-

3

10

gulanmiş

EKSETRANL FiKSATÖR iLE KEMiK UZATMALARI

uzatma için eksternal fiksatör uygulanmıştır?bunlardan 4 tanesi Femur dan,
21 Tibiada uzatma yapılmıştır. tibaadan
yapılan uzatmalarrda 5 tanesi epifiz
den 16 tanesi kartikal olarak yapılmıştır.
Tıbia uzatmalarından 5 tanesine plak +
greft uygulaması gerekmiştir.

Başlıca nedeni polio sekeli olan bacak eşitsizlikleri nedeni ile 25 vak'aya

KORREKTiF OSTEOTOMiLERDE
EKSTERNAL FiKSATÖR

37
Vakaların

hepsinde kaynama elde

edilmiştir.

Alt ve üst ekstremite deformasyondüzeltilmesinde ekstemal fiksatörden faydalanmaktayız. Eksternal fiksatör ile ekstremitenin deformasyon
koreksiyonuna iki şekilde uygulamaktalarının

yız.

1. Çocuklarda osteotomi yapılma
dan çiviler epifizden ve kortikal bölgeden uygulanmış yavaş yavaş uzatma +
deformite düzeltmesi yapılmıştır.
2. Ikinci yöntem ise cerrahi girişimle
çok ince osteotom ile osteotomi yaptık
tan sonra yavaş yavaş deformiteye
ekstrenla fiksatör ile düzeltip kompressiyon yaparak kaynamayı sağlıyoruz.
Resim 1 : Tibial Deformite

Bu metodu uyguladığımız
dan olumlu sonuç aldık.
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5 olgu-

Feridun KUNAK
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4. iNTERNAL OSTEOSENTEZLE
BiRLiKTE EKSTERNAL FiKSATÖR
Özellikle ekiemiere yakın kırıkların
internal fiksasyon yaptıktan sonra ekstremiteyi alçıya alacak yerde, eklem
açıkta kalacak, oynayacak şekilde eksternal fiksatör osteosentezin immobilizasyonunu takviye etmekte ve eklemin
sertleşmesine engel olmaktadır.

Hastaya biran önce hareket ve serbestlik tanıma açısından eksternal fiksatör 1O olguya uygulanmıştır ve başa
rılı sonuç alınmıştır.

5. ELEKTRiK STiMÜLASYONU
iLE BiRLiKTE EKSTERNAL FiKSA·
TÖR UYGULANMASI
Psödoartrozlarda elektrik ile tedavisinde aynı zamanda kınğın immobilizasyon ugerekmektedir. Bu eksternal
fiksatör ile sağlanabiir Klinikte 1 olgu
bu şekilde tedavi edilmiştir.
TARTIŞMA

Eksternal Fiksatörler
da

kullanılabilmektedir.

çeşitli

alanlar-

Olgularımızda

kullandığımız

fiksatörler, tarafımızdan
olan tamamen yerli fiksatörlerdir ve maliyeti çok ucuzdur. Olguları
mızda komplikasyon olarak çivi yeri enfeksiyonu dışında 3 olguda kaynama
gecikmesi görülmüştür.
geliştiriliş

Resim 3 : Tibial deformite

SONUÇ

düze/miş

Görüldüğü gibi eksternal fiksatörün
ortopedi ve travmatolojide yayğın bir
uygulama alanı vardır. Basit olan tekniğin tam uyulduğu zaman eksternal fiksatör kamplikasyonlar göstermeden tedavide başarı sağiamamazı temin eder.

KAYNAKLAR
1. Aslanoğ/u, 0., Ayas, /., Kaymak, ö.,
Atik Ş Kunak, F.: Treatment of the open tibia fractures with fixator. Orthopeadics. 1984,
7 (6): 966
2. Brooker. A.F., Cooney. W,P., Chao,
E., Y.: Principles of external fixation. Baltimore, Williams and Wi!kins, 1983.
3. Ege, R., Hareket sistemi travmotolojissi Kadtoğ/u Matb. Ank., 1991.
Rı:;sim 4
miş hali

:Ayakta Tibial detormite düzel-

4. Girgin 0., Tümöz M.: Epifizden tibia
ve ternur uzatmast. 9. Milli Türk Ortopedi ve
Travmatoloji Kongre Kitabt, Emel Mat.Ank,
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1987, sayfa 134- 144
5. Kunak F. Karaesmen, E., Selçuk., E.
Tip Tibia Eksternal Fiksatörlerinin
Kemik Sistemi üzerindeki etkilerini biomekanik yönden incelenmesi. 9. Milli TDrk Ortapedi ve Travmatoloji Kongre Kitabi, Emel
Tam., Ank., 1987 Sayfa 129- 131.
Çeşitli

6. Kunak F. Pelvis Eksternal Fiksatörü
ve Biomekanik Çalişmasi. 9. Milli Türk Ortapedi ve Travmatoloji Kongre Kitabi. Emel
Matb., Ank. 1987 sayfa 125- 128.

7. Sisk, T.D. : General principles and
techniques of external fikation. C/in. Orthop.
180: 183, 1983.
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FEMUR KlRlKLARlNDA
EKSTERNAL FiKSASYON
Gürbüz BA YTOK*, Adem GÜNDOGAN**, Em re TOGRUL **, Ercan ONANÇ**
kırıklarında

eksternal fiksaçabuk uygulanabilirliği, çok az yumuşak doku disseksiyonu gerektirmesi, kemik uzunluğunun
korunabilmesi, yara bakımındaki kolaylıklar ve hastanın erkenden ayağa
kaldırabilmesi avantajları nedeniyle
başlangıçta oldukça yaygınlık kazanmıştır.Ancak, çivi enfeksiyonu, diz hareketlerinde kısıtlama, kaynama gecikmesi ve kaynamama riskinin artması,
fiksatör çıkarılmasını takiben redüks.iyon kaybı gibi sorunlar nedeniyle eksternal fiksatör, femur kırıklarında ihtiyatla kullanılır hale gelmiştir. Bu
bildiride Ç.Ü. Tıp Fakültesi Ortopedi
ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda
1988 - 1992 yılları arasında eksternal
fiksatörle tedavi edilen 29 hastanın 29
femur kınğındaki endikasyonlar ve ortalama 9.2 ay (6-24 ay) izlenen 17 olgudaki sonuçlar tartışılacaktır.
Femur

tör

uygulaması;

HASTALAR VE YÖNTEM
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda 1988-1992
yılları arasında 29 hastanın 29 femur kı
rığı eksternal fiksatörle tedavi edilmitir.
Olguların yaş, cins, etiolojik faktörleri,
kırık yerleri ve tipleri Tablo 1'de gösterilmiştir. Kırıklar AO ve Gustilo ve Anderson'a göre sınıfiandınimıştır (7, 12). Hastaları n 1O'unda yalnız ternur kı rığ ı
mevcut olup diğer 19 hastada ek yaralanmalar vardı.
Tip ll açık kırıklı hastalarda, kırık tipi
internal tesbite uygun olmayan multipl
travmalı hastalar ile genel durumu internal tesbit ameliyatını kaldıramıyacak
derecede ağır olan hastalarda eksternal fiksatör endikasyonu konmuştur.
Tüm olgularda Çok Amaçlı Eksternal
Fiksatör kullanılmıştır (6). Fiksatör unilateral olarak olgunun durumuna göre 5

Öğr. Gör. D.E.Ü.Tıp Fak.Ort. ve Trav.A.B.D.
Prof.Dr.D.E.Ü.Tıp Fak. Ort. ve Trav. A.B.D.
Doç.Dr.D.E.Ü.tıp Fak.Müh.Bii.Fak.Mak.müh.Bölümü
**** Araştırma Gör.D.E.Ü.Tıp. Fak. Ort. ve Trav.A.B.
**
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Tablo
Cins:
Erkek
Kadın

ı

: Hastalar ve Kırıklar

rıkları ile trokanterik kırıkla birlikte cisim kırığında 3 çivi taşıyıcı, diğer
tüm olgularda ise 2 çivi taşıyıcı kullanılmıştır. Ameliyatlar genel veya epidural anestezi altında ve röntgen teyapılmıştır.
levizyon
kontroluyla
Fiksatör, kırık sonrası, ortalama 16.
gün (0-40. gün) takılmıştır. Ameliyat
sonrası diz eğer fikse edilmemişse
hemen diz hareketlerine başlanmış
tır. Mobilizasyonu engelleyen ek
travması olmayan hastalar çift koltuk
değneği ile ağırlık vermeden hemen
ayağa kaldırmıştır. Radyolojik kontrolde kallus görülmeye başladığında
kısmi ağırlık verilmiş kaynama yeterli
olduğunda fiksatör çıkarılmıştır.

25
4

22.3 (4-57)
Ortalama yaş:
Etioloji
20
Trafik kazası
Ateşli silah
6
Yüksekten düşme 3
Kırık tipleri (Gustilo ve Anderson)
Kapalı

6

Açık

23
Tip 1
Tip ll
Tip lll
Kırık tipleri (AO):
üst uç
C isim
Alt uç

o
6
17 (a: 1, b: 14, c:2)
2* (A:2)
19 (A:8, B: 7, C:4)
9 (A:5, C: 4)

BULGULAR
29 olgudan düzenli takipiere gelen ve en az 6 ay, ortalama 9.2 ay
(6-24 ay) izlenen 17 olguda elde edilen sonuçlar verilecektir. 17 olguda
fiksatörlerin ortalama kalış süresi 4. 7
ay (1.5-19.5 ay) idi.

*: 1 hastada hem cisim hem de üst uç kı rı ğı
vardır

16 olguda tam kaynama, 1 olguda kaynamama saptandı. Bu olguda
ameliyat sonrası 1O. ayda açık re-

veya 6 mm çaplı, 4 yada 6 adet
Schanz vidası kullanılarak kurulmuştur.
Tibiadan diz tesbiti de yapılan alt uç kı-

Tablo ll : Sonuçlar
Kaynama durumu :
Tam kaynama
Kaynamama

16
1

Diz hareketleri :

Ankiloz

Tüm Olgular
üst Uç
Cisim
Alt uç

2

90o
6

1
1

2
4

o

o

Komplikasyonlar:
Çivi yolu enf
Osteomyelit

4
1

Kısalık

1 (6 cm)
2

Angulasyon

600

90° üstü
9
1
7
1
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düksiyon ve plak ve vidalarla tesbit ya-

komplikasyonlar genel olarak literatürle
uyumludur (1-4, 8,10,13). Diğer serilerde de olduğu gibi bizim serimizde de
en önemli sorun özellikle alt uç kırıkla
rında sık olmak üzere diz hareketlerindeki kısıtlanma olmuştur. Bu önemli
komplikasyon nedeniyle de, ternur kırık
larında eksternal fiksatörün geçici bir
süre için kullanılması, hasta ve kınğın
uygun olduğu en erken zamanda da internal tesbite geçilmesi önerilmektedir
(2}. Ancak eksternal fiksatör sonrası
yapılan internal tesbitlerde enfeksiyon
riskinin arttığı da hatırlanmaiıdır (7, 13).

pıldı.

17 olgunun 8'inde diz hareketlerinde
Trokanterik kırığı olan
hastada diz ve kalça hareketleri tamdı.
Cisim kırığı olan 1O olgunun 3'ünde alt
uç kırığı olan 6 hastanın 5'inde diz hareket kısıtlaması vardı. 2 hastada diz ankilozu gelişti. Bu hastalardan biri cisim
kırığı, biri de alt uç kırığı idi. Alt uç kırığı
olan 6 hastada ortalama diz tesbiti süresi 4.1 ay (2.5-5.5) idi.
kısıtlanma vardı.

4 olguda çivi yolu enfeksiyonu geliş
ti. 3 olguda düzenli bakımla enfeksiyonlar kontrol altına alındı. 1 olguda fiksatör ameliyat sonrası 2.5 ayda çıkarılıp
uzun bacak ateli yapıldı. Bu olgu önce
kontroldan çıktı ancak ameliyat sonrası
1. yılda kontrole gelen olguda 45° valgusda kaynama saptandı. Diz hareketleri tamdı, kısalık yoktu. Bir başka olguda da 15° varusda kaynama saptandı.
1 olguda 6 cm kısalıkla kaynama oldu.
Tip lll B açık cisim kırığı olan bir olguda
osteomyelit gelişti.

KAYNAKLAR
1. Alonso J. Geissler W, Hughes JL: External fixation of femoral fractures. lndications and limitations. C/in Orthop 241: 83-88,
1989.
2. Bucholz, RW, Brumback RJ: Fractures of the shaft of the femur. Rockwood CA,
Wilkins KE, King RE (eds): Fractures in
Adults, vol 2, New York, JB Liphpincott,
1991, ed 3, pp: 1653-1723.
3. Dabezies EJ, D'Ambrosia R, Shoji H,
Randali N, M urphy G: Fractures of the femoral shaft treated by external fixation with
the Wagner device. J Bone and Joit Surg
66A: 360-364, 4

TARTIŞMA

Femur kırıklarında eksternal fiksatör
için genel olarak kabul edilen endikasyonlar, Tip lll açık kırıklar ile genel durumu internal tesbit için uygun olmayan
politravmatize hastalardaki kırıklardır
(1-4, 10,11, 13). Diğer tüm kırıklarda kilitli veya kilitsiz intramedüller çiviler
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bizim bu
seriyi oluşturduğumuz sırada kilitli intramedüller çivileme olanağına sahip olmamamız nedeniyle bazı B3 ve C tipi
kapalı cisim kırıklarında da eksternal
fiksatör kullandık. Alt uç kırıklarda yeterli stabilite için, genellikle tibia da
eksternal fisatörle tesbit edilerek dizin
hareketsizliği sağlanır (5,9).
Bizim serimizsdeki

başarı oranı

4. Fernandez AA: External fixation using
simple pin fixators. lnjury 23, supplement 4,
1992.
5. Gülşen M, Baytok G, Sarpel Y: Ek/em
yaralanmalannda eksternal fiksasyon, 12.
Milli Türk Ortopedi ve Trav. Kongre Kitabi,
Ankara, T.H.K Bas1mevi, sayfa: 489-492,
1991
6. Gülşen M, Karakaş ES: Çok amaçli
eksternal fiksatör 1: Tamtim ve uzun kemik
kmklarmdaki mekanik verim. Ortopedi Travmatoloji ve Rehabilitasyon Dergisi 2: 8-15,
1988.

7. Gustilo RP, Merkow RL, Templeman
D: Current concept review. The manage-

ve
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ment of open fractures. J Bone and Joint
Surg 72A: 299-304, 1990

11. Kirschenbaum D, Albert MC, Robertson WW, Daidson RS: Comp/ex ternur
fractures in children: Treatment with external fixation. J ped Orthop 10: 588-591,
1990.

B. Heim D, Aeggazani P, Perren SM:
Current use of external fixation in ope n fractures. lnjury 23, supplement 2, 1992.

9. Hohl M, Johnson EE, Wiss DA; Fractures of the knee Rockwood CA, Wilkins
KE, King RE (eds): Fractures in Adults, vol
2, New York, JB Lippincott, 1991, ed 3, pp:
1725-1797.

12. Mü/ler MA: The comprehensive classification of fractures of long bones. Mü/ler
MA, Allgöwer M, Schneider R, Willenegeger H (eds) : Manua/ of Internal Fixation.
Berlin, Springer Verlag 1992, ed 3, pp: 118150.

1O. Hughes JL, Sauer BW: Wagner apparatus: A portab/e traction device. Seligson D, Pope M (eds): Cocepts in external fixation.New York, Grune and Stratton, 1982,
pp: 203-216.

13. Murphy CP, D'Ambrosia RD, Dabezies EJ, et al: Complex ternur fractures:
Treatment with the Wagner external fixation
device or the Grosse-Kempf inter/ocking
nail. J Trauma 28: 1553-1561, 1988.
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INTERTROKANTERiK FEMUR KlRlKLARlNDA
EKSTERNAL FiKSATÖR UYGULAMASININ
GEÇ SONUÇLARI
Şafak GÜNGÖR*, SABiT KÜLEKÇi**, Behçet SEPiCi***, Serdar ALBAYRAK**

Bugün için intertrokanterik kırık tedavisinde prensip cerrahi olup amaç
erken mobilizasyon ile yaşlı hastanın
inaktivite komplikasyonlarından korunmasıdır.

lntertrokanterik kırıkların cerrahi tedavisinde literaturde eksternal fiksatörün çok fazla uygulanmadığı ve hatta ciddiye alınmadığı görülmektedir.
Eksternal fiksatörlerin lntertrokanterik kırıklarda ilk kez lrvin H. Scott
(15) tarafından uygulanmıştır. Scottkendi geliştirdiği eksternal fiksatörle
112 olgudan % 84 iyi sonuç alındığını
bildirmiştir. 1988'de ülkemizde Girgin,
aynı yıllarda Yugoslavya'da Butkoviç
ve Mitkoviç'in yayınları görülmektedir
(2, 11) (Montrel1990).

**

MATERYAL VE METOD

S.B. Ankara Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji kliniğinde 1990-1992 yılla
rı arasında 44 olguya eksternal fiksatr
uygulandı. Olguların kadın/erkek oranı

19/25 dir. En büyük yaş, 85 en küçük62, ortalama 73,4 idi. Kınğın sağ/
sol oranı 1/3 idi.

yaş

Hastalar yatıştan ortalama 7 gün
sonra ameliyat edildiler.hastalar 3 ay
ile 26 ay süre ile ortalama 13.5 ay takip
edildiler.
Olguların radyolojik değrlendirmesi
Evans (1968) sınıflandırılmasına göre
yapıldı. Tip 1 a,b,c kırıkları ile stabil olabilen tip 1 d kırıklarında uygulandı. tip 2
parçalı kırıklarında uygulanmadı.Hiç bir
olguda açık kırık yoktu.

S. B. Ankara Hastanesi Ort. ve Trav. Klin. Şef Yardımcısı
S.B. Ankara Hastanesi Ort. ve Trav. Klin. Asistanı
S. B. Ankara Hastanesi Ort. ve Trav. Klin.Şefi
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Postoperatif hastalar 1. gün oturtul3. gün koltuk değneğiyle yürütüldü. 15 gün içinde parsiyel yük verdirerek, 15 günden sonra hastanın
durumuna göre tam yük verdirerek destekle yürümesine izin verildLKaynama
olduktan sona eksternal fiksatör ortalama (2.8 ay) çıkartıldı.
duğu.

Komplikasyon olarak:
1) Çivi yerinde enfeksiyonu 5 olguda (Grade 1-2)
2) Varus deformitesi 4 olguda
3)

Kısalık

4 olguda görüldü.

Enfeksiyon antibiyotik ve pansurnan
ile kontrol altına alındı. Osteomyelit gö-

rülmedi. Kaynamayan olgu görülme32 tanesi takip edilebildi.
Tespit edilen ölüm sayısı 5 idi (% 17.3).

di.Oiguların

Hastaların değerlendirilmeside Foster'in fonksiyonel ve anatomik sınıflan
dırması kullanıldı.

Fonksiyonel

Olguların yarısında universal başlıklı
ortofiks tipi eksternal fiksatör, yarısında
ise Girgin tipi 130° açılı, 4 delikli kobra
başlı eksternal fiksatör kullanıldı.

TEKNiK
Kırık masası (Aibee) kullanıldı. Traksiyon ve redüksiyonu takiben klavuz tel
ile yön belirlendi. 3 veya 4 adet ucu yiv-

GRADE
Grade 1 : Hasta yatağa bağlı
Grade 2: Koltuk değneği ile yürüme
Grade 3: Baston ile yürüme
Grade 4: Desteksiz yürüme
Anatomik
GRADE
Grade1

değerlendirmesi:

OLGU
1 Hasta
3 Hasta
9 Hasta
19 Hasta

DEGERLENDiRME
Kötü
Orta
Iyi
Mükemmel

Değerlendirme:

- Malunion,
- Varus Deformitesi (25 Dereceden fazla),
- Kısalık (5 cm. den fazla} ............................................ O

Grade 2:

- Varus Deformitesi (1 0-25 Derece arası),
- Kısalık (3-5 cm arası) ................................................ 4

Grade3:

- Varus Deformitesi (1 O Dereceden az)
- Kısalık (3 cm den az) ............................................... 12

Grade4:

-Kaynama,
-Varus Deformitesi Yok
- Kısalık yok ................................................................. 16
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li steinman çivisi ile kırık tespit edildi.
Femur'un distal bölümüne diz ekiemi
dışında olacak şekilde 2 adet steinmam
çivisi gönderildi. ön-arka ve yan pozisyonda skopi kontrolu yapılarak işleme
son verildi.
TARTIŞMA

Eksternal fiksatör uygulaması, semikonservatif bir yöntem olarak kabul edilebilir. Çok yaşlı hastalar, genel durumu
bozuk olanlar, genel anestezi almaları
sakıncalı olan hastalarda tercih ettiği
miz bir yöntemdir(7). Literatürde ilk kez
lrvin Scott özel tip eksternal fiksatör
uygulamış % 84 iyi sonuç bHdirmiştir
(15). Butkoviç% 80 (2), Mitkoviç% 100
(11 ), Girgin% 80, 6 (6) iyi sonuç bildirilmiştir.

Öztan(12) erken hareket ve yük verme konusuda yaptığı deneysel ve biyomekanik çalışmalarla, internal fiksasyon implantı 365 kg.a dayanırken
eksternal fiksatörün 510 kg. kadar dayandığıını bildirmiş ve eksternal fiksatör
rijiditesini savunmuştur (12).
Literatürde internal fiksatör uygulanan hastalarda komplikasyonlar bir
hayli fazladır (3,4,5,8,9, 1O, 13, 14). En
önemlisi enfeksiyon % 1,7 ile % 16,9
arasında bildirilmiştir.Migrasyon, varus,redüksiyo kaybı, kısalık implant kırıl
ması ve benzeri komplikasyonlar görülmüştür.
Eksternal fiksatör komplikasyonları ise çivi yolu enfeksiyou %
15, varus % 4 kısalık% 4'tür. Hiç osteomiyelit görülmemesi önemlidir. Ender
çivisi uygulamasında alınan sonuçlar
internal fiksayona göre biraz daha iyidir
(3,4,8,13). Otörler, bunu kırık hematomunun boşaltılmamasına bağlamışlar
dır.

Eksternal fiksatörde ise bu durum
söz konusu olduğu gibi ameliyat süresi-

ninkısa oluşu ve stabilite fazlalığı Ender'e üstünlüğüdür. Internal tespit materyalinin çıkarmak hastanın 2. kez genel anestezi almasına neden olur.
Eksternal fiksatör ise poliklinik koşulla
rında çok kolay çıkartılabilmektedir.
Eksternal fiksatör avantajları:
olması.

1) Çok az travmatize edici
2)

Kırık

hematomunun

boşaltılma

ması.

3)

Uygulamanın

kolay ve

kısa

olma-

sı.

4) Gerektiğinde Lokal anestezi
da yapılabilmesi.

altın

5) Erken mobilizasyona izin vermesi.
6) Hastanede yatış süresinin kısa olması.

7) Enfeksiyon riskinin çok

düşük

ol-

ması

8) Skopi süresinin kısa olmasıdır
(60-150 saniye eksternal fiksatör, 330500 saniye Ender, 275-40° saniye Richards)
SONUÇ

lntertrokanterik kırıklarda, eksternal
fiksatör uygulaması, semi konservatif
bir yöntem olup seçilmiş olgular dışında
tüm stabil tip, yaşlı intertrokanterik kırık
lı hastalarda uygulanabilir. Erken hareket izin vermesi, kırık hemotomunu muhafaza etmesi çok az şokan olması,
rijid stabilizasyon sağlaması uygulama
alanının genişlayeceği kanısını vermektedir.
Öztan ve Girgin (12) tarafından gerbiyomekanik ve dayanıklı
lık testlerinden sonra stabil kırıklı yaşlı
hastalar içn primer girişim olma yönünde ilerisi için umut vericidir.
çekleştirilen
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TROKANTER KlRlKLARlNDA
KULLANILAN EKSTERNAL FiKSATÖRÜN
BiYOMEKANiK iNCELEMESi
Orhan GiRGiN*, Levent ÖZTAN**, Korhan ÖZLÜ***, Ö. Gündüz BiLiR****

Trokanterik bölge,yürüme ve ayakta durma gibi hayati fonksiyonlardaki
rolü ve kırıklarının büyük oranda ileri
yaşta görülmesi nedeniyle, travmatolojinin önemli sorunlarında biridir.
1988 de Türkiye'de ilk kez trokanterik kırıklarda eksternal fiksatör uygulamasına klinik olarak başladığımız
da,olgu sayımız belli bir sonuca
varmak yönünden yetersizdi. Ancak
sayı arttıkça, eksternal fiksatör uygulamasnıdan sonra erken, mobilizasyonun prognozu iyi yönde etkilendiğini
gördük.Sonuçlarımız, 1989 yılındaki
Xl. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Kognresinde sunuldu ve Kongre Kitabında

1989

yayınlandı.

yılında yaptığımız

biyomeka-

nik çalışmalar, bu tedavi yönteminin sadece zorunlu koşullarda değil, seçilmiş
olgularda primer olarak da kullanılabile
ceğini göstermiştir.

MATERYAL VE METOD:

Ankara Numune Hastanesi 1. Ortapedi ve Travmatoloji Kliniği'nde 19881992 yılları arasında, 59 olguya GlRGlN tipi dinamik aksiyel fiksatör uygulandı. Bu klinik çalışmayı yaptığımız biyomekanik incelemeler ile destekledik.
Deneyin 1. aşamasında, aynı danaiki ternuruna intertrokanterik lineer
osteotomi yapıldı. Biri Richard's, diğeri
eksternal fiksatör ile tespi edildi. Elde
edilen bu iki modele ODTÜ Makina Mühendisliği Laboratuarı'nda, lnstron (manın

Ankara Numune Hast.1. Ortopedi ve Travm. Kliniği Şefi
Ankara Numune Hast. 1. Ortopedi ve Travm. Kliniği Uzmanı
Ankara Numune Hast. 1. Ortopedi ve Travm. Kliniği Asistan ı
ODTÜ Mühendislik Fak. Makina Müh. Bölümü Öğretim Üyesi
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den çekme ve kompresyon) cihazında,
aksiyel yönde kampresyon uygulandı.
Richard's tespiti ternur 365 kg'lık yüulaşırdığında kırılarak fiksasyonun
bozulmasına neden oldu.

ke

Mühendisiere göre, bu düşü_k perfornedeni, plağın tespiti için açılan
vida yuvalarının,kemiğin enerji absorbe
edici özelliğini azaltması ve çivi-plak
sisteminin alt ucunda enerji yoğunlaş
mansın

masıdır.

Eksternal fiksatör uyguladığımız ikinci model, 5000 kg'lık yük kadar stabil
kaldı, ancak 51 O kg'da proksimal fragman osteotomi hattı boyunca mediale
doğru yönelerek proksimal 3 Schanz çivisinin aynı simetride eğilmesine neden
oldu.
Bu yüksek pertormansın sebebi ise
yine mühendisiere göre uygulanan kuvvetin büyük bir oranda ternur suprakondiler bölgeye iletilmesidir. Geri kalan
bölümü ise, çivilere destek olan lateral
korteks boyunca dağılmaktadır.
Ikinci
aşamada,
"Finite-sonluelemanlar" metoduyla ilk bulgularımızı
desteklemeye çalıştık. u amaçla orjinal
boyutlardaki ternur kemğinden bilgisayara aktarmak için şablon çıkartıldı?
(Şekil1a)

Eksternal fiksatör ve Richard's çivisiyle tespitli ternuriara kuwetlere karşı
lık gelen renk kodları verilerek 5000
N'luk aksiyel kampresyon uygulandı.bilgisayarda hangi bölgeye ne kadar
yük bindiği renk değişimleri ile anlaşıl
maktadır. Eksternal fiksatör tespitli femur modelinde 5000 N altında, eğilme
lere rağmen sistemin çalışır durumda
olduğu ve kuwetıerin nasıl suprakondiler bölgeye aktanldığı gözlendi. (Şekil
1b)
Richard's tespitli ternur modeli, 3500

Şeki/1:

Solda : Solid femurun bilgisayar daki
karşlltğt olan tel ka/es modeli
Sağda : Yük altindaki eksternal fiksatör
tespit/i femurun kuwetleri suprakondiler
bölgeye yansttmast.

N'dan sonra ağırlığı taşımakla birlikte,
stabilite yönünden tehlikeli bölgede bulundu.
Çalışmamızın klinik bölümünde, 25'i
bayan 34'ü erkek olan 59 hasta, 6 ay- 3
ıl arasında takip edildi. Hastalarımızın
yaş ortalaması 71.4 (40-89) idi. Büyük
bir kısmı anestezi açısından risk ll-IV
arasında olduğundan 17 olguya spinal,
7 olguya lokal, diğerlerine kısa süreli
genel anestezi altında girişi uygulandı.
hastalar postoperatif 3-4. gün ayağa
kaldırılarak yük verildi. Eksternal fiksatörler, poliklinik koşullarında olmak üzere ortalama postoperalif 94. günde çı
karıldılar (Şekil-2)

SONUÇLAR

Deneyler ve klinik çalışma süreci
içinde, proksimale 4 adet schanz çivisi
çakmak imkanı sağlayan, GlRGlN tipi
kobra başlı dinamik aksiyel fiksatör ge-
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TARTIŞMA
Dış yayınlarda, bu metodun ilk iki
kez 1949-1953 yılları arasında lrwin H.
Scott tarafından A.B.D.'de 112 hastaya
uygulandığını görmekteyiz. % 84.4 ora-

Şeki/2:

1a: Eksternal fiksatör uygulanmtş ve
tam yük verilmiş, 75 yaşmda, erkek hasta
2a: Eksdtemal fiksatör polikinik koşul
Jannda çtkanldtktan sonra.
liştirimiştir. Yaptığımız değişiklikler ile
oynar proksimal bloğun iyi tespit edilebilmesi, içindeki çivi yollarını 130 derecelik açıya uyması ve iki boyutluluk
sağlandı. Iki boyutta yeralan 4 delik
özeliii ileratasyon sorunu çözülmüştür
(Şekil- 3)

Çeşitli derecelerde çivi yolu enfeksiyonuna hastaların %8.3'ünde görüldü.Erken hareket ve yük verilmesine
rağmen 12 hastada diz hareketleri 30
derecede sınırlı iken, cihaziarın çıkarıl
masını takip eden aylarda normal sınır
lara döndü. Foster'in anatomik ve tonksiyonel sınıflamasına göre, klinik olarak
%80 in üzerinde mükemmel ve iyi sonuçlar alınmıştır. Postoperatif dönemde
ölen 7 olgumuzda, koroner yetmezlik 2,
serebrevasküler nedenler 1 hastaya
sebep olurken, olay 4 hasta için senilite
olarak değerlendirildi.

Şekil 3: GlRGlN Tipi Kobra Başlt Dinamik Aksiyel Fiksatör Proksimal başm, iki
boyutta, 130 derece açtlt4 çivi yolu vardtr.
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nında

iyi sonçlar bildiren bu çalışma
ve pek taraftar kazanmamıştır. 30 yıl sonra De Bastiani ve
ekibi trekanter kırıklarını ortofiks ile tedaviye başlamışlar,ancak teknik olarak
proksimal çivileri iliak kanata çaktıkla
rında, fonksiyon açısından başarısız olmuşlardır. llizarov trekanter kırıklarında
rutin olarak eksternal fiksatör kullandı
ğını bildirmiş, fakat sayı vermemiştir.
1988'de, Yugoslavya'da Mitoviç 36 olgu, Butkoviç 30 olguluk serilerinde başarılı sonuçlar bildirmişlerdir. Bu tip bir
çalışma Türkiye'de ikinci kez S.B. Ankara Hastanesi'nde yapılmış, 1.991 deki
12. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji
kongresi'nde Ş. Güngör ve ark. tarafın
dan bildirilmiştir.

kin bir metodtur.

abartılı bulunmuş

Klinik ve deneysel çalışmalarımızın
eksternal fiksatörle femur trekanter kırık tedavi avantajlarını şu şekil
de özetleyebiliriz:
ışığında,

Kırık hattı açılmadığı için,dış

ortamla

temas etmez.
Kesiye bağlı doku hasarı meydana
gelmez. Kırık hematomu ve periosta
dakunulmadığı için kallus daha erken
olur.
Erken mobilizasyon ve yük verilebilir.

Skopi süresi 60- 150 saniye arasın
Literatürde bu süre Ender için
338-669 saniye olarak verimiştir.
dadır.

Uygulaması

basit olan bir yöntem-

dir.
Genel anestezi alamayan olgularda
lokal anestezi ile uygulanabilecek seç-

Eksternal fiksatör

poliklinğik şartla

rında çıkartılabilmektedir.

KAYAKLAR
-ASLANOGLU O. Eksternal Fiksatörler
ve klinik uygulamalan Gazi Ü. Yaym/an
1987
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Kongre Yaytm 1989
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Ankara 1989
GlRGlN O. Travmatoloji - Pratik tam ve
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116-118
GlRGlN O. ve rk Trokanterik Bölge Ktrtklarmda Eksternal Fiksatör Uygulamast Xl.
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Mat, Ankara, 1990. Sayfa 252-254
MILAROD M. Treatment of Trochateric
Fractues by Use Of The External Fixator
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TiBiA CiSiM KlRlKLARlNlN EKSTERNAL
FiKSASYON YÖNTEMi iLE TEDAViSi<*>
Güven BULUT*, Yavuz KABUKÇUOGLU**, irfan ÖZTÜRK***, Burhan CAN****
Tibianın açık, parçalı

ve ağır yumudoku hasarı bulunan kırıklarının
tedavisinde, hastanın ve lezyonun klinik koşullarına uygun tedavi yönteminin seçilmesi gerekir (2,4, 13, 14). Yara
bakımı, enfeksiyon gelişmesinin önlenmesi ve rehabilitasyon açısından
eksternal fiksasyonun, alçılama ve
hacimli materyaller ile internal fiksasyona önemli üstünlükleri vardır
(2,3,5, 14, 15).
şak

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmanın gerecini 1982 Kasım1992 Aralık ayları arasında S.B. Şişli
Etfal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde eksternal fiksasyon
yöntemi ile tedavi edilen 47'si erkek,
8'i kadın, 55 hastanın 57 tibia cisim kı
rığı oluşturmaktadır. Hastaların yaş ortalaması 31.4 (5.73) tür. Kırık ·nedeni
olarak 28 olguda (% 49.1) araç dışı,

**
***
****
<*>

12 olguda (% 21) araç içi, 3 olguda (%
5.3) motorsiklet kazası olmak üzere 43
olguda (% 75.4) trafik kazaları, 8 olguda (% 14) yüksekten düşme, 3 olguda
(% 5.3) ezilme, 3 olguda (% 5.3) diğer
nedenler belirlenmiştir.
Olguların

11'i kapalı, 46'sı açık kırık
göre kapalı kı
rıkların ?'sinde IC3, 3'ünde IC4, 1 inde
IC5 tipi yumuşak doku yaralanması söz
konusudur. Gustilo sınıflandırmasına
göre açık kırıkların 5'i Tip 1, 19'u Tip ll,
14'ü Tip ll A, 8'i Tip lll B'dir. AO sınıf
landırmasına göre kırıkların 20'si Tip A,
20'si Tip B ve 17'si Tip C'dir. Hastaların
30'u (% 54.5) politravmatizedir. 28 hastadaki ek hareket sistemi yaralanmaları
tablo l'de görülmektedir.
tır.

AO

sınıflandırmasına

39 olgunun ilk müdahalesi tarafımız
dan yapılmış, 18 olgu ise ilk müdahalesi başka bir hastanede yapıldıktan son-

S. B. Şişli Eftal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji KI. Uzmanı
S. B. Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi ve Trav. KI. Başişsatın
S.B. Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi ve Trav. KI. Şef Muavini
S. B. Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi ve Trav. KI. Asistanı
Bu çalışma Doç. Dr. Ünal Kuzgun'un yönetim ve sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir.
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ra hastanemize getirilmiştir., 29 olguda
(%63) primer sütür, 17 olguda (% 37)
açık yara tedavisi uygulanmıştır. 16 olguda (% 28.1) redebridman gerekmiş
tir.
Olguların % 75'inde ilk 2 hafta içerisinde eksternal fiksatör (EF) uygulaması gerçekleştirilmiştir. 36 olguya AO tipi
EF (AO!F), 16 olguya Dinamik Aksiyel
Fiksatör (DAF) ve 5 olguya llizarov tipi
Halka Gergin Tel Fiksatörü (HGTF) uygulanmıştır. AOF uygulanan olguların
33'ünde bilateral - tek düzlemli, 3'ünde
ise bilateral iki düzlemli (üçgen) konfigürasyolar seçilmiştir. AOF ile tedavi
edilen 19 olguda eksternal fiksasyon
minimal interfragmenter osteosentez ile
kombine edilmiştir.

Primer sütüre edilen olguların 5'inde
(%8.8), açık yara tedavisi uygu!anan olguların 10'unda (% 17.5), cerrahi insizyonların 2'sinde gelişmesine karşın;
bunların büyük bölümü EF uygulamasından sonra kısa süre içerisinde kontrol altına alınmış ve yalnızca 8'inde (%
14) kronik osteomyelit gelişmiştir. 7 olguya (% 41.2) split thickness cilt grefti,
1 olguya (% 5.9) gastrosoleus flebi uygulanmıştır. 14 olguda (% 24.6) kemik
greftlemesi gerekmiştir. Ortalama hastanede yatış süresi 40.4 (9-183) gün olmuştur. AOF ortalama 134 (40-270), F
ortalama 193 (90-300) gün tutulmuştur.
SONUÇLAR
Olgular ortalama 35.8 (3, 116) ay süreyle izlenmiştir. Kaynama süresi kapalı
kırıklarda ortalama 7.4 (5-13) ay, açık
kırıklarda ortalama 7.8 (3-12) ay olarak
belirlenmiştir. AOF
ile tedavi edilen
olgularda ortalama 7.9 ayda, HGTF ile
tedavi edilenlerde ortalama 8.6 ayda,
DRAF ile tedavi edilenlerde ortalama
6.4 ayda kaynama gerçekleşmiştir. Ortalama kaynama süresi Tip A kırıklar

için 6.7 ay, Tip B kırıklar için 8.7 ay, Tip
C kırıklar için 8.54 ay olmuştur.
Çivi yolu enfeksiyonu % 9.9 oranın
da olup yalnızca% 0.9'u derin enfeksiyon niteliğindedir. AOF uygulamaların
da % 6.6 oranında, çivi yolu
uygulamalarında % 8.2, DAF uygulamalarında% 6.6 oranında çivi yolu ENFEKSIYONU GÖRÜLMÜŞTÜR. AOF
uygulanan 6 olguda (% 16.7), HGTF
uygulanan 2 olguda (%40), DAF uygulanan 3 olguda(% 18.7) tedavinin deği
şik aşamalannda kullanılan yerli yapım
EF'Ierin malzeme ve tasarımından kaynaklanan mekanik verim yetersizliklerine bağlı olarak gelişen stabilite sorunu
ilekarşılaşılmıştır.

Kaynama gecikmesi görülen 28 olgudan (% 49.1) 5'i (% 8.8) psödoartroz
ile sonuçlanmıştır. Kaynamanın geciktiği olguların 13'ünde (% 46.4) erken dönemde yara enfeksiyonu olduğu belirlenmiştir. Kapalı kırıkların 4'ünde (%
36.4), açık kırıkların 24'ünde (% 52.2)
kaynama gecikmesi sorunu ile karşıla
şılmıştır.

9 olguda (% 15.8) dizde hareket

kı

sıtlılığı, 14 olguda (% 24.6) ayak bileğinde 20 derecenin üzerinde hareket
kısıtlılığı, 19 olguda (% 33.3) subtaiar
eklem hareketlerinde kısıtlılık, 12 olguda (% 21.i) 1O derecenin üzerinde açı
lanma, 6 olguda (% 10.5) 1 cm. den
fazla kısalık gelişmiştir. Fibuler sinir lezyonu bulunan 4 olguda (% 1.8) tromboflebit, 2 olguda (% 3.5) inatçı ödem,
1 olguda (% 1.8) retraktür görülmüştür.
TARTIŞMA

Tibia kırıklarının iyileşme süreleri ve
kamplikasyon oranları üzerinde en belirleyici etkenler, kınğın açık ya da kapalı oluşu, kemik ve yumuşak dokulardaki hasar ve bulaşma derecesidir (8).
Alçılı tedavinin yara bakımını güçleştir612

TiBiA CiSiM KIR/KLARININ EKSTERNAL FiKSASYON YÖNTEMİ iLETEDAViSi

AYNI

KARŞI

FEMUR KIRlGI

6

4

10

TIBIA KIRlGI

-

4

4

BIMALLEOLER KlRlK

3

1

4

IÇ MALLEOL KIRlGI

3

3

KALKANEUS KIRlGI

2

-

TALUS KIRlGI

1

i

2

TIBIOTALAR AMPUTASYON

1

1

AYAKTA ClLT DEFEKTI

2

-

2

AYAK PARMAKLARlNDA NEKROZ

1

-

1

METATARS KIRlGI

2

-

2

PATELLA KIRlGI

1

-

1

DIZ BAG LEZYONU

-

1

1

DIZEKLEMINE ILIŞKIN KESI

-

1

1

DIZDE HEMARTROZ

1

DIZALTl AM PUTASYON

-

1

1

HUMERUS CISIM KIRlGI

2

-

2

TOPLAM

2

1

1

1

HUMERUS ÜST UCU KIRlGI
KLAVIKULA KIRlGI

1

1

2

SINIR LEZYONLU OMUZ ÇlKlGI

1

1

BRAKIAL PLEKSUS FELCI

1

-

MONTEGGIA KIRlGI

1

-

1

COLLES KIRlGI

1

-

2

SKAFOID KIRlGI

1

-

1

METAKARP KIRIKLI ÇlKlGI

-

i

1

1

VERTEBRA KIRlGI

2

2

ASETABULUM KIRlGI

i

1

ISKION - PUBIS KOLU KIRlGI

2

2

PUBIS SIMFIZI DIYASTAZI

2

2

TOPLAM

Tablo

ı

31

16
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: Olgularla birlikte görülen ek hareket sistemi yaralanmalan
613

G. BULUT

G. BULUT

TiBiA CiSiM KIRIKLJ~RININ EKSTERNAL FiKSASYON YÖNTEMi iLE TEDAViSi

mesi, eklem hareketlerini kısıtlaması,
sekonder cerrahi girişimiere olanak tanımaması gibi dezavantajları olduğu bilinmektedir (23,13). Traksiyon da yeterli stabilite sağlamadığından enfeksiyon
ve psödoartroz riskini artırır (7, 13). Son
yıllarda stabil internal fiksasyon yöntemleri açık tibia lll açık kırıklarda enfeksiyon oranı çok yüksek olduğundan,
plak uygulaması çoğu araştırmacı tarafından önerilmektedir (1 ,2,5,6,7,8,11,
14,16,17). Medulla oyulmadan kapalı
yöntemle Ender çivileri uygulaması ile
açık tibia cisim kırıklarının başarıyla tedavi dezavantajı bazı olgularda dizilimin tam sağlanamaması nedeniyle yeterince stabil olmayışı ve alçılı tespit
gerektirmesidiL Ayrıca yüksek enfeksiyon riski nedeniyle Tip lll açık kırıklarda
önerilmektedir (1 0,12).
Yüksek enerjili travmalarla oluşan
Tip ll ve Tip lll açık tibia kırıklarında
eksternal fiksasyon en seçkin yöntem
olma özelliğini korumaktadır (1,2,5,6,8,
9,11, 14, 16). Kliniğimizde tibianın tüm
Tip lll açık kırıklarında Tip ll açık kırıkla
rının büyük bir bölümünde, politravmatize hastalarda ve ipsilateral ternur kırığı
ile birlikte eksternal fiksasyon uygulanmaktadır.

Eksternal fiksasyonla kırık tedavisinde kaynama süresinin genellikle uzun
olmasının, yöntemin kendine özgü yetersizliğinden değil, olguların doğasın

dan
kaynaklandığı
söylenebilir
(2,4,15,17). :Hiçbir EF tipi ya da konfigürasyonun bir diğerine mutlak üstünlüğü olduğu söylenemez. Her olguda
hastanın ekonomik durumu, kınğın
özellikleri, merkezin malzeme ve ekip
olanakları göz önüne alınarak EF tipi
seçilmelidir (2,3).
Bu çalışmada eksternal fiksasyonun
tibia cisminin özelilkel açık kırıklarında

seçkin bir yöntem olduğu, prognozun
EF tipi ile ilişkili olmadığı, iyi cerrahi teknik ve titiz bir postoperatif izleme ile başarılı sonuçlar elde edilebileceği sonucunavarılmıştır.
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PSÖDOARTROZLARIN TEDAViSiNDE
SiRKÜLER EKSTERNAL FiKSATÖR
UYGULAMALARIMIZ
A.S.

ATEŞALP*,

M.

B~ŞBOZKURT**,

Enfekte veya enfekte olmayan
psödoartroz ve özellikle segmentel
detektli kırıkların tedavisi ortopedik
cerrahiarın önemli sorunlarındandır.
Enfeksiyonun ortadan kaldırılması,
kaynama sağlanması ve fonksiyonel
ekstremitenin sağlanması cesur girişimler gerektirir. Genellikle standart
tedaviler bu tür olgularda yetersiz kalmaktadır. Dirençli enfeksiyon, çoğun
lukla enfekte yumuşak doku ve kemiklerin debritmanını ve stabil bir
fiksasyonu gerektirir (1).
Son yıllarda mikrocerrahideki geliş
meler sayesinde her ne kadar vaskülarize kemik greftleri ile büyük defektler tedavi edilebilse de, bu tekniğin
dezavantajları bulunmaktadır (2). üst
ekstremitede rahatlıkla kullanılabilme
sine karşın, alt ekstremitede kullanıldı-

M. UZUN***, S. BULUT****

ğında transplante edilen kemik ile defektli kemik arasındaki çap farkı potansiyel plante edilen kemik ile defektli kemik arasındaki çap farkı potansiyel
stress yoğunluğuna neden otur ki, bu
da iyileşme süresini oldukça uzatır. Kemik ile greft arasında ergeç yeniden kı
rık veya psödoartroz gelişme riski vardır.

llizarov tekniğinin uygulanması ile
anda sağlanabilinen deformite düzeltilmesi, pre ve postoperatif antibiotik
tedavisinni gereksizliği, kemik grefti kullanmadan yeni kemik dokusunun oluş
ması, ekstremitede uzatma ve tedavi
esnasında ağırlık yüklenmesine müsaade edilmesi daha önceki tedavilerin hiçbirinde sağlanmıyordu (1 ,4, 7).
aynı

Bu çalışmada, enfekte veya enfekte
olmayan defektsiz veya segmenter de-

GATA. ve Ask. Tıp Fak. Ort. ve Trav. ABD. Yrd. Doçenli
GATA. ve Ask. Tıp Fak. Ort. ve Trav. ABD. Doçenli
Elimesgul Hava Hst. Ort. ve Trav. Kin. Uzm.
**** GATA ve Ask. Tıp Fak. Ort. ve Trav. ABD. Uzm. Öğr.
**
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fektli psödoartrozların tedavisinde ilizarov tipi ekstrenal sirküler fiksatör uygulamanın sonuçlarını araştırdık.

GEREÇ VE YÖNTEM
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve
Faükültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalında 1989-1993 yılları arasındaki dönemde psödoartrozu bulunan 25 hastaya eksternal sirküler fiksatör uygulandı. Bunların 14'ü defektli,
11'i ise defektsiz idi. Hastaların 22'si erkek 3'ü kadın olup, ortalama yaş 27 (472) idi. 1O hastada enfeksiyon vardı. etyoloji 14 hastada ateşli silah yaralanması (ASY) 7 hastada trafik kazası, 1
hastada hayvan ısırması, 1 hastada
düşme ve 1 hastada ise kongenitaldi. 2
hastada humerus, 1 hastada radius ve
22 hastada ise tibiada psödoartroz vardı. 2 hastaya trifokal, 11 hastaya bitokal ve 12 hastayada monofokal yöntem
uygulandı. Bir hastada 1O mm. lik kemik defekti dikkate alınmayarak monofokal yöntem uygulandı.
Tıp

Kemik kaybı olan olguların 6'sında
enfeksiyon vardı. Aksiyol kemik translasyonu ile defekt giderilip, kamperesyon ile kaynama sağlandı. Bu arada sekestr bulunan olgularda sekestrektomi
yapılıp, fragman uçları şekillendiridi.
Defekt boyu ortalama 60.5 mm. (1 0-85
mm) idi.
Kemik kaybı olmayan olguların
4'ünde enfeksiyon mevcuttu. Internal
fiksasyon cihazı bulunanlarda önce cihaz çıkarı mı, gerekiyorsa sekestrektomi
yapıldı ve daha sonra cihaz uygulanımı
na geçildi.
Ameliyattan önce hastaların işaretli
filmleri çekilerek cihaz uygun şekilde
hazırlandı ve çivi geçilecek halka seviyeleri belirlendi. Bu arada hastaya cihaz ve çivi geçilecek halka seviyeleri

belirlendi, hastaya cihaz ve ameliyat
hakkında bilgi verildi. Uzunluk grafileri
çekilerek kısalık olup olmadığı ve defekt
boyu tesbit edildi. Bu bilgiler ışığında cihaza en son şekil verilip sterilize edildi.
Ameliyathanade her hastaya göre uygun cerrahi planlama yapılarak cihaz
uygulandı. mümkün olduğu
sürece
proksimal ve distal fragmanlar en az 2
halka ile tesbit edilip, kısa yivli redlar
kullanmaya özen gösterildi.
Ameliyatlar 48 saat sonra hastalar
yüklernesi için
cesaretlendirildi. Bu esnada yoğun fizyeterapi programı uygulanıp tam aktivasyon sağlanmaya çalışıldı. Yedi - on
günlük bekleme peryodundan sonra
4x0.25 mm./gün olacak hızda distraksiyona başlandı. Hattalık grafilerle kallus
oluşumu izlenip, gecikme olduğu durumlarda ultrasonografi ile incelemeler
yapıldı. Defekt kapatıldığında distraksiyon işlemine son verildi. Bunu takiben
tüm olgularda üç haftalık bekleme sürecinden sonra kompresyon-distraksiyon
ayağa kaldırılıp, ağırlık

işlemine başlandı.

BULGULAR
Tedavisi tamamlanan 9 hastamızda
kompresyon-distraksiyon
yöntemiyle kaynama sağlanıp defektli
olgularda internal kemik uzatması ile
defekt giderildi. Diğer olgularımızda ise
amaçlanan hedefe doğru ilerlenmekte
olup
takipleri
devam
etmektedir.Oiguların takip süresi ortalama 8.5
ay (2 ay-4 yıl) idi.
kırık hattında

Tedavileri tamamlanan hastaların
Paley ve ark.nın değerlendir
me kriterlerine göre 4'ü çok iyi, 2'si iyi,
1'i orta ve 2'si kötü olarak bulundu.
Fonksiyonel sonuçlar kemik sonuçları
ile paralellik gösteriyordu (11 ).
sonuçları

Komplikasyonlarımız sorun, engel
ve minör veya majör kamplikasyon ola-
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rak 3 gruba ayrılıp incelendi (12). Sorun
olarak 18 pin enfeksiyonu görüldü ve
lokal pansumanla iyileşti. Engeller 1 rotasyon, 6 çivi yolu enfeksiyonu, 1 angulasyon, 1 cilt kıvrılması, 1 cilt nekrozu
ve 2 aşil kontraksiyonu olup toplam 12
idi. Rotasyon ve angulasyon ilave sistemlerle düzeltildi. Defekt alanına doğ
ru uizatılan kemikle beraber üzerine yapışık ciltteki
büyüme, kampresyon
bölgesindeki cildin içe kıvrılmasına neden oldu, cerrahi serbestleştirme ve
naylon sütürlerle askıya alınarak düzeltildi. 2 majör kamplikasyon gelşiti. Bir
hastada cihazın erken çıkarılmasına
bağlı yeniden kırık oldu ve cihaz tekrar
uygulandı. diğer hastada ise kemik kalitesinin çok kötü olmasına bağlı olarak
stabilite kaybı sonucu uzatma alanında
kırık ve psödoüartroz alanında malunion gelişti. Hastanın cihazı çıkarılıp alçı
tesbtti yapıldı ve bir süre sonra tekrar
ameliyat edilmek üzere takibe alındı.

Şekilt-a

Enfekte psödoartroz hiçbirinde tedavi takibinde aktif enfeksiyona rastlanmadı.

Preop. a
Postop. b
Son durum c
Şekil - 1; Tibia psödoartrozlu bir olgu muzun preoparitf (a), postoperatif (b)
ve son durumunu (c) gösteren grafileri.

Şekilt-b

Şekilt-c
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de fonksiyonel sonuçlar mükemmel ol-

VE SONUÇ

Sistem ve teknik diğer klasik yöntemlere göre daha az invaziv bir girişim
olup çoğunlukla kemik grefti gerektirmez. Tellerdeki gerilme ve üç boyutlu
konumuna bağlı olarak güçlü bir stabilitenin yanısıra kazandırılan hareket yeteneği ve aksiyel dinarnizasyon llizarov
sirküler aksternal fiksatörünü diğerlerin
den ayıran en önemli özelliktir. .Halkalar
ve diğer komponentleriyle amaca göre
sınırsız kombinasyonlarda uygulanabilir
(3,5,10,14).
Johnson ve Lack tarafından önerilen
kansellöz kemik greftleri ile defektierin
onarımı ile kaynamanın sağlanması
ekstra bir alternatif olarak değerlendirili
belinir (6, 8). Kaynamanın ve remodelizasyonun fonksiyonel kısıtlamaya neden olarak oldukça uzun sürmesi ve
enfeksiyon varlığında kontrendike olması bu yöntemin dezavantajlarıdır.
llizarov cihazının uzun süre kullanıl
mak zorunda olması belirgin bir dez
avantaj olarak görülebilir, fakat bu klinik olarak bir sorun değildir (1 ). Bu dönemde ekstramiteye fonksiyonel yüklenma
ile
kullanma
konusunda
hastanın

cesaretlendirildiğinde

çoğu

hastada fonksiyonel aktiviteler geri döner. Fonksiyonel aktiviteye bağlı olarak
diğer yöntemlerde büyük bir sorun olarak karşımıza çıkan osteoporoz önlenebilmektedir.
Tedavi süresince ağır subjektif sorunlar ile karşılaştık. bunların hepsine
telkin ile kabullenme sağlanıd ve psikolojik sorunların önüne geçildi.
Hastaların uyumu tedavinin başarılı
sonuca ulaşmasındaki en önemli faktörlerden biridir. Özellikle egzersiz
programının uygun şekilde yerine getirip normal tedavi planını takip edenler-

maktadır.

Cihazın özelliklerini çok iyi bilinmesi,
preoperatif hazırlık, ameliyatda önemli
ilkelere dikkat edilmesi ve postoperatif
hastaların yakın takibi sonunda çok düşük kamplikasyon oranları ile çok başa
rılı sonuçlar mümkün olmaktadır.

Kamplikasyon
zasyon olmaması

tanımında

standardi-

sonuçların karşılşatı
rılmasını güçleştirmektedir. Selimizde

18 sorun, 12 engel, 2 major komplikasyonla karşılaşılmıştır. Tedavisi tamamlanmış olgu sayısı 9 olup kamplikasyon
sayımız toplam 32 dir. Paley ve ark. nın
65 olguluk serilerinde 35 sorun, 11 engel ve 17 si minör toplam 28 gerçek
kamplikasyon gelişmiştir (12). Sonuçlarımız aynı şekilde değerlendirilen Paley'in serisiyle uyumludur.
Klasik tedavi yöntemleri arasında
yeni bir sayfa açan bu yöntem ile her
boyuttaki defekt kapatılabilir ve komplikasyonlu tedavi edilebilir. Diğer yöntemlerle yıllardan beri başarısız bir şe
kilde tedavi edilen ağır şekilde hasar
gören ekstramiteler llizarov metoduyla
tedavi edilebilmekte ve arnputasyondan kurtarılıp, dramatik düzelmaler sağ
lanabilmektedir.
Bu yöntemde deneylerimiz arttıkça
çok daha güç sorunların üstesinden gelebilecek kapasiteye ulaşmaktayız.
Ümit ediyoruz ki, deneyim ile yaratıcılık
birleşerek devamlı bir başarı ve uygulamanın çok genişletilmiş çeşitlerini getirecektir.
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HUMERUS PSÖDOARTROZLARININ DiNAMiK
AKSIYAL FiKSATÖR iLE TEDAViSi
*Mahmut GiDER, *Asım KAYAALP, *Fatih PESTiLCi, *Erbil AYDIN

Günümüzde eksternal fiksatörler,
ortopedi ve travmatolojide çok değişik
amaçlarla kullanılmaktadır. Travmatolojide, açık kırıklarda, politravmatize hastalarda, hatta bazı kapalı kırıklarda rutin
tedavi yöntemleri arasına girmiştir. (1,
2, 3, 4, 5, 12) Psödoartroz tedavisinde
eksternal fiksatörlerden yararlanma düşüncesi son yıllarda giderek daha çok
kabul görmektedir. Femur ve tibia psödoartrozlarının tedavisinde eksternal
fiksatör kullanımı ile ilgili pek çok yayın
vardır. (2, 9, 11) Fakat, humerus psödoartrozlarının aynı yöntem ile tedavisi
oldukça yenidir.

1) Fiksatörün

uygulanması

basittir.

2) Başlangıç stabilitesi, statik ve dinamik kampresyon kolayca sağlanabil
mektedir.
3) Psödoartroz bölgesine minimal
yeterli olmakta, böylece nörovasküler kamplikasyon azalmakta, bölgenin dolaşımı korunmaktadır.
girişim

4) Hemen başlanan hareket ile komeklem sertliği olmamakta, hatta önceki tedaviler sırasındaki kısıtlılıklar açı
labilmektedir.
şu

5) Fiksatörün çıkartılması ikinci ameliyat gerektirmemektedir.

YÖNTEM

GEREÇ

Bu yöntemin, humerus psödoartrozlarında kullanılan diğer yöntemlerden
bazı farklılık ve üstünlükleri vardır. (8,
13, 14)

Kliniğimizde mart 1989 ile haziran
1991 tarihleri arasında humerus psödoartrozu olan 20 hasta dinamik aksiyal

SSK Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
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psödoartroz tipleri ve bunlara bağlı olarak uygulanan tedavi yöntemleri tablo
1'de özetlenmiştir.

kullanılarak tedavi edildi. Has19'u erkek ve 1 tanesi kadındı.
Yaşları 1O ile 80 arasında değişiyordu.
(Ort. 38)

fiksatör
taların

Psödoartroz durumu

Hipertrefik grupta kompresyon uyatrofik grupta fiksatör nötralizasyon amacıyla kullanıldı. Hastaların
tolere edebildikleri en kısa zamanda
komşu eklem hareketlerine başlanıldı.

altı

ay ile yirmiüç yıl arasında değişiyordu. Bu süre
içerisinde hastalardan 14'ü 1-4 kez
ameliyat geçirmişti. Bu 14 hastanın tümünde internal fiksasyon materyali vardı ve bunların beşinde aktif drenajlı enfeksiyon mevcuttu.

gulanırken,

SONUÇ
Olguların çoğunda fiksatörün gövde
kilitleyici vidası 2.5-3.5 ay arasında açıl
dı ve kas kontraksiyonları ile dinarnizasyon oluşturulmaya çalışıldı. Fiksatörler 3-12 ay arasında çıkartıldı. Hiçbir

Daha önce alçı ve ateller ile tedavi
edilmeye çalışılan altı hastanın ise ikisinde enfeksiyon vardı. Hastaların önceki tedavileri, enfeksiyon durumları,
Tablo 1
ÖNCEKI
TEDAVI

ENFEKSIYON

PSÖDOARTROZ
TIPI
1 Hipertrefik

SON TEDAVI

Kapalı

redüksiyon DAF, Komp-

resyon
Konservatif
Tedavi
(Alçı veya atel)

2 Enfekte

6 HASTA

4 Nonenfekte

1 Defektif

Kapalı redüksiyon DAF
Debridman, Açık

3 Hipertrefik

redüksiyon, DAF,
Kompresyon

1 Atrefik

Debridman, Açık redüksiyon,
DAF, Oto. kemik grefti
* 1. Debridman, Açık redüksiyon, DAF- Kompresyon

Açık

5 Enfekte

5 Hipertrefik
4 lmplant Çık., Debridman,
Açık Redüksiyon, DAF,
Kompresyon

Redüksiyon
Internal
Fiksasyon

3lmplantçık., Debridman,
Açık Redüksiyon, DAF, Komp-

14 HASTA

3 Hipertrefik

resyon
1 lmplant çık., Debridman,
Açık Redüksiyon, Otol. kemik
grefti, DAF, Kompresyon

9 Nonenfekte
lmplantlarçık.,

*1 implant
daha önce
çıkarılmıştı

6 Atrefik
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Debridman, Açık
Redüksiyon, DAF, Otol. kemik
grefti
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hastada fiksatör çıkartıldıktan sonraki
en az üç ay içinde yeniden kırık oluşu
mu görülmedi.
Belirtilen sürelerin sonunda 19 olguda kaynama sağlandı. Üç olguda görülen çivi gevşemesi sadece bir olguda
tedavi sonucunu etkiledi. Kaynama
sağlanamayan tıastada tedaviye genel
durum bozukluğu nedeni ile splint uygulanarak devam edildi.
Tedavi sırasında hiçbir hastada önceki durumlarına ek hareket kısıtlılığı
gelişmedi. Tam tersine, önceki tedaviler sırasında oluşan hareket sınırianma
Iarında değişik derecelerde iyileşme
görüldü. Hiçbir hastada nörovasküler
komplikasyon ile karşılaşılmadı. Enfekte olgular, uygulanan tedaviye iyi yanıt
verdiler ve tedavi süreleri sonunda drenaj ı olan olgu kalmadı.
TARTIŞMA

Psödoartroz tedavisinde eksternal
fiksatörden yararlanma düşüncesi, gerek eksternal fiksatör teknolojisinin ilerlemesi, gerekse biyomekaniğinin daha
iyi anlaşılması nedeniyle giderek daha
çok taraftar bulmaktadır. (2, 5, 9, 11,
12).

-

Humerusta tek taraflı fiksatör uygulaması bu konuda deneyimi olanlar için
kolaydır. Fiksatör kaynama sağlanana
kadar yeterli stabiliteyi sağlayabilmek
tedir. Atrofik psödoartrozlarda nötralizasyon ve otojen kemik grefti, hipertrefik
olanlarda
ise
kompresyon
uygulanması önerilmektedir. (3)
Psödoartroz bölgesine minimal giriile gerekli işlemlerin yapılabilmesi
avantajlar sağlar. Kan kaybı ve
mortalite en aza indirilmekte, kemik uç·
larındaki dolaşım daha az bozulmakta,
nörovasküler komplikasyonlar azalmaktadı. (8, 9, 13)
şim
bazı

M. GIDER, A. KAYAALP, F. PESTIL C/, E. AYDlN
Sağlanan rijid fiksasyon erken harekete izin vermektedir. Böylece, önceki
tedaviler sırasında oluşan hareket sınır
lılıkları giderilmeye çalışılmakta, yeni
hareket sınırlaması gelişmemektedir.
Fiksatörün dinarnizasyon vidasının gevşetilmesinin humerusa etkileri ile ilgili
biyomekanik çalışma yoktur. Fakat alt
ekstremitede yüklenme dışı zamanlarda kas kontraksiyonları ile kırık hattında
dinarnizasyon olduğu kanıtlandığından
aynı yöntemi humerusta da uyguladık.
(3, 6, 7) Karşılaştırmalı serimizin ve biyomekanik çalışmamızın olmayışı sonuçlar hakkında karar vermemize engeldir.

Yirmi olguda sağlanan % 95'1ik kaynama oranı, komplikasyon oranındaki
düşüklük ile birlikte değerlendirildiğin
de, humerus psödoartrozlarında dinamik aksiyal fiksatör ile tedavinin, başa
rılı bir yöntem olduğunu göstermektedir.
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ACiL ALT EKSTREMiTE YARALANMALARlNDA
EKSTERNAL FiKSATÖR VE MiKROCERRAHi
YÖNTEMLERiNiN KULLANIMI
Ümit KANTARCI, Selim ÇEPEL, Oğuz POLATKAN, Can GÜRBÜZ
Dünyadaki teknolojik gelişime paralel olarak ülkemizde de trafik kazaları başta olmak üzere birçok nedenle,
alt ekstremite yaralanmalarında hızlı
bir artış görülmektedir. Bu yaralanmalarda ilk tedavi, prognozu büyük ölçüde etkilemektedir (3, 6, 8,12, 13, 14,
15, 27, 31.). Günümüzde acil travma
merkezlerinde görev alan hekimlerin
alt ekstremite yaralanmaianna yaklaşımda; ortopedi, mikrocerrahi ve rekonstrüktif cerrahiyi kombine olarak
uygulayabilecek yeterlilikte olmaları
gereklidir. Dolayısı ile bu tip merkezlerin gerekli tıbbi donanım yanında, bu
yeterlilikte 24 saat sürekli hizmet verebilecek cerrahi ekipler bulundurmaları
zorunluluğu vardır.

GEREÇ VE YÖNTEM

.,.

Istanbul El Cerrahisi ve Mikrocer7
rahi Merkezi'nde Temmuz 1991 - Şu
bat 1993 tarihleri arasında 18 hasta

alt ekstremite yaralanması nedeni ile
müracaat etmiştir. Hastaların 6'sı kadın
12'si erkek olup ortalama yaş 27.2 dir
(7 yaş - 54 yaş). Oluş nedenine göre
dağılım şöyledir: 12 trafik kazası, 3 iş
kazası, 2 tren kazası, 1 ateşli silah ile
yaralanmadır. Olguları m ız ın 8'i açık krusis kırığı, 7'si ayak bileği çevresinde yaralanma, 3'ü ayakta doku kaybı nedeni
ile merkezimize başvurmuş ve ortalama 30 dakika içerisinde ameliyata alın
mışlardır. Yaralanma ile merkezimize
başvuru arasında geçen süre ortalama
5.5 saattir (1 saat- 17 saat).
Ameliyat edilen 18 hastanın 8'ine
eksternal fiksatör (ORTHOFIX), 5 hastaya K - teli ile minimal internal tesbit
uygulanmıştır. 2 hastada tibialis anterior ve tibialis posterior arteri onarılırken,
4 hastada sadece arteria tibialis anterior onarılmıştır. 18 hastanın ?'sinde
mevcut yumuşak doku defektieri ser-

Istanbul El Cer. ve Mikrocer. Merk., AKsaray Vatan Hast.
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best radial arter flap'leri ile kapatı lırken,
3 hastaya split thickness greft konulmuş, 2 hastaya rotasyonel fasciacutaneous flap uygulanmıştır. Ağır cilt
dekolmanı olan 2 hasta nekroz hattı belirlenmedeiği için sekonder iyileşmeye
bırakılarak yaklaşık bir ay sonra split
thick greftler ile kapatılmışlardır.
Olgularımızın ortalama takip süresi
8.8 ay (3 ay-18 ay) olup, 3 hastanın tedavisi devam etmektedir. Tedavisi tamamlanmış 15 hastanın birinde derin
enfeksion nedeni ile 4. gün, bir diğerin
de enfekte psödoartroz nedeni ile 1 yıl
sonra diz altı arnputasyon uygulanmış
tır. 13 hastanın tedavileri salah ile sonuçlandırılmıştır.

TARTIŞMA

Günümüzde alt ekstremite travmalasonuçlar elde edilebilmesinin yolu, bu konuda deneyimli, bilgili,
gerekli tıbbi malzerneye sahip, 24 saat
hizmet sunabilen cerrahi ekiplerden
geçmektedir. Yaralanmanın oluşu ile
tedaviye başlanması arasında geçen
sürenin minimalde tutulması kadar ortopedistin her olgunun özelliğine göre tedavi planını saptaması ve bunu uygulayacak yeterliliğe sahip olması da
önemlidir (6,7,8, 17, 19,22,27).
rında başarılı

Ameliyathane şartlarında ve uygun
anestezi altında mümkün olabilen yeterli debridman, hala alt ekstremite ağır
yaralanmalarında kronik sepsisin önlenmesindeen
önemli
faktördür
(6,8,16,31). Bundan sonraki aşama yeterli fiksasyonun sağlanabilmesidiL Fikkasyonda kullanılabilecek yöntemleren
önemliHer
intramedüller
den
çivileme, plak ve vida ile fiksasyon,
eksternal fiksatör kullanımı olarak sıra
lanabilir. Çeşitli araştırmacılar tarafın
dan açık kırıklarda tedavi yöntemi olarak intramedüller çivileme önerilmesine

rağmen

merkezimizde, eksternal fiksayöntemlere üstün
olduğuna inanılmaktadır (5, 9, 11, 21,
26, 30). Merkezimizde ünilateral eksternal fiksatör; llizarov ve AO gibi frame
kuran sistemlere göre uygulama kolaylığı, ameliyatın ilerleyen safhalarında
çalışma kolaylığı ve yeterli stabilizasyon sağlaması nedeni ile tercih edilmektedir (3, 12, 15, 19, 20, 23).Kemik
iyileşmesinde ve enfeksiyonun engellenmesinde en önemli faktörleren biri
olan yeterli doku perfüzyonunun sağ
lanması için, vasküler yapının onarılma
sı gerekmektedir (178, 18, 24). Kemik
defektinin greftlenmesi için en uygun
zaman, travmayı takip eden 2 ila 6 hafta arası olarak belirtilmektedir. (3, 4,
11, 12).
tör

kullanımının diğer

Yumuşak

doku defektierinin kapatıl
defektin yerine, büyüklüğüne
ve derinliğine göre cilt greftleri, muskulokutanöz rotasyanal flap'ler kullanılabi
leceği gibi, daha büyük yaralanmalarda
en iyi çözüm serbest vaskülerize cilt
flap'lerinin kullanılması ile sağlanmakta
dır (1, 2, 6, 7, 1O, 14, 25, 28, 29). Fischer'e göre bunun aynı seansta yapılma
sı gerekmektedir (13). Ameliyat sonrası
bakırnda özellikle mikrocerrahi sonrası
kardiak outputun düşürülmemesi, yeterli antibiotik kullanımı ile tetanus ve
gangren proflaksisi önemlidir.
masında;

SONUÇ

Alt ekstremite travmaların ın, bu iş içni oluşturulmuş merkezlerde mikrocçerrahlar, ortopedistler ve rekonstrüktif
cerrahiardan oluşan bir ekip tarafından
modern anlayışla tedavisi şarttır.
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KALLUS DiSTRAKSiYON YÖNTEMi IL
EKSTREMilE UZATMA
* Halit ÖZYALÇIN, ** Erhan SESLi, *** Burhanettin BARIŞ

Çalışmamızda,

Eksternal Sirküler
Stabilizer (E.S.S.) kullanarak yaptığımız
kallus di.:;traksiyon yöntemi ile ekstremite uzatma uygulamalarımız sunulmuştur.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortepedi ve Travmatoloji Anabilim dalında
1990-1992 yılları arasında çeşitli nedenlerle alt ekstremitelerde kısalık olan
1O olguya 11 ekstremite uzatma ameliyatı uygulandı (Tablo 1). Olguların 3 ü

Tablo 1: Ekstremile Uzatma Olgularımız

**

Olgu

Yaş

Cins

Uzatılan

RC
RC
EK
NÖ
TÖ
EÖ
HK
FÜ
AAK
AA
AAN

32
32
33
20
15
26
31
32
26
18
31

E
E
E
K
K
E
K
K
K
K
K

Fe mur
Tibia
Tibia
Tibia
Tibia
Tibia
Tibia
Femur
Femur
Tibia
Femur

kemik

Kısalık(cm.)

Uzatma (cm.-%)

Sonuç

5
3
6
4.8
3.7
4
5.2
8
3.8
10
15.5

3
3
5
4.6
3.7
4
5.
6.8
3.4
9
4

Kötü
Iyi
Iyi
Iyi
Iyi
Iyi
Iyi
Iyi
Iyi
Iyi
Kötü

E.Ü. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doçenli
E.Ü. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Uzmanı
E.Ü. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı Uzmanlık Öğrencisi
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60
100
84
96
100
100
96
85
89
90
26
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Tablo 2:

Kısalık

KALLUS DISTRAKSfYON YÖNTEMI ILE EKSTREM/TE UlATMA

Etiolojisi
OLGU SAYISI

KISALIK NEDENI
Poliomyelit
D.K.Ç. ameliyatiısı
Enfekte Psödoartroz
Konjenital kısalık

6
2
1

TOPLAM

10

1

erkek 7 si kadın olup ameliyat edildikleri sırada yaş ortalamaları 26 (Min: 15,
Maks: 33) ydı. Kısalığın etiolojisinde en
sık görülen etken Poliomyelit idi (% 60)
(Tablo 2). 6 olguda Tibia uzatma, 3 olguda Femur uzatma, 1 olguda ise ipsilateral önce femur daha sonra da tibia
uzatma yapıldı. Tibia girişimleri pnömatik turnike altında uygulandı. Tüm olgularda kortikotomi yapılmış olup 2 ternura distal metafizer, 1 femura diafizer
tüm tibialara proksimal metafizer bölgeden yapıldı. Tibia kortikotomisinden önce aynı taraf fibulaya 1/3 distal diafizer
osteotomi yapıldı. Kortikotomiden sonra
tüm olgulara Lima-Lto Eksternal Sirküler Stabilizer takıldı, femoral uygulamalarda stabiliteyi artırmak için trokanterik
bölgeye ucu yivli 3 adet Steinman çivisi
lateralden yerleştirerek geliştirdiğimiz
bir ek parça ile fiksatöre monte edildi.
Post-op 7. gün hastalar koltuk değnek
leri ile ayağa kaldırılıp parsiyel yüklenmeye izin verildi, 14. günde distraksiyo-

na başlanarak 1.25 mm 1 24 saat uzatma ile planlanan uzunluk sağlandıktan
sonra 6 olguda Ort. 0.5 cm overdistraksiyon yapılıp sonra kampresyonla kemik konsolidasyonu arttınlmaya çalışıl
dı. Ortalama 7 (Min: 5, M aks: 11) ay
fiksatörle mobilize edilen olgularda radyolojik olarak yeterli kemik remodelasyonu ve konsolidasyonu saptand ıktan
sonra eksternal fiksatör çıkarılarak ortez ve protez atelyemizde yapılan fonksiyonel breys ile ortalama 3 (min: 1.5,
Maks: 5) ay süreyle ekstremiteleri desteklendi.
TARTIŞMA

llizarov, 1970 lerde periosteumun,
endosteumun ve kemik iliğinin korunmasının uzatma düzeltmelerinde kemik
formasyonunun oluşmasında önemli rolü olduğunu bildirmiştir. Birçok yazar
kortikotomi yapılarak kemik iliğinin korunmasının ayrıca bu sırada periostun
da korunmasının kallus oluşumunda
çok önemli yeri olduğunu bildirmişlerdir.
(1, 2, 4, 5, 8, 12, 13, 14). Böylece kortikotomi, llizarov yönteminin önemli köşe
taşlarından biri olmaktadır (6, 16). Kortikotomiden sonra oluşan primer kallusun germe kuvvetlerine karşı yeterli dayanıklılığının
oluştuğu
kallus
distraksiyonuna başlama zamanı konusunda değişik görüşler vardır. llizarov,
erişkinlerde 7. gün çocuklarda ise daha
erken distraksiyona başlamayı öner-

Tablo 3: komplikasyonlar ve Tedavileri
OLGU

KOMPLIKASYON

YAPILAN TEDAVI

RC
RC

Femurda Malunion
Equinus Deformitesi
Femurda Kallus Kırığı
Equinus Deformitesi
Equinus Deformitesi
Femurda Malunion

Fonksiyonel Brace
- Fonksiyonel Brace
Fonksiyonel Brace
Aşiloplasti - Fonksiyonel Brace
Aşiloplasti - Fonksiyonel Brace
Plaklı Osteosentez

FÜ
AA
EK
AAN

Aşiloplasti
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mayı

0.25 mm/6 saat olarak uygulamış
Zaman aralıkları değişmekle birlikte genel eğilim 1 mm/gün uzatılması
yönündedir. Biz ise uygulama kolaylığı
nedeniyle distraktörü günde bir tam tur
çevirerek 1.25 mm. uzunluk elde ettik.
Böylece planladığımız uzunluğa daha
kısa sürede ulaşırkan hiç bir olgumuzda psödoartroz gelişmedi.

mektedir (15), yaygın görüş. ise 14.
günde başlanması şeklindedir (7, 17).
Biz de tüm olgularda pest-op 14. gün
kallus distraksiyonuna başladık.

IardıL

Rijid olmayan bir stabilite osteogenesis için optimum koşullar yaratmakta
ve bunun sonucunda fibröz ya da kartilajinöz bir doku oluşmadan kemik oluşumu için uygun fizyolojik koşullar ortaya çıkmaktadır (6, 1O) Kallus üzerindeki
yavaş fakat devamlı distraksiyon kuvveti, aralık açılırken kemik üzerinde
spontan osteogenesis oluşturmaktadır
(6). llizarov, iyi yapılmış bir kortikotomi
ve distraksiyonun bu bölgedeki kanlanmayı % 330 a kadar arttırarak osteogenesis'i hızlandırdığ ını bildirmiştir (16).

Ekstremile uzatmalarında kamplikasyon oranları çok değişiklikler göstermektedir. Femur Uzatmalarında Cauchaix ve Morel % 29, Wagner % 44.8,
Kawamura% 20.7, tibia uzatmalarında
ise Coleman ve Stevens % 81, Kawamura % 11.6, Rajecich % 33 kamplikasyon bildirmişlerdir (4, 15). Başlıca
komplikasyonlar arasında: Ameliyat
sonrası kemik veya yumuşak doku enfeksiyonları, Angulasyon, çivi yerinde
osteolizis, malunion, psödoartroz, kallus kırıkları, kas kontraktürleri, eklem
sertliği, komşu eklem subluksasyonları,
nörovasküler yaralanmalar sayılabilir
(4, 11). Olgularımızdaki komplikasyonlar
ve tedavileri Tablo 3'te gösterilmiştir.

Ekstremite uzatma ve tespit sırasın
da kullanılan aksternal sirküler fiksatör,
unilateral ve bilateral uygulanan diğer
tip aksternal fiksatörlere göre izetrepik
mekanik özellikleri eğilme ve non-lineer
aksial rijiditeleri nedeni ile kompleks
düzeltmelerde daha fazla konfigürasyon, daha uyumlu şekil yapmaya elverişlidir (9). Biz Tüm olgularımızda tespit
ve distraksiyon amacıyla Eksternal Sirküler Stabilizer (Lima-Lto, !talya) kul-

SONUÇ
Eksternal sirküler Fiksatör kullanarak Kortikotomi ve kallus distraksiyonu
ile ekstremite uzatma yöntemi; sınırlı bir
ekspojur gerektirmesi, erken yüklenmeye ve mobilizasyona izin vermesi, girişim süresinin kısa olması ve tedavide
tek ameliyatın yeterli olması nedeniyle
diğer bazı yöntemlere göre daha avantajlı olmakla birlikte ekstremite uzatma
tedavilerinin güçlüğü, komplikasyonları
nın fazlalığı ve uzun bir tedavi olduğu
daima gözönünde tutulmalıdır.

landık.

Rajacich ve Ark. planlanan uzunluk
sonra yapılacak bir miktar
kampresyonun yeni oluşmuş kemiğin
konsolidasyonunu hızlandıracağını ve
arttıracağını bildirmektedir (15). Biz de
6 olgumuzda uyguladığımız bu yöntemle daha başarılı sonuçlar elde ettiğimiz
sağlandıktan

kanısındayız.

Günlük distraksiyon miktarı ve bunun hangi zaman aralığı ile uygulanması konusunda tam bir fikir birliği yoktur
(3, 4, 7, 8, 11). Kojimotu, tavşan modellerinde günlük uzatma miktarının 0.25
mm/12 saat olarak bildirirken De Bastiani ve llizarov kendi olgularında uzat-

H. ÖZYALÇIN, E. SESLI, B. BARIŞ
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EKSTREMiTE UZATMALARlNDA KALLOTAZiS
YÖNTEMi UYGULANMASI
Nikola AZAR, Süleyman iZMiR, Hacı KUTLU, * Mahmut KARAMEHMETOGLU

salık, 12 hastada ternur (5 sağ, 7 sol),
25 hastada tibia (sağ, sol) ve 2 hastada
(1 sol, 1 bil.) humerusta idi. Kısalık nedeni 26 hastada poliomyelit, dört hastada fiz travması, iki hastada septik artrit,
iki hastada kırık (malunion), iki hastada
akondroplazi ve bir hastada konjenital
deformitedi r.

1905'te Codivilla, femura oblik osteotomi yapıp, eksternal mekanik distraksiyon ile uzatma yapmıştır. 1951'de llizarov gerilim-stres kanunu olarak
bilinen prensipleri ortaya koymuştur.
Bu prensipler, bir çok otör tarafından tel
halka ve monoaksiyel lateral fiksatörlere uygulandı. Bu çalışmada her iki fiksatör, llizarov prensiplerine sadık kalarak
iki
grup
hasta
üzerinde
uygulanmıştır. Tel halka fiksatörü sadece tibia uzatmaları için kullanılmıştır.

Hasta Grupları:

A, B, C1 ve C2 hasta grupları Tablo
1'de verilmiştir. C3 Grubu: Sağ alt ekstremisinde konjenital fibula agenezi, tibia kısalığı ve tarsal displazi olan 8 cm.
kısalıklı bir hastadır.

MATERYAL VE METOD

SSK Istanbul Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniği'nde 1989-1992 yıl
ları çırasında kallus distraksiyonu yöntemleri ile 37 hastanın 41 uzatma işle
mi yapılmıştır. Hastaların 20'si bayan,
20'si erkektir. En küçük yaş 7 en büyük
yaş 27 olup; ortalama yaş 21.7'dir. Kı-

Ortofiks ile 5.7 cm.

uzatılmıştır. Sınıf

landırma dışı tutulmuştur.
TARTIŞMA

Ekstremite uzatmaları ile ilgili
larda son 1O yıl öncesine kadar

SSK Istanbul Hastanesi 2. Ort. ve Trav. Servisi.
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N. AZAR
Tablo 1: Hasta Grupları
Hasta
Grubu

Uzatılan

Hasta

Ort.

Kemik

Sayısı

Kısalık

(cm), ve
%si

Uzatma
Miktan
(cm), ve
%si

Başarı

Iyileşme

Iyileşme

Osteotomi

%si

süresi
ort. (gün)

indeksi
günlcm

Sayısı

Enfeksiyon
%si

Kaynama Paıay
gecikme başa n
%si
%si

A

Tibia

t5

4.98
%14.7

4.43
%14.2

%89

197

44.5

4

16

27

80

B

Tibia

10

3.83
12.2

3.47
11.5

90.8

160

46.1

2

21

20

80

Ct

Fe mur

12

6.1
15.8

5.3
12.6

86

270

54.5

6

18.75

8.3

83

C2

Hum erus 3

8.7
27.1

7.9
24.6

91

147

18.6

.

oldukça düşük idi. Kamplikasyon oranı
nı Morel % 29, Wagner% 45, Caroll %
50 olarak vermiştir (6, 8). Günümüz popüler uzatma seriıeri Tablo 2'de tartışıl
mıştır. llizarov yönteminin tanımlanması
ile bu komplikasyonlar azalmıştır (4, 7).
llizarov iyi bir uzatma için aşağıdaki
ilkelere uyulması gerektiğini saptamıştır
(7). Bunlar; stabil fiksasyon, osteotomide endosteal ve periosteal yapıların korunması, metefizeal kortikotomi başlan
gıç diaztazından kaçınmak, 3-7 gün
Iate nt periyot, 1mm/gün 4 eşit aralıkla
distraksiyon, ve ekstremitenin fonksiyonel kullanımıdır.
Aşırı

rijit fiksasyonun kırık iyileşmesi
ni geciktirdiği ve uygun dinarnizasyanun kontakt iyileşmeyi endosteal, periosteal
ve
subperiosteal
kallus
oluşumunu uyardığı kanıtlanmıştır. Ortofiksin dinamizasyonu tel halka fiksasyon türüne göre daha iyi olup tersiyonel
güçlere karşı koyma ise tel halka fiksasyon türünde daha iyidir (5, 9). Ayrı
ca uzatmada kullanacak fiksatörün stabilitesi önemlidir. llizarov kortikotomi ve
osteotomiyi stabil fiksasyon altında karşılaştırmış (7) ve kortikotomi grubunda
kallus oluşumunu daha hızlı bulmuştur.
Bu nedenle kortikotomitimiyi temel ilke
olarak kabul etmektedir. Oysa yapılan

deneysel

8.3

100

çalışmaların

medullar arterin
bir uzatma için
koşul olmadığı ortaya konmuştur. Bu
arter bir haftada rekanalize olabilmektedir (1 O).
korunmasının başarılı

Bizim olgularımızda A Grubunda 4
olguda, B Grubunda 2 olguda, C Grubunda 6 olguda osteotc,mi yapılmıştır.
latent periostun 4 gün uzatılması ile iyileşme indeksi ve kallus gelişiminde bir
fark görülmemiştir.
Ayrıca periostun korunması önemlidir. Yaralanması durumunda latent periot 7 gün uzatılmalıdır.

Iyileşme indeksi yaş ortalaması 20
nin altında olan Paley ve Lohietek'in serilerinde ortalama 30-40 gün/cm olup
bu süre bizim serimizdeki A,B ve C
Grubundan düşük; C2 grubundan yüksektir. Bizim serimizde yaş ortalaması
nın 21.7 olması bunu açıklamaktadır.
C2 serisindeki 18.6 gün/cm; iyileşme
indeksi dikkat çekicidir. Bu seride olan
humerus uzatmaları anatomik kanlanmanın fazla oluşu ile bağlantılı olduğu
nu düşündürmektedir. Paley 2 ve Price
serilerinden ise daha düşüktür. Paley 2
de yaş ortalaması 36 olup; 28 hastanın
19'unda uzatma ile beraber deformite
korreksiyonu da yapılmıştır. Price ise 6
hastanın 4'ünde nütrisyonel ve metabo634
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lik bozukluklar olduğunu belirtmektedir.
Iyileşme indeksi üzerinde rol oynayan
faktörler hastanın yaşı, kısalığın etiyolojisi, gereken uzatma yüzdesi ve kemiğin anatomik kanlanmasıdır (1, 2, 4, 6,
7).
Kawamura, uzatma miktarının kemik
% 15'ini geçmesi halinde
iyileşmenin daha yavaş olacağına dikkat çekmiştir (1 O). Halbuki uzatma miktarı ortalaması % 24.6 olan C2 grubunda iyileşme daha hızlı olmuştur.
uzunluğunun

Bizim olgularımızda latent periot (514) gün olmuştur. Bu llizarov'un önerdiği süreden 4-7 gün fazladır. Tüm hastalarda distraksiyon 1mm/gün; 4 eşit periatta başlanmıştır? Birinci ayın sonunda
bu hız olguya göre arttırılmış veya azaltılmıştır. Uzatmanın kısa periotlarla yapılması önemlidir. A Grubu ve B Grubu
arasında enfeksiyon açısından % 16-21
olmak üzere % 5 lik bir fark vardır. C1
Grubunda da enfeksiyon % 18.75 olmuştur. C2'deki enfeksiyonun % 8.3 olması yine anatomik kanlanma fazlalığı
na bağlanmıştır. A Grubundaki 2
anatomik kanlanma fazlalığına bağlan
mıştır. A Grubundaki 2 hastamızda distraksiyonla beraber aksiyel deviasyon
meydana gelmiştir. Bu oran literatür ile
uyumludur (1, 8). Bunun nedeni fibuler
osteotominin erken kaynamasıdır. Orjinal nedeni fibuler osteotominin erken
kaynamasıdır. Orjinalllizarov yönteminde fibular rezeksiyon olmaması bunun
nedenidir (7). Bu oran bizim serimizde
% 6.6 gibi düşük oranda olmasına rağ
men yapılacak bir veya iki cm'lik fibular
rezeksiyonla bu önlenebilir. Biz de bu
deneyimimizden sonra rutin fibular rezeksiyon yapmaktayız.
A Grubunda 4 olguda (% 27), B
Grubunda 2 olguda (% 20), C1 Grubunda 1 olguda (% 8.3), C2 Grubunda

N. AZAR

ise % O kaynama gecikmesi görülmüş
tür. Bir olgu hariç diğerleri akordeon
manevrası ile kaynamışlardır. Tibiaya
ait iki serideki (A ve B) kaynama gecikmesi oranı birbirine yakın olup; femurda
oldukça düşük ve humerusda ise hiç
yoktur. Bu durum humerus için anatomik kanlanmanın fazla oluşu ile belki
izah edilebilir. Ancak femur için bir açık
lama getirilememiştir. Uzatma miktarı
arttıkça kamplikasyon oranı artmaktadır. Bu bir çok otör tarafından da belirtilmiştir. 7 cm üzeri uzatmalar artmış
kamplikasyon oranı ile karşımıza çık
maktadır. Kısaca az uzatma kolay, çok
uzatma zordur. Kısalıkla beraber mevcut olan deformiteler (ekinus, rekurvasyon v.s.) Waghner, tachdijian, Siffert'e
göre uzatma öncesi llizarova göre uzatma ile beraber; Price'e göre uzatma
sonrası düzeltilmesi gereklidir. Biz llizarov fiksatör kullandığımız olgularda ekinus ve PEV düzeltilmesi için ek halkalar kullandık. Ortofiks grubunda ise
ekinusun önlenmesi için ayak lastik ile
dorsal fleksiyona zorlanmıştır. llizarovun verdiği endikasyonlara göre de
hastaların psikolojik olarak stabil olmaları önemlidir. Uzun süren uzatmalarda
hastalarda depresyona eğilim olabilmektedir. Olgularımızdan 4 olguda antidepresan kullanımı gerekmiştir. Bir olguda distraksiyon döneminde nöropraksi görülmüştür. (A grubu). Bu olgu 6
cm kısalığı olan bir olgudur. Tedavi,
distraksiyonun durdurulması ve kısalt
ma ile basitçe sağlanmış ancak uzatmanın 0.8 cm'lik bir kısalık ile sonuçlanmasına neden olmuştur.
Bunun dışındaki bir diğer sorun A
Grubunda 3, C Grubunda 2 hastada hipertansiyon görülmesi idi. Hipertansiyonla ilgili bazı yayınlar olmasına rağ
men hangi yolla olduğu bilinmemektedir.
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leri literatürden bir farklılık göstermemekle beraber humerusun, iyileşme indeksi oldukça düşüktür (% 18.6). Ancak humerus ile ilgili bir literatüre

Biz olgularımızın değerlendirilmesin
de Paley kriterlerini kullandık (8, 9). Bu
kriteriere göre A ve B Grubları arasında
anlamlı bir fark olmayıp C Grubunda da
bunlara yakın sonuç aldık. C2 Grubunda ise tümü başarılı olmuştur. Buna göre tüm olguların değerlendirilmesinde
33 olguda (% 80.5) başarılı 8 olguda
(% 19.5) başarısız sonuç alınmıştır.

rastlanmamıştır.

- Bu serideki en büyük uzatma 13
cm ile humerusa ait olup planlanana, %
100, ulaşılmıştır.
- Meduller aterin korunması, yani
kortikotomi ile osteotomi arasında belirgin bir fark görülmemiştir.

SONUÇ
- Kullandığımız tel ,halka fiksatörü ile
ortofiks monollateral aksiyel fiksatör
arasında uzatma yaptığımız olgularda
anlamlı birfark bulunamamıştır.

- Fibulanın erken kaynaması problemine karşı her olguda fibula rezeksiyonuyapılmalıdır.

- Femur ve humerusta kullanım rahatlığı nedeniyle uzatma için ortofiks
tercih edilmelidir.
- Tibia

uzatmaları

- Iyi'bir bakım ile tel yolu veya çivi
yolu enfeksiyonu uzatmanın başarısını
etkilememektedir.

için her iki fiksatör

arasırıda başarı farkı bulunamamıştır.

- Tibia ve femurun

Tablo 2: Literatür
Çalışma

iyileşme

- konjenital deformitelerde uzatmadaha düşüktür.

nın başarısı

indeks-

Değerlerinin Karşılaştırılması

Teknik

Hasta

Ort.

Sayısı

Yaş

Paley 1

liizarov

46

-

Paley 2

liizarov

28

36

Ort. uzatma

Iyileşme

miktarı

(cm)-%

indeksi
gün/cm

Çeşitli

5.6
cm

20 yl30
20 yi 51

kırık

o/o
12.5

60

sekeli

Ety.

Price

Ortofiks

6

2Jyl

?

%14

54

Aldegheri

Ortofiks

140

16.8

Çşt.

6 cm

39

Lothietek

liizarov

8

6 ay

Çşt.

6.6cm

30

..,~,dt

Istanbul
hastane.

Ortofiks

10

21.7

Çşt.

%11.5

46.1

Istanbul
hastane

liizarov

15

20.7

Çşt.

%14.2

44.5
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POLiOMYELiTTE AlT EKSTREMilE
UZATMALARI iKi FARKLI TEKNiGiN
KARŞILAŞTIRILMASI
*Erbil AYDIN, **Adil SURAT, ***Emre ACAROGLU, ****M. Cemalettin AKSOY
öncesinde ortalama
idi.

Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve
Travmatoloji A.B.D.'da gerçekleştirilen
poliomyelitli hastalarda Wagner ve kallotazis yöntemi ile yapılan uzatma ame-

kısalık

7.013 cm.

Kallus distraksiyon yöntemi ile 39
hastada (24 erkek, 15 kadın) 42 kemik
segmentine (25 tibia, 17 femur) uzatma

liyatlarının sonuçları değerlendirildi.

girişimi yapıldı.

MA TERLAY ve METOD
Çalışmaya Hacettepe ü. Ort. ve
Trav. A.B.D.'da 1983-87 yılları arasında
gerçekleştirilen poliomyelitli hastalarda
Wagner yöntemi ile 15 hastanın 17
ekstremite segmentine; 1988-92 yılları
arasında kallotazis yöntemi ile 39 hastanın 42 ekstremite segmentine yapılan
uiatma girişimleri alındı.

Wagner yöntemiyle yapılan uzatma
0.5-1.0 cm arasın
da distraksiyon uygulandıktan sonra ilk
veya ikinci günden başlayarak 1-1 .5
mm/gün hızı ile uzatma yapıldı. Ortalama 2.5 ay sonra distraksiyon aralığı korunarak fragmanlar plak ile tesbit edildi
ve aralık greftlendi.

Wagner yöntemiyle 15 hastada (10
erkek, 5 kadın) 17 kemik segmentine
(15 tibia, 2 femur) uzatma yapıldı. Hastaların ortalama yaşı 12.1 (8-15) girişim

Kallotazis ile yapılan uzatma girişim
lerinde ise tekniğine uygun olarak metafiziodiafizyal bölgeye yapılan kortikotomi sonrasında 7-14 gün beklenerek 4

*
**
***
****

girişimleri sırasında

Op. Dr. SSK Ankara Hast.
Prof. Dr. hacettepe Ü. Ort. ve Trav. A.B.D.
Yrd. Doç. Dr. Hacettepe Ü. Ort. ve Trav. A.B.D.
Araş. Gör. Dr. Hacettepe ü. Ort. ve Trav. A.B.D.
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x 0.25 mm/gün hız ile distraksiyon uygulanmış ve 1. hafta sonunda radyolojik kontrol yapılmıştır. Distrakrör olarak
Orthofix kullanılmış ve hastalar dayanabildikleri andan başlıyarak yük vermelerine izin verilmiştir. Radyolojik kontrol 1.
ayda haftalık, takip eden aylarda 2 hafta aralıklar ile yapılmıştır. Uzatma tamamlandığında
cihazlar kilitlenerek
hastalar aylık kontrollere çağrılmış ve
distraksiyon aralığında yeterli kemik
oluşumu tesbit edildiğinde cihaz dinamize edilmiş ve kortikalizasyon tamamlandığında tamamen çıkarılmıştır.

38.5 gün/cm iken 15 yaş ve altında
33.5 gün/cm olarak bulunmuştur.

SONUÇLAR
Wagner yöntemi ile 15 tibia 2 femur
segmenti uzatılmış, fiksatörün çıkarıl
ması ve greftleme için ortalama 3.1 ay
gerekli olmuştur. Hastalar ortalama olarak i yıl süre ile takip edilmişlerdir. Ortalama hastahanede kalış süresi 11.1
hafta olmuştur. Cerrahi girişim öncesi
planıanan uzatma miktarı 4.826 cm.;
kazanılan uzunluk 4.478 cm. olmuştur.
Ortalama iyileşme indeksi 52.082 gün/
cm. dir.
Kallotazis ile uzatma 25 tibia ile 17
femura uygulanmıştır. Ortalama dinarnizasyon zamanı 3.17 ay olarak bulunmuştur. Distraktör ortalama 5.18 ayda
çıkarılmıştır. Kortikalizasyon dahil olmak üzere tam kemik kaynaması için
geçen süre 5.32 ay olarak bulunmuş
tur. Hiçbir olguda greftleme gerekmemiştir. Ortalama takip süresi ameliyat
tarihinden itibaren 19.9 aydır. Ortalama
hastahanede kalış süresi 4.30 haftadır.
Uzatılan kemiklerdeki ortalama kısalık
3.96 cm, uzatılan ekstremilelerde ortalama kısalık ise 6.23 cm ortalama uzatma yüzdesi 14.86 olarak bulunmuştur.
Iyileşme indeksi kallotazis yönteminde
35.6 gün/cm olarak tesbit edilmiştir.
Onbeş yaşın üzerinde iyileşme indeksi

Wagner yöntemiyle

yapılan

tibial

uzatmaların % 29.8'ine ek cerrahi girişim olaak aşiloplasti gerekli olmuştur.

Kallotazis yönteminde ise bu oran %
13.8dir.
Wagner yönteminde kamplikasyon
% i OO'e yaklaşırken % 82.3 oranında major komplikasyona rastlanmış
tır. Bunlar arasında başlıcaları geç kaynama (% 39.1), kaynamama (% 26),
ekin deformitesi oluşumu ve artışı (%
34.8), çivi yolu enfeksiyonları (% 18.8)
cilt nekrozu (% 13) ve angulasyon (%
13)dür.
oranı

Kallotazis yönteminde kamplikasyon
% 64.6 iken % 33.8 oranında major komplikasyonlar görülmüştür. Arıgü
lasyon % 14, diz sertliği % 12.3 ekin
deformitesi oluşumu ve artışı% 8.7 çivi
yolu enfeksiyonları % 17.6 ve erken
konsolidasyon% 5.3 başlıcalarıdır.
oranı

TARTIŞMA

Ülkemizde halen giderek azalmakla
beraber en önemli ekstremite kısalık
nedeni poliomyelit olmaktadır. Çalışma
da poliomyelit sekeline bağlı olarak yapılan uzatma ile var olan deformitenin
arttığı ve daha rigid hale geldiği görülmüş; ve deformite oluşumuna, ilerlemesine engel olacak önlemler alınarak bu
deformitelere yönelik girişim uzatma
sonrasına bırakılmıştır. Kalça çevresi
stabil ise tutulan kas gruplarına bakıl
maksızın diz ve ayak bileği korunarak
uzatma yapılmıştır. Bu çalışmada amaç
Wagner ile Kallotazis yöntemleri arasındaki farkı ortaya koymaktır. Hasta
grupları arasında ameliyat sırasındaki
kronolojik yaş ve kemik yaşları arasın
da istatistiksel anlamlı bir fark yoktur
(P>0.1 ). Uzatılan kemiklerdeki kı salık,
toplam kısalık ve elde edilen uzatma
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miktarları arasında
lamlı

da istatistiksel anbir fark yoktur (P > 0.01 ).

Sonuçlar karşılaştırıldığında Kallüs
distraksiyon yöntemiyle fapılan uzatma
operasyonlarında ortalama hastahanede kalış süresi kamplikasyon sıklığı ve
ortalama iyileşme indeksinin Wagner
yöntemine göre anlamlı olarak düşük
olduğu görülmüştür (P > 0.01). Poliomyelitli hastalarda iyileşme indeksinin diğer tanılarla uzatma yapılmış hastalara
göre daha yüksek olduğu bu çalışma
esnasında tesbit edilmiştir.

nedeniyle yavaş
olduğu ve kallüs distraksiyon yönteminin bu hasta grubunda özellikle tercih
edilmesi gerektiği sonucuna varıldı.
kas

uyaranı olmaması

REFERANSLAR
1- Aydm, E., Alt ekstremite Uzatmalan;
Iki Ayn Yöntemin KarşJ!aştm/mast; Uzman/tk
Tezi; 1991 Ankara
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Discrepency; Pediatrick Orthopaedics; Lowell and Winter, J.B. Uppincott Co. Phi/a.
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3- De Bastiani, G.; Aldegheri, R.; RenziBrivio, L; Umb Lengthening by Cal/us distraction (Ca/lotasis): J. Pediartr. Orthop.; 7;
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Poliomyelitli hastalarda Wagner ve
kallotazis yöntemi ile yapılan uzatmalar
değerlendirildi. Kallotazis yöntemi ile
yapılan uzatma ameliyatlarının Wagner
yöntemine göre daha güvenli olduğu
sonucuna va rı ldı.
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Çalışma
sonucunda poliomyelitli
hastalarda uzatma ameliyatları sonrası
iyileşmenin muhtemelen yeterli çevre
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BÖLÜM .. Xl
KALÇA, FEMUR VE TiBiA KIRI
KlSlM- 1
STABil VE STABil OLMAYAN PELViS
KlRlKLARlNlN iNCELENMESi
Veli GÜLTEMiZ (2), Ufuk NALBANTOGLU (1), M. Akif KAYGUSUZ (2),
A. Seydi YILMAZ(1)
tüm iskelet sistemi kı
13'ünü oluşturmak
ta olup travmatolojik tedavi için hastaneye başvuruş sebeplerinin % 2'sini

anatomik lokalizasyon, yük taşı
ma bölgelerinin tutulup tutulmaması,
kuvvetin direkt veya indirekt mekanizma ile oluşu, stabil veya instabil gibi kri-

oluşturur.

terlerkullanılmıştır.

Çoğu pelvis kırıkları düşük enerjili
travmalar ile oluşan stabil kırıklardır.
Yatak istirahati, analjezik ve germe egzersizleri ile kolayca tedavi edilir.

Bugün en çok kullanılan sınıflama
Tile'nin modifiye ettiği Pennal sınıflama

Pelvis

kırıkları

rıklarının yaklaşık%

kapalı,

sıdır.

Pelvis kırıklarının sınıflaması

Orta ve yüksek enerjili travmalar ile
oluşan pelvis kırıkları genellikle yumuşak doku ve diğer iskelet sistemi yaralanmaları ile birliktedir, stabilizasyonları
zor olur. Bu nedenle hastaların ilk muayenelerinde iyi olarak değerlendirilme
leri ve sınıfiandı rı Imaiarı gereklidir.
Pelvis

Tip A Stabil
A1

SB
SB

A2

Halkanın stabil, minimal deplase kırıkları

B Rotasyonel instabil, vertikal stabil

halkası kırıklarının değişik sı

Haydarpaşa
Haydarpaşa

etkilemeyen pelvis kırık

ları

nıflamaları yapılmıştır. Sınıflamada açık

(1)
(2)

Halkayı

B1 Open book

Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
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(Açık

Kliniği Asistan ı,
Kliniği Başasistan ı.

Kitap)

Veli GÜL TEMIZ

STABIL VE STABIL OLMAYAN PELVIS KlRlKLARlNlN INCELENMESI
tabii olanlarda şok ve genel durumu düzeltici tedaviye ek olarak iskelet traksiyonu, hamak, pelvi pedal alçı, 3 hastamızda eksternal fiksatör, 1 hastamız
dada pubis ve sakmiliyak ekleme plakla internal tespit yapılmıştır. Mortalitenin
oldukça düşük (3 hasta) olduğu görül-

B3 Lateral kompresyon, kontralateral (bu ket handie)
C Rotasyonel ve vertikal anstabil
C 1 Bir tarafta

müştür.

C2 Iki taraflı

SONUÇ

C3 Asetabulum kırıkları ile birlikte

Pelvis kırıklarında kınğın oluş mekagöre sınıflandırmayı esas
alan Pennal ve Tile'nin modifiye ettiği
sınıflandırmanın kullanılmasının daha
uygun olduğu ve tedavi planının buna
göre yapılmasının gerektiği görülmüş
tür.
nizmasına

MA TERY AL VE METOD
Sağlık Bakanlığına ait Haydarpaşa
Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine 1989 - 1992 yılları
arasında başvuran 187 pelvis kırıklı
hastanın 127'sinin değerlendirilmesi ya-

Pelvis kınklarının tam değerlendiril
mesinde konvansiyonel röntgen yanın
da stres grafi!eri ve bilgisayarlı tomografi fayda! ıdır.

pılmıştır.

Tile'nin modifiye ettiği, Pennal sınıf
lamasına göre 38 hastanın (%30) stabil
(A 1+A2), 89 hastanında (%70) lnstabll
(B+C) lnstabil (B+C) kırığı olduqu ıespit
edilmiştir. Ayrıca stabil olmayan kırıklar
rotasyonel ve rotasyonel-vertikal olarak
değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır.
Buna göre B1, 82, B3 40 hasta, Ci,
C2, C3 9 hastada bulunmuştur. Kırık
nedeni 18 hastada (% 1.2) araç içi, 85
hastada (%67) araç dışı trafik kazası ve
24 hastada (% 18.8) yüksekten düşme
dir. Kafa travması araç dışı trafik kazalarında daha fazla saptanmış olup, klasik
bilgilerin
aksine
ekstremite
yaralanmaları; kafa travması, toraks
travması ve batın içi kanamaya göre
çalışmamızda daha fazla görülmüştür.
Ekstremite yaraları: 41 hasta % 32
Kafa travması : 18 hasta% 14
Toraks travması: 7 hasta% 5.5
Batı n

içi kanama: 6 hasta% 4.8

Tedavide stabil olanlarda yatak istirahati ve analjezik tedavi yapılmış, ins-

Stabil olmayan pelvis kırıklarının tedavisi her zaman konservatif değildir.
Pelvisin biomekaniğinin yeniden sağ
lanması ve ileride fonksiyon kaybı, ağrı
gibi şikayetlerin az olması için uygun olgularda cerrahi girişim (fiksatör ekstern,
internal tespit) düşünülmelidir.
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1. Buchoiz, R. W.: The pathological anatamy of malgaigne fracture-dislcations of
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KlSlM- 2

Ahmet Nedim YANAT{1), Semih GÜR(2)
1987- 1992 yılları arasında başvu
ran 20 deplase asetabulum kırığının
15'i (% 75) cerrahi ve 5 tanesi (%25)
konservatif yöntemle tedavi edilmiş
tir.Öien bir hasta ve halen yatmakta
olan bir hasta çıkarıldığında 18 olgu 3
ile 72 ay (ort. 33.9 ay) süre ile takip
edilmiştir. Tedavi sonucunda değer
lendirmeye tüm olgular çeşitli parametreler (redüksiyon, klinik ve radyolojik)
ile
alınmıştır,ancak
klinik
değerlendirme ölen, yatmakta olan ve
multipl kırıkları nedeniyle henüz yürüyemeyen üç hastaya uygulanmamış

kötü olarak bulunmuştur .Ölen hasta dı
şındaki hastalar radyolojik değerlendiril
diğinde ise, 6 olgu (%42.9) çok iyi, 4'ü
(%28.6) iyi, 1 (%7.1) orta ve 3'ü
(%21.4) kötü sonuç şeklinde değerlen

tır.

dirilmiştir.

Cerrahi tedavi gruplardaki 15 hasdeğerlendirilmesinde, 2 hasta
(ölen ve halen yatan) hariç tutulduğu
unda, klinik iyileşme; 2 olguda
(%15.4) çok iyi, ?'sinde (%53.8) iyi,
i'inde (%7.7) orta, 3 ünde (%243.1)

Konservatif gruptaki 5 olgudan yürüyemeyen 1 hasta dahil edilmeden yapı
lan değerlendirmede ise, 3 ünde (%75)
iyi, 1 'inde (%25) kötü klinik sonuç belirlenmiştir. Radyolojik değerlendirme tüm
hastalarda; 2 olguda (%40) çok iyi

tanın

(1)
(2)

dirilmiştir.

Konservatif guptaki 5 olgudan yürüyemeyen 1 hasta dahil edilmeden yapı
lan değerlendirmde ise, 3 ünde (%75)
iyi, 1'inde (%25) kötü klinik sonuç belirlenmiştir. Radyolojik değerlendirme tüm
hastalarda; 2 olguda (%40) çok iyi 4'ü
(%28.6) iyi, 1 tanesi (%7.1) orta ve 3'ü
(%21 .4) kötü sonuç şeklinde değerlen

Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Doç.dr.
Akdeniz Ün iv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr.
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2'sinde (%40) orta ve i olguda (%20)
kötü olarak bulunmuştur.
Anatomik redüksiyon, cerrahi grupta
13 olguda (%86.7) yeterli, 2'sinde
(%i 3.3) yetersiz iken, konservatif tedavi görenlerde ise (%40) yeterli ve 3 olguda (%60) yetersiz olarak değerlendi
rilmiştir.

GiRiŞ
Asetabulurrı kırıklarının tedavisi halen tartışmalı bir konudur (2,4,9, 13, 16,
19, 20,22,24), ancak tedavide amaç
gelişebilecek osteoartiti engellemek veya geciktirmektir. Bunun için de yapıl
ması gereken asetabulum'un yük taşı
yan çatısının restorasyonu ve femur
başının asetabulum ile uyumunun sağ
lanmasıdır(6, 1O, 13, 14,20,22,23,24).
Özel radyolojik tetkikler,bilgisayarlı tomografi (BT), 30 BT, MRG gibi tekniklerle kınğın iyi değerlendirilmesi ve Legeliştirdiği
tournel
ile
Judet'in
sınıflandırma tedavide cerrahiyi mümkün hale getirmiştir (6,9,13,20,24). Ta-

nısı konulmuş, sınıflandırması yapılmış

asetabulum kırıklarında deplasman az
ise(< 3 mm) veya çatı sağlamsa tedavi
konservatiftir (2,4,6, 16, 19,24). Seçilmiş
olgularda bu yöntemin sonuçları iyidir
(4,6,i3,19,20,24). Deplasman fazla (>
5 mm) olan kırıklarda ise, çok sınırlı bir
grup hariç, tedavi cerrahidir (2,3,5,6,8,9, 1O, 11, 12, 13, 14, 15,17,20,21 ,22,23,
24).
TARTIŞMA

Asetabulum kırıkları cerrahi ve konservatif tedavi edilen olguların dökümü
tablo ı ve tablo ll de gösterilmiştir.
Major travmayla oluşan asetabulum
kırıklarıda tedavi yönteminin seçimi
kayma (deplasmanın) derecesine bağlı
dır (10,11 ,14,17,20,22,24). Ileri derecede kaymış asetabuar kırıklarda eğer ke-

sin kontrendikasyon yoksa; erken dönemde (>i hafta) uygulanan ve iyi
planlanmış cerrahi ile çok iyi bir anatomik redüksiyon sağlanarak başarılı klinik ve radyolojik sonuçlar elde edilmektedir(3,5,9, 1O, 11, 12, 13, 15, 17,20,22,
24). Asetabulum kırığı nedeniyle tedavi
ettiimiz 20 olgunun travma skorları incelendiğinde yaralanmanın ciddiyeti ve
birlikte oluşan diğer patolojiler görülmektedir (Tablo 1, ll). Litratür verilerinde
de asetubulm kırıklarının yüksek enerjili
kırıklar olduğu, ISS skorlarıın yüksek
değerlerde bulunduğu ve beraberinde
ciddi travmalar olduğu bildirilmiştir
(3, 13,20,24).
Kırıkların, tanı ve tedavi açısından
en sık kullanılan sınıflandırılması Letournel'in (6) cerrahi anatemi açısından
yaptığı sınıflandırmadır. Buna göre kırı
ğın tipi saptanarak uygun tedavi planı,özellikle de cerrahi girişim belirlenir
(3,6,9, 13,24). Böylelikle çeşitli girişim
lerden birisi kınğın tipine göre seçilir
(2,13,14,20,24). Bu kesilerin kırık redüksiyonu ve komplikasyonlar üzerine
etkisi halen tartışılmaktadır (5,6,7,
17,18,21). Routt ve ark. Kombine anterior ve posterior kesi ile kompleks asetabulum kırıklarında %88 anatomik redüksiyon ve rijit fiksasyon elde
ettiklerini, kamplikasyon oranlarının da
düşük olduğunu bildirmişlerdir (18).

Biz olgularımızda başta genişletilmiş
Letournel (46.6) ve iliefemoral (%20.0)
girişim
olmak
üzere,
KocherLangenbach ile diğer kesileride kullandık (Tablo ı, ll). Deplase asetabulum kı
rığının tipi girişimimizin türünü belirledi. Fiksasyon materyali olarak Lag
screw tekniği ile rekonstrüksiyon ve
Kirschner telleri, plaklar kullandık.
Açık

redüksiyon ve internal tespit
asetabulum kırıklarında ame-

yapılacak
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Tablo

ı.

Cerrahi tedavi edilen

Yaş

No

Cins

Letournel
Tiplfaraf

1

23K

CIS <ı~

2

37E

H/Sol

3

40 E

EISa.J

4

5
6

22 E

42 E

25 E

VS ağ

GISol
G!S&~

Ba~~a Tralfılla

Symp.Pubis ayrılması
Sağ Sacroiliac lez.
(APC tip 1)
+Orethra tüptürü
Sol Femur diafiz

olguların

dökümü.

Koroplikasyon

Sonuç (Matta)
Klinik Radyolojik

!

Meralgia
Perestetica

Iyi
(17)
Kötü
(10)

+

NıtPelvik

Nıat.

AIS:ISS

Teda\i

(lı.
Zama~ ı

Girişim

Red.

2
(4)
3t1 (H)
(10)

Cerrahi

19.gün

liioinguinal

+

Cerrahi

12.gün

4t3

Cerrahi
(2bas.)

6.gün

Extletour.
tAdj.
Innominale
Osteotomy
K.L.t.An!.
lliofemoral

(25)

ağrı

68 E

GtSol

8

41 E

EISol

9

38 E

G•Sol

11

12

34E
36 K

28 K

DSağ
CiSağ

Gluteal atrofi
Meragia
Femur başı
avaskü!er
ne\irozu
+Artroz
(Valgus
Osteotomisi)

Orta
(14)
Kötü
(9)

Retropentoneal hem.
Sol Radius kır©ı

3

Cerrahi

8. gün

Sol Pubis kolları tr.

(9)
3

Cerrahi

S. gün

Ex. Letour. ±
Kontraktürü
(18)
Ext Letournel •
(Prot
Exlletournel t

Cerrahi

12.gün

Exl Letournel ±

2
(4)

Cerrahi

6. gün

Ext Letournel t

Yüzeyel eni.

4
(16)

Cerrahi

7.gün

Extletournel ±

Kirschner teli

lps. Trav. kalça tux.

3
(9)

m~;ırasyonu

N. lsciıiadicus yar.
Kafa trav. t
Mandibula fr.
lpsilateral VS Pelvik
yaralanma
Mandibula fr.

E;Sol

2t2
(8)
3t1
{10)

Cerrahi

3.gün

iliofemoral

53 E

E;Sol

Iyi
(15)

Iyi

Iyi
(15)
ı~·
(17)

Iyi
Iyi

(18)
Cerrahi

10.gün

Sağ Hemipel~s
)Ukarı deplase

Posterior tt
Nıterior

lliofernoral

2
N.lschiadicus yar.3
lps. Kalça lux.
Sa~ Pubis kolları

Kötü

Mükem Mükemmel

t

±

Cerrahi

15.gün

K.L.

Cerrahi

5.gün

Extletournel +

(9)

10"

Mükemmel

(17)

(1 cm)
Yüzeyel inf.

(4)

13

Orta

(lnuapel~k)

kırığı

10

Mükem Mükemmel

9.gün

Sağ Femur ve Tibia

Mükemmel

Rex.+ Abd.

4
(16)

Cerrahi

SağTibia(G1) açık

lps.Trav.kalça lux.
ips. l!iak kanal fr.
lps. Clavicula Ir.

Kötü

Symp. bağlı)

(9)

7

Iyi
(17)

Iyi

Derin eni.
Rezek~yon

artroplastisi

Mükem Mükemmel
(18)
Kötü Kötü
30 ay
exitus

SağTibia fr.

14

11 E

EiS ol

lps. Femur fr.
Sa~ Tibia fr.

15

24 E

EiSa~

Sa9 Tibia Fibula
Sol Humerus fr.
Kafa travması

4t1
(17)
3+4
(25)

Cerrahi
Cerrahi

6.gün
10.gün
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Tablo IL Konsentatif tedavi edilen olgular

J

Cins

letournel
1iprraraf

Başka Travma

AISISS

Tedavi

1

40 E

ElSağ

Kafa travması,

3+1

Traksiyon

30 gün

+

3ay

(10)

10
(17)

Çok iyi

lsclıion·Pubis

Traksiyon

27 gün

+

}3 ay

Çok i~

2+3
(13)

Traksiyon

11 gün

+

31 ay

2t1

Traksiyon

30 gün

t

20 ay

lntraartiküler

Iyi
(16)
Köhi
(10)
Iyi
(15)

Traksiyon

60 gün

+

6ay

Pulmoner
emboli

'

Orta

Yaş

Hospitaliz.
Süresi

Redilksiyon Kontrol
Yeleni Yeters. Süresi

No

Sonuç (Matta)
Radyolojik

Korrpl1kasyon Klinik

Kınğı

2

38 E

WSağ

2

(4)
3
4
5

55 K
45 E

27K

JiSağ

lsclıion·Pubis,

NSol

lniraabdominal
Tra•.matik

E!Sol

Kalç<ı çıkığı,

(5)

Kafa travması
Sol Femur

5t1

sub~okanterik,
Sağ 1ibia Piato

(26)

Köhi
Orta

Sol'libia·Rbula
Pilon kırığı
Gll) Açık, eni,
Sa-~ 1ibia·Fibula
Pilon kırığı
SaJ Calcarıeus
çok pa! çalı kırık
(Gl) Açık, enfekte

* Kırıkları nedeniyle yürüyem ediğinden değerlendirilemedi.

liyaata girme süresinin önemi büyüktür.
takiben 1 hafta içinde cerrahi
tedavi uygulanan olgularda klinik sonuçların daha iyi ve komplkasyonlartn
az
olduğu
bildirilmiştir
daha
(9,10,12,13,17,20,23,24). Cerrahi tedavi ettiğimiz grupta travmadan ameliyata
kadar geçen süre ortalama 8.8 gün
olarak bulundu. Bu da ameiyat süremizin diğer çalışmalardaki değere benzediğini göstermektedir.
Travmayı

Asetabulum kırıklarının sonuçlarının
tespitinde takip süresi önemli bir parametredir. lntraartiküler kompleks kırıklar
uzun dönemde dejeneratif osteoartritin
gelişimine neden olurlar, bu sebebten
sonuçlarının değerlendirilmesi uzun takip
süreleri
ile
yapılmaktadır

(2,3,5,6,8 ,9, 1O, 11, 12, 13, 14, 15,17,20 ,2
3,24). Çalışmamızda cerrahi tedavi uy-

gulanan hastaların takip süresi ortalama 33.9 ay bulunmuştur. Çok uzun süreli izlenen büyük hasta grupları
dışında, takip süremizin sonuçlarımızın
değerlendirilmesi açısından yeterli olacağı kanısına varılmıştır (3,7).

Asetabulum kırıklarının tedavi soklinik ve radyolojik olarak, anatomik redüksiyon ve kamplikasyon yönünden değerlendirilmiştir (2,3,5,9, 11,
15, 17). Çalışmalar incelendiinde sonuçların tatminkar (mükemmel, iyi ve orta)
ve kötü olarak değerlendirildiği görülmektedir
(2,3,5,7,9, 1 O, 11, 12, 15, i 7,
20). Cerrahi grupta klinik olarak yeterli
(tatminkar) sonuç 1O olguda (%76.9),
nuçları;
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kötü sonuç ise 3 olguda (%23.1) iken,
radyolojik
değerlendirmede
11 'i
(%79.6) tatminkar, 3'ü (%21.4) kötü sonuç şeklinde değerlendirilmiştir. Konservatif grupta ise klinik olarak 3 olgu
(%75) iyi, 1'i (%25) kötü bulunurken,
radyolojik değerlendirmede 4 olguda
(%80) çok iyi ve iyi, 1'inde (%20) ise
kötü sonuç elde edilmiştir. Sonuçları
mız literatürlerde verilen değerler ile
uyumludur (2,3,9, 1O, 11, 12, 15).
SONUÇ
Seçilmiş

olgularda cerrahi tedavinin
sonuçlar vereceğine ve 30 BT
ile çalışılmaya başlandığında de-

başarılı

tekniği

ğerlendirmede

karşılaşılan

üstesinden gelinerek

zorlukların

sonuçların

daha

başarılı olacağına inanmaktayız.
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Cüneyt

(1 ),
Mahmut

Yaşlı hastalarda oluşan femur boynu kırıkları günümüzde de ölüm nedenleri arasında ilk sıraları almaktadır.
Bu tür hastalarda tedavideki temel ilke hastanın biran önce ambulatuar
hale getirilmesi olduğundan yapılacak
en ideal tedavi şekli de herkesee kabul gören parsiyel kalça artroplastileridir. (2,5,6).

1950 de Moore, 1954 de Thompson taratından geliştirilen parsiyel endoprotezler modern anlamdaki ilk protatipler olup günümüzdede yaygın
kullanım alanı bulmaktadır.

Biyomekanik alanındaki gelişmeler
total kalça artroplastilerinde kullanılan
femoral protez dizaynları üzerindegniş
şekilde etkili olmuş, bunların pasiyel

1.
2.
3.

protezlere uygulanmasıda son senelerde yaygınlaşmıştır.

i 975/1976 yıllarında Mü ller ve
Schneider tarafından geliştirilen Straight Stern temoral protezler yakın zamanlarda femur başı kırıklarında değiş
ken
kafalı
sementli
parsiyel
endoprotezler olarak kullanılmaya baş
lanmıştır. (8)
Bizde bu çalışmamızda sementli
Thompson protezine bir alternatif olarak düşündüğümüz bu protezle ilgili almış olduğumuz erken sonuçları bildirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE
SSK Istanbul Hastanesi 2. Ortopedi
ve Travmatoloji Kliniğinde 1989 - 1992

SSK. Istanbul Hast. 2. Ortopedi ve Trav. Kil. Uzmanı
SSK. Istanbul Hast. 2. Ortopedi ve Trav. Kli. Asistanı
SSK. Istanbul Hast. 2. Ortopedi ve Trav. Kli. Şef Yard.
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Cüneyt MiRZANLI
Hastalarımızdan kamplikasyon olarak 1 i erken dönemde ölmüş, 2 sinde
eken, 1 inde ise geç dislokasyon meydana gelmiştir. Erken disloke olan olgular kapalı redükte edilirken geç çıkık
olan olgumuzda infeksiyon nedeni ile
Girdlestone girişimi uygulanmıştır.

yıllan arasında

46 femur boynu kırıklı
hastaya sementli Müller Straight Stem
Modüler başıl parsiyel kalça endoprotezi uyglan mıştır.
yaşlı hastamız 87, en genç has43 yaşında olup, ortalama yaş
65.6'dır. 22'si bayan 24'ü ekek 46 hastadan 28 hastada sol, 1O hastada sağ
kalçaya girişim yapılmıştır.

En

tamız

Hastalarımızdaki kırık

Hastalarımııda
lendiğinde,

klasifikasyonuna göre sınıflandırılmış
olup % 15.2 hastada Garden tip 2,
%41.3 hastad;:ı Gartip Tip 3, % 43.4
hastada garden Tip 4 kırık saptanmıştır.

%84.2 dir.
Thompson protez sonuçları ile ilgili
D'Arcy'nin seŞahlan'ın
serisinde
risinde
%82,
%81.9, kıran'ın serisinde %87.5 yeterli
sonucu görmekteyiz. (2,5,9)
yayınları incelediğimizde

Hastalarımızın tümüne Gibson Posterelateral kesisi ile girişimde bulunulmuştur.

son kontrollarını yapabildiğimiz 38
hasta Aralık 1992 tarihi itibarıyla tekrar
değerlendirilmiş; en uzun takip süremiz
3 yıl, en kısa takip süremiz 6 ay olarak
gerçekleşmiştir. (ortalama 16.8 ay)

Bizim

aldığımız

zarların sonuçları

sonuçlarda bu yaile uyum göstermek-

tedir.
Parsiyel endoprotezlerle ilgili olarak
geç dönemlerde ortaya çıkabilecek en
önemli sorunlar distal ve proksimal
migrasyon ile gevşeme sorunu oluştur

Sonuçlar Klinik olarak Amerikan Ortopedik Cerrahi akademisi kırık ve
Travmatik Cerrahi komitsi Kriterlerine
göre; radyolojik olarakta Anderson ve
Gruen kriterlerine göre değerlendiril
miştir. (1 ,4,5)

maktadır.

Distale migrasyon Thompson protezlerinde çok görülmemekte, daha çok
proksimal
migrasyon
oluşmaktadır
(2,7,9).

SONUÇLAR
Klinik değerlendirmesini yaptığımız
38 hastadan 26 sırıda çok iyi, 6 hastada iyi, 4 hastada orta, 2 hastada ise kötü sonuç elde ettik. Radyolojik olarak
baş büyüklüğü % 86.9 olguda boyun
uzunluğu ise % 88.2 olguda uygun bu-

Biz takip süremiz kısa olduğu ıçın
distal ve proksimal migrasyon görmedik.
Yapılan biomekanik çalışmaar, eğri
stern protezlerle, düz stern protezler
arasında gevşeme insidensi yönünden
önemli farklar bulunduğunu, göstermiş
ti. (3,4,8).

lunmuştur.

Erken dönemde Gruen

erken takip sonucu,
klinik sonuçlar inceçok iyi ve iyi sonuç oranımız

almış olduğumuz

tipleri Garden

zorılan

kullaradyolojik olarak 2 olgu haricinde erken dönemde gevşeme bulgusu saptanmamıştır. Bu olgularımızın klinik olarak
yakınması yoktur.
nılarak yapılan değerlendirmede

Stern çapları değişik düz saplı pmtezlerin, meduler kanala uygun biçimde
oturması, stemi kanalın merkezinde
nötral pozisyonda kilitlenmesine yol açmakta, stern çapının frontalplanda tam
651
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adaptasyonu proksimal femurun dayanma gücünü arttırarak mikro hareketi
azaltmaktadır. (4,8).
lvıedullar kanalın, sagittal plandaki
çift eğimi de protezin proksimal ternurda kilitlenmesini sağlamaktadır.

Thompson protezi gibi, eğri st em
protezlerde ise protezin medullar kanalı
tam bir şekilde doldurmaması ve özellikle proksimal femur anatemisinde uymaması, protezdeki mikro hareketi arttı
makta bu da erken dönemde gevşeme
ve migrasyon sorunlarına olgularda neden olmaktadır.
Bizim takib;rıi yapmış olduğumuz olgulara yalnız 2'sinde Gruen değerlen
dirmesine göre 2 mm'den fazla radyoluseni zon saptandı. Bu durum hastaların
meduller kanalının çok geniş olması ve
uygun stern çapından ufak protez kullanışımızla açıklamaktayız.

Takip süremizin

kısa olmasına

karerken
sonuçlar tatminkardır. Kullanmış olduğumuz protzin de klasik Thompson protezine göre biomekanik yönden daha
yeterli olduğunu dl'şünmekteyiz.
şınhastalarda almış oduğumuz
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Bu nedenle sementli artroplasti düolgularda, modüler başlı Müller
Straight stern protezin, Thompson protezine alternatif olabileceği kanısında

KAYNAKLAR
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FEMUR BOYUN KlRlKlARlNDA ENDOPROTEZ
UYGULAMALARIMIZ
M.i. Safa Kapıcıoğlu*, Bahri Kasal**, Mustafa Yel**, Halit Balevi**
Toplumdaki yaşlı insan kesiminde
olarak görülen femur boyun kınğı
nın tedavisinde
endoprotez uygulaması yaygın olarak kabul edilen tedavi
şeklidir (i ,3,6,7,9, 14). Bu tedavi şekli
nin seçiminde hastanın yaşı, metabolik ve fizyolojik durumu, kınğın tipi ve
osteoporoz derecesi öneml rol oynar. Endoprotez uyglama endikasyonu,60 yaşın üzerindeki yaşlı hastaların
ternurboyun kırıklarının yanısıra daha
az yaşlı olmakla birlikte osteoporozlu,
patolojik kırıklı, parkinson hastalığı,
epilepsisi ve ruhi bozukluğu bulunanIard da mevcuttur (6,8, 11, i 3)
sık

MA TERY AL VE METOD
1983-1992 yılları
arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve travmatoloji Anabilim Dalından femur boyun kırığı nedeniyle primer endoprotez uygulaması
ile tedavi edilen 82 hastadan yeterli
Bu

**

çalışmada

takibi yapılabilen 54 hasta
meye tabi tutuldu.

değerlendir

82 hastadan 47 si (%57.3) bayan,
35'i (%42.7) erkek olup ortalama yaş
68 (48-95) olarak tesbit edildi (Tablo 1).
Femur boyun kırığı 35 hastada sağ, 46
hstada sol, bir hastada iki taraflı idi. Kı
rık sebebi olarak 72 hastada düşme, 5
hastada trafik kazası tesbit edildi. Garden sınıflamasına göre olgulardan 2'si
tip ll, 42'si Tip lll, 38'i tip IV idi. Iki taraflı
femur boyun kırığı olan 65 yaşındaki
hastanın Garden Tip lll olan sol taratı
na Thompson protezi, Garden tip ll
olan sağ tarafına spongioz vida ile internal tesbit uygulanmıştır.
Hastaların başvuru zamanı en erken
6 saat, en geç 150 gün (ortalama 12
gün) idi. Olguların 77 sine Thompson, 5
ine bipolar endoprotez uygulanmıştır.

Ameliyat sırasında modifiye Gibson
kesisi bkullanıldı.Ameliyatlardan 1 saat

Yrd. Doç.Dr.Seluk Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. ABD.
Arş. Gör. Selçuk Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travm. ABD.
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Erkek

Bayan

Toplam

45-54

2

5

7 (% 8.5)

55-64

9

21

30 (% 36.6)

65-74

10

14

24 (% 29.3)

75-84

10

7

17 (% 20.7)

85-95

4

-

4 (% 4.9)

Toplam

Tablo 1.

35 (42.7)
Olgularımızın yaş gruplarına

47 (% 57.3)

82 (% 100)

ve cinslerine göre dağılımı.

önce ve ameliyattan sonrası 5 gün süreyle 3. kuşak sefalosporin ile antibiyotik proflaksisi uygulanan hastalara
ameliyat sonrası 1. gün aktif ve pasif
egzersizlere başlanarak ortalama 7
günde yürümelerine izin verildi. Hastaların hastanede kalış süresi ortalama
17 gün idi.
Kamplikasyon olarak 1 hastada
ameliyat sırasında kardiyak arreste
bağlı, 1 hastada ameliyat sonrası 3.
günde akciğer embolisine bağlı ve 1
hastada ameliyat sonrası 15. günde
miyokard enfarktüsüne bağlı ölüm görüldü. Ameliyat sonrası derin ve trombozu gelişen 4 hasta başarıyla tedavi
edildi. 1 hastada fibuler sinir felci geliş
ti. Derin enfeksiyon görülen 1 hastaya
yapılıp
irrigasyondebridman
aspirasyon sistemi kurularak enfeksiyon kontrol altın alındı. 1 hastada ameliyat sonrası 2. ayda dislokasyon meydana geldi
ve açık redüksiyon
uygulandı. Thompson protezi uygulanan hastalardan birinde 3 yıl sonra asetabuler protrüzyon tesbit edilerek çimentolu total protez ile tedavi edildi.

Bu çalışmamızda yeterli takibi yapı
labilen 54 hasta incelemeye alıdı. Olguları mızın ortalama takibi 22 aydı (3-1 06
ay). Klinik sonuçlar Amerikan Ortopedik Cerrahi komitesince kullanılan kriterler göz önüne alınarak değerlendiril
di (Tablo 2).
Femur boyun kırıklannın çivileme ile
tedavisi sonrası % 20 psödoartroz, %
30 avasküler nekroz görülmesi sebebiyle özellikle yaşlı hastaların femur boyun kırıklarında primer olarak protez uygulaması daha çok benimsenmektedir
(15). 60 yaş üstündeki Garden tip lll ve
IV femur boyun kırığı olan hastalar endoprotez için en uygun grubu oluşturur
lar. 60-70 yaşlar arasındaki hastalarda
bipolar protezin tavsiye edildiğine ilişkin
yayınlar varsa da 65 yaş üstündki hastalarda unipolar ile bipolar protez arasında sonuçta fark olmadığı belirtilmektedir (3).
Endoprotez uygulaması ile hasta erkenden ayağa kaldırılabilmekte ve eski
fonksiyonel durumuna daha kısa süre654
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Erkek

Bayan

Toplam

Çokiyi

11

17

28 (%Si .9)

Iyi

11

9

20 (% 37.0)

Orta

3

1

4 (% 7.4)

Kötü

-

2

2 (% 3.7)

Toplam

29 (% 53.7)

25 (% 46.3)

54(%100)

Tablo 2. Takip ve kontrolu yapılan 54 olgunun klinik değerlendirmesi.
de dönebilmektedir. Ayrıca kaynamama ve avasküler nekroz riski ortadan
kalkmaktadır.

Anderson (1) protez uygulama yaşı
ortalama 65, Brunnel (2) 73.8, Tan
(13) ise 64.8 olarak bildirmişlerdir. Bizim serimizdeki ortalama yaş olan 68
de diğerleriyle uyumludur.
nı

Biz hastalarımızın hepsinde modifiye Gibson kesisini kullandık. Kalçaya
yönelik yaklaşımlar içinde abduktor
kasları zedelemeden kalça ekieminin
posteriorunu oldukça iyi gösteren, kanamanın az olduğu, protez uygulaması
nı kolay olduğu bu yaklaşım pek çok
yazar tarafından da tercih edilmektedir
(8,10).
Akut femur boyun kırığının primer
protez ile tedavisi sonrası ölüm oranı
çeşitli yazarlar tarafıdan % 4-1 O olarak
belirtilmiştir (4,5, 12).. Biz 82 olguluk
sermizde bu oranı % 3.8 olarak bulduk.
Endopotezde dislokasyon % 1 - %
arasında belirtilmiş olup (7) bizim
çalışmamızda % 1.2 olarak bulunmuş
tur. Kalça ameliyatlarından sonra% 40
hastada tromboemboli, % 1O unda is

iO

venöz tromboz ve akciğer embolisi görüldüğü pek çok yazar tarafından bildirilmiştir (7, 16). Biz venöz tromboz ve
emboli oranını % 8.3 olarak tesbit ettik.
Bizde bu oranın düşük olması, profilaktik antikoagulan (salisilik asit) kullanmamız yanında hastaların hastanede yatış
sürelerinin bizim serimizde kısa olması
ve bazı hastaların taburcu olduktan
sonra takipten çıkmaları sebebiyle olabilir.
Ameliyat sonrası dönemde önemli
sorunlardan biri de rehabilitasyondur.
Kliniğimizde ameliyat sonrası rehabilitasyon programı kliğimizdeki fizyoterapist tarafından yürütülmekte ve bu iş
lem hastaların moralini de yükselterek
sonuçları olumlu etkilemektedir.
Sonuç olarak femur boyun kırığı
olan yaşlı hastaların erken mobilizasyonu sağlamada endoprotez uygulaması
nın etkin bir tedavi olduğu kanaatine
varılmıştır. Ayrıca bu hastalarda osteoporoz da önemli bir sorun olduğundan
bu protezin çimentolu olarak uygulanması gerekmektedir.
Ameliyat sonrası erken dönemde
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aktif ve pasif egzersizlere başlama,
profilaktik antikoagulan ve antibiyotik

the elderly. C/in Orthop 224: 169, 1987.
9. Kutlu A, Memik R, Reis N, Mutlu M.
Femur boyun kmklanntn Thompson protezi
uygulamas/ ile tedavisi. S. Ü. Tip Fak. Oerg.
6 (1): 36, 1990.

kullanımının başarıyı arttırması yanında

hastanın
sı

kocperasyonunun da iyi olmasonucu olumlu yönde etkilemektedir.

1O. Marcy GH, Fletcher Rs. Modification
of the posterolaterl approach to the hip for
in sertion of temaral- head prosthesis. J Bone Joint surg 36A (1): 142, 1954.
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FEMUR iNTERTROKANTERiK KlRlKLARlNlN
KOMPRESYONLU KALÇA ÇiViSi (CHS)
iLE
DAViSi
M.A. Kaygusuz*,

H.Harutoğlu**,

Trokanterik kırıklar sıklıkla ileri yaş
larda, osteoprotik zeminde Minör travmatarla (basit döşme), daha nadiren
gençlerde yüksek enerjili travma ile
olur. (2,3,5,9, 1O, 13) Hastada engel
oluşturucu bir patoloji olmadıkça tedavisi cerrahidir. (2,3,8, 13) Amaç, yaşlı
hastaları en kısa sürede hareketli hale
getirmek ve gelişmesi olası kardiepulmoner ve üriner sistem komplikasyonlarını azaltmak, 9 hasta bakımını kolaylaştırmak morbitide ve mortliteyi
azaltmaktır. Bu görüşün kabul edilmesinden günümüze kadar çok sayı
ve çeşitte impfant ve cerrahi teknik
geliştirilmesine rağmen otörler arasın
da uygun implant ve cerrahi teknik konusunda tam bir görüş birliği sağlana
mamıştır.

MATERYAL VE METOD
Sağlık Bakanlığı Istanbul Haydar-

**

M. Gürcan***, A.

Abbasoğlu****

paşa Numune Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniğinde Nisan 1988Eylül 1992 tarihleri arasında trokanterik
kırık tanısı ile yatırılıp 135° CHS kullanara tedavi ettiğimiz 98 hastadan 61 'i
takip edildi. Ortalama takip süresi 27.6
ay (3 ay-45.6 ay), Ortalama yaş 60.1
(16-1 00) olup olguların 36'sı (%59) erkek, 325'i (% 417) kadındı. kırık nedeni;
38 (%62.2) basit düşme, 7 (% 11.4)
yüksekten düşme, 16 (%26.2) trafik kazası olarak tesbit edildi. 6 hastada (%
98) trokanterik kırığa ek olarak kemikte
patoloji vardı.Hastaların 12'sinin tek
(%19.6), ?'sinin (%11.4) birden fazla
sistemi ilgilendiren (Diabet, Hipertansiyon v.s.) kronik hastalıkları vardı.
Kırık sınıflaması

Evans'a göre yapıl
34'ü (%55.7) stabil (1-a, ı
b), 27'si instabil (%44.3) (1-c, 1-d ve 2)
olarak değerlendirildi.Oigulardaki ostedı. Kırıkların

lst. Haydarpaşa Numune Hast. Ort. ve Trav. K. Başasist.
lst.H.N.H. Ort. ve Trav. KI. Asistan
lst.H.N.H. Ort. ve Trav. KI. Uzman
lst.H.N.H. Ort. ve Trav. KI. Şef Yardımcısı

657

FEMUR INTERTROKANTERIK KIR/KLARININ KOMPRESYONLU KALÇA Ç/VIS/

M. A. KAYGUSUZ

oporoz sınıflaması Singh indeksine göre yapılmış olup 3., 2. ve 1. derecedeki
31 (%50.8) hasta osteoporotik kabul
edildi.
Hastalar başvurularından ortalama
11.4 gün (5-27) sonra ameliyat edildiler.Hastanede kalış süresi 22.7 (13-47)
gündür.
Hastaların hepsi traksiyon masasın
da ve skopi kontrolu ile kapalı olarak
redükte edildikten sonra CHS ile açık
redüksiyon ve fiksasyon uygulandı.

Olguların

52'sinde (%85) anatomik
redüksiyon, 9'unda (%15) medial deplasman osteotomisi uygulandı, 2. gün
hastanın dreni alındı ve yük vermedenkoltuk değneği veya yürüteç ile yürümesine izin verildLGeç takiplerinde kallus durumuna göre parsiyel veya tam
yük verildi.
Hastalar klinik ve radyolojik olarak
takip Salvatti ve
Wilson (12) kriterlerine göre, son değerlendirme ise daha basit ve kullanışlı
olduğunu düşündüğümüz, Kyle, Gustilo
ve Premer (11) kriterlerine göre yapıldı.
bu kriteriere göre:
değerlendirildi.Kiinik

- Çok iyi: Hasta ameliyat öncesi durumuna dönüyor.
- Iyi : Eklem hareketleri normal, farkedilir aksama, hafif ağrı, baston kullanma zorunluluğu.
Orta: Hareketler kısıtlı, orta drecede
ağrı, ve aksama, yürürken çift koltuk
değneği veya yürütece bağımlı.
Kötü: Hareketle ğrı, tekerlekli sandalye veya yatağa bağımlılık
Radyolojik

Değerlendirme:

Rutin olarak çekilen AP ve Lateral
(Frog-leg) grafilerde;
- Vida ucu-femur

bası arası

1-2 cm ise -IYI - 0.5 cm'den az veya 2
cm'den fazla ise - KÖTÜ
-- Diafiz-boyun açısının normal kalçaya göre: 1O'den az ise -IYI1O'den fazla ise - KÖTÜ
- Vidanın femur boynundaki konumu: AP grafide santral veya inferiorde,
Lateral grafide posteroinferiorde olması
-IYIAnterior veya superiorde ise KÖTÜ
Bunların dışında tüm olgularda plakvida sistemi ve kaynama değerlendiril
di.

SONUÇLAR
Olgularımızda erkekler (36 %59) bayanlara 25 (%41) göre daha çoktu.Basit travma ile oluşan 38 kınğın 36
('sında hastalar 65 yaş ve üzerindedir.
Bu hastaların 27'si (%95) osteoporotikti. Hastanede yatarken sürecinde ölüm
olgumuz yoktur. Erken kamplikasyon
olarak 2 (%3.2) yüzeyel enfeksiyon, 4
(%6.5) derin ven trombozu tesbit edildi. Tıbbi tedavi ile tam iyileşme sağlan
dı.

Klinik sonuçlar : 53 hastada (%87)
çok iyi ve iyi sonuç, 5 hastada (% 8.1)
ota sonuç, 3 hastada (% 4.9) kötü sonuç elde edildLKötü sonuçlar: 1 hastada asetabuluma penetrasyon vardı. Yeniden ameliyat edildi ve sementli total
kalça protezi konuldu. 1 hastada plağı
tesbit eden kortikal vidaların hepsinde
kırılma oldu ve psödoartroz gelişti. Reoperasyon uygulandı, sementli total kalça protezi konuldu. 1 hastada heterotopik ossifikasyon gelişti. Hasta takip
ediliyor.
Radyolojik sonuçlar: 17 hastada kötüsonçalındı;

mesafe:

- 5 olguda vida ucu femur basma
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0.5 cm'den daha yakın (teknik hata)

literatür ile uyumsuzdur (1 ,2,3,9, 11)
Hastaları mümkün olduğunca erken
ameliyat etmeye çalışmamıza rağmen
servis ve ameliyathanedeki yoğunluk
gecikmeye neden olmaktadır.

- 2 olguda penetrasyon görüldü.
(teknik hata) asetabuluma penetre olan
olgu klinik olarak da· kötü sonuç verdi.
(hastada TEP uygulandı). Diğer olguda
penetrasyon ternur boynu superiorunda
olup klinik olarak iyi sonuç verdi.

Olgularımızın

başarısıziiğı bildirmişlerdir.

başarısıziiğı gö-

rüldü.
- Kaynama yokluğu görülmedi.
3 olguda implant başarısıziiğı görüldü. 2'sinde vida plağa geçiş yerinde
eğilme, 1'inde de plak-vida başarısıziiğı
vardı. (4.9)

Günümüze kadar trokanterik kırıklar
için çok sayı ve çeşitte implant ve cerrahi teknik geliştirilmesine rağmen, günümüzde yeni arayışlar devam etmektedir.CHS'nin vida ucunun künt olması
penetrasyon riskini azaltır, primer (statik) ve sekonder (dinamik) kampresyon
ve buna bağlı olarak kırık hattında impaksiyon yapması, tekniğinin kolay olması nedeniyle, uygun endikasyon ve
doğru tekniki uygulanırsa osteoporotik
kemiklerde dahi başarılı sonuçlar verir.

TARTIŞMA

Olgularımızda basit travmalar kırık
oluşmasında en sık etken (%62.2) olup

literatür ile uyumludur. (7,9, 1O, 16)
Hastaların kırık teşhisi ile yatırılma
sından ameliyat olmasına kadar geçen
süre ortalaması (5-27) 11.4 gündür ve

(4)

Olgularımızda önce anatomik redüksiyon denendi, anatomik redüksiyon
başarılamayanlarda medial kaydırma
osteotomisi uygulandı. Dee Lee, Wolfgang, Jacobs, Laros ve bazı otörler kırı
ğın stabilitesine bakmaksızın öncelikle
anatomik redüksiyonu ve başarılı olunmaz ise medial depfasman osteotomisini öneriyorlar. (3.8.9.16)

- 7 hastada vida ternur boynunda
anterior veya superior konumda idi.

Trokanterik kırıkların sıklıkla yaşlı ve
osteporoik hastalarda basit tra~ma sonrası oluştuğunu belirten yabancı yayın
lar çoğunluktadır. (2,3,4, 7,11, 13) bunların
aksine ülkemizdeki yayınlarda
ortalama yaş daha düşük ve erkek hastalar çoğunluktadır. (1 ,5, 14) Yaş ve cinsiyet ile ilgili sonuçlarımız, ülkemizdeki
yayınlarla uyumluluk gösterirken yabancı yayınlarla uyumsuzdur. Biz bu
farka, ülkemizdeki insan ömrünün yabancı ülkelere göre daha kısa olması,
kadınlarımızın da sosyo-ekonomik yaşantıya daha az katılımlarının neden olduğunu düşünmekteyiz. (1 ,5, 14).

3'ünde implant başarı

sıziiğı tesbit edildi (%4.9). CHS ile uyguladıkları tedavide Gunn (%4.8), Ecoranında
implant
ker
(%6.8)

- 2 olguda 1O'den fazla varus tesbit
edildi. (erken yük vermeye bağlı) Klinik
olarak iyi ve çok iyi sonuç verdiler.

- 1 olguda plak-vida

M.A. KAYGUSUZ
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INTERTROKANTERiK KlRlKLARlN
TEDAViSiNDE DHS VE ENDER
UYGULAMALARIMIZ
Savaş AGAOGLU*, Bülent ATiLLA**, Oya ÖZYAYLALI***, Altuğ ÇALlŞlR***

gulanan hastalar 3. gün ayağa kaldırıldı
ve yük vermeden yürütüldü. 3. haftada
parsiyel yük verdirildL 6. haftadan itibaren tam yük vermesi sağlandı.

Uygarlığın gelişmesine bağlı

olarak
ortalama yaşam uzamakta
ve yaşlı kesim artmaktadır. Genellikle
yaşlılarda düşük enerjili travma (1) sonucunda osteoporotik zeminde Colles
kırıkları, vertebra kırıkları vs. yanında
intertrokanterik bölge de etkilenmektedir (2).
toptırnda

DHS ameliyatları ortalama 11 O dakika, Ender ameliyatları 65 dakika sürdü.
DHS ameliyatları sırasında ortalama
1.25 ünite kan transfüzyonu yapılırken
Ender'de bu miktar ortalama 0.3 ünite
idi.

MATERYAL VE METOD
Haziran/90-Aralık/92 arasını kapsayan 2.5 yıllık dönem içinde klinigimize başvuran 31 hastanın 11 inde Ender, 20 sinde DHS yapıldı. Bu

Olgularımızda en erken takip süresi
1.5 ay, en uzun 2.5 yıldır. Hastaların klinik
değerlendirmesinde
Merle
d'Aubligne skalası (3), kalça hareketlerının
değerlendirmesinde
Charnley
ROM skalası (4) kullanıldı. Hastaların
kas kuwetleri ve yürüyüş kapasiteleri
de değerlendirmeye alındı (5). Radyolojik değerlendirmede AP ve lateral grafiler çekildi. Kınğın tipi, varus deformitesi,
çivinin kayıp kaymadığı Ender ve DHS

hastaların dağılımı şu şekildedir.

Ek Hastalık: 2 hastada DM, 8 hastada ASKH+cor pulmonale, 1 hastada
Parkinson 2 hastada radius alt uç kın
ğı, 1 hastada atrial fibrilasyon saptandı. Preop dönemde hastalara 3 kg ile
cilt traksiyonu yapıldı. Ender çivisi uy-

**

Dr.M.Ü. Acil Yardım ve Trav. Hast. 2. Ortopedi Klinik Şefi
Dr.M.Ü. AcilYardım ve Trav. Hast. 2. Ortopedi Uzmanı
Dr.M.Ü. AcilYardım ve Trav. Hast. 2. Ortopedi Asistanı
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değerlendirildi.

Ender yapılan olgularda Ender sayı
çivinin proksimal fragmandaki pozisyonu, suprakondiler kırık olup olmadığı,
distalde Ender'in gömülme dikkate alı
nırken DHS yapılan olgularda çivinin
pozisyonu ve te[eskoping radyolojik
olarak değerlendirildi (64, 12).
sı

Ender

yaptğımız hastaların

2 sinde
çivilerin proksimalde panetre olduğu görüldü ve revizyon yapıldı.
DHS yapılan 1 hastada da çivi baştan
penetre oldu ve ikinci bir ameliyatla endoprotez uygulandı.

bastırılınca

2.5

yıllık

kontrollerin sonunda Ender
tam kaynama görüldü, klinik
sonuçlar % 65 iyi idi.

yapılanda

DHS yapılanlarda tam kaynama,
%85 iyi sonuçlar elde edildi.

olurken DHS ternur başına daha iyi fikse olduğu için kollaps azdır. Penetrasyon variasyon ve kom implant kırılması
daha sık rastlanan komplikasyonlardır.
Ayrıca Ender de % ?O'e varan oranlarda görülen aksternal malratasyon da
önemli bir dezavantajdır (1 04, 111, 12).
SONUÇ

Ameliyat süresinin kısa olması ve
kan kaybının az olması nedeniyle yaşlı
ve genel durumu bozuk hastalarda tercih edilen bir metod olan Ender'in başa
rısı kemik kontaktın özellikle medialde
tam olmasına bağlıdır. Buna karşın
DHS unstabil kırıklarda da başarıyla
kullanılabilen ternur başınında ideal pozisyonda bulunmasa bile yüz güldürücü
bir implanttır.
KAYNAKLAR

TARTIŞMA

Spongiöz kemik açısından zengin
bir yapısı olduğu için kaynama sorunu
pek olmayan ITK'da postop 6. ayda
tam iyileşme beklenir. (5)
Proksimal ternur gövdeyi destekleyen bir kuvvet kolu gibidir. Baş ve cisim
arası moment koludur ve varusa gitmeye eğilimlidir. Kısa·bir moment kolu daha az deforme edici bir kuvvet yaratırki
bu açıdan Ender avantajlıdır (7) Ender
ve DHS'nin yapılan biomekanik incelemesinde DHS'nin Ender'den 2.5 kez
daha kuvvetli ve diğer kondilosefalik çivilerden 5 kat daha rijit olduğu saptanmıştır (8, 12). Intramedullar implantlar
proksimal ternurdaki trabekülasyonun
şekline daha uyumludur ve· aksiyel
kampresyona dirençleri kemik kontağı

1. Trafton Peter G: Subtrochantericlntertrochanteric femoral fractures Orth. Ct.
of North America, 1987, (Vol18!59-70)
2. Lotz. J.c., Cheal E.J., Hayes WC.:
Fracture for the proximal femur using finite
element models. Journal of biomechanical
Engineering Vol113 (353-360)
3. d'Aubligne RM, Pastel M: Functional
results of hip arth oplasty with acrylic prosthesis J. of Bone and Joint surg. (Am) 36
(451-475) 1954
4. Charnley J: The long term results of
/ow-frictio arthroplasty of the hip performed
as a primary intervention J. of bone and Joint surg. (Br) 54 (61-76) 1972.

Kemiğin

5. Walheim G, Bardos C: Postoperative
improvement of watking capacity in patients
with trochanteric hip fracture: A prospective
analysis 3 and 6 months after surgery J. of
Orth. Trauma 4 (137-143) 1990

kontakt azlığı sonucu kısalık ve distal
protrüzyon gelişir (9). DHS ve Ender'in
deplase oldukları yerlerde farklıdır.
Kondilosefalik çiviler posteriara kollabe

6. Herrin K, Strömberg T: Trochanteric
fractures - a elinical and radiologic evaluation of Mc Laughlin. Ender and richard's osteosynthesis Arch. Orthop. Trauma surg.

nın

sağlanmasına

bağlıdır.
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ININ
UÇLARI

FEMU

ZiCKEL ll

N.K. ÖZKAN(1), N. YILMAZ (1), Ö.M. YAGCIOGLU (2), F.ALTINTAŞ (3)

Küçük tarakanter ile bunun 5 cm
distali arasındaki bölgenin kırıkları
subtorakhanterik ternur kırıkları olarak
adlandırılır. Kırık mekanizması çoğun

lukla direkt travmadır.
Zickel ll çivisi özel dizaynı ile p!ak
veya çivilerin kırılma yada eğilmesi, vidaların gevşemesi, yetersiz proksimal
tespit yapılması gibi teknik problemleri
gidermektedir (2).
likkez 1966 da Zickel tarafından
kullanılan implant, bölgenin yüksek biomekanik stresler altında olması ve kı
rıkların tedavisinden sonra görülen
komplikasyoarın yüksekliği göz önüne
alınarak daha sonra geniş kullanım
alanı bulmuştur.

MATERY AL VE METOD

Eylül 1990 Eylül i 992 tarihleri arasında S.S.K. Göztepe Hastanesi ll.
{1)
(2)
(3)

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde,
subtorakanterik ternur kırığı tanısıyla
Zickel ll çivisi kullanılarak cerrahi tedavisi yapılan 23 hasta çalışmamızın materyalini oluşturmuştur.
Olguların değerlendirilmes

ter anatomik ve fonksiyonel
na göre yapılmıştır (3).

J.C. Fos-

sınıflaması

BULGULAR
Hastaların 17'si (%74) erkek, 6('sı
(%26) kadın olup, en genci 17, en yaşlı
sı 73, ortalama yaş 48.2 idi. En uzun
takip süresi 27 ay, en kısa takip 3 ay
ortalama takip süresi ise 14.3 aydır. 20
olgu (%87) yüksekten düşme, 3 olgu
ise (% 13) araç dışı trafik kazası ile yaralanmıştır.Oiguların 17'si (%74) sol taraftan, 6'sı (%26) sağ taraftan yaralanmıştır.

Olguların

S.S.K. Göztepe hastanesi ll. Ortopedi ve Trav. Kliniği uzm. Dr.
S.S.K. Göztepe hastanesi ll. Ortopedi ve. Trav. Kliniği Asist.Dr.
S.S.K. Göztepe hastanesi ll. Ortopedi ve Trav. Kliniği Şef, Doç. Dr.
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mik ve organ

yaralanmaları olmuştur.

vidalarla kırılmalar görülebilecektir (1 ).
Zickel ll çivisi proksimal parçaya sı
oturarak bu bölümün retasyonuna
engel olurken, aynı zamanda kemik cisminin mediale migrasyonuna engel olur
(1 ). 6° lik anteversiyonla uygulanan kalça çivisi ise, anatomik yapıya uygunluk
gösterir. Medial kortikal destek işievin
görmesi nedeni ile de, hastaları erken
hareket ve yüklenmelerine olanak tanır
(7).

Olgularpreoperatif olarak Seinsheimer sınıflamasına göre değerlendiril

kıca

mişlerdiL

Tip ll C
Tip lll A
Tip ll B

2

Tip IV

6

Tip V

: 13

J.C. Foster'in kriterlerine göre postoperatif olarak hastalar değerlendirildi
ğinde, fonksiyonel olarak 19 olguda
(%83) çok iyi, 4,3 olguda (%13) iyi, 1
olguda (%4) orta sonuç elde edildi.
Anatomik olarak 18 olgu (%78) çok iyi,
4 olgu (% 17) iyi, 1 olguda (%5) orta sonuç elde edildi.
TARTIŞMA

VE SONUÇ

Femurun proksimal 1/3 kısmı iskeletteki tüm uzun kemikler içinde en yüksek stres alanına sahiptir. Subtorakanterik femur bölgesi, kalça ve çevresi
kasları ve yerçekiminin etkisi altında
kalmaktadır. Yüklenme esnasında bölgenin dış yan korteksinde gerilim kuvvetleri hakim iken, iç yan korteksde
kompresif güçler etkilidir (4). Genelde
yüksek enerjili travmalar sonucu oluşan
subtorakanterik femur kırıklarında, pesteromedial korteksin devamlılığı büyük
önem taşımaktadır. Bu bölge kırıkların
da tespit aracının itramedüller yerleşti
rilmesi, eğilme momentinde azalmayı
yol açarak kırık hattının daha stabil olmas ın ı sağlayacaktır (6).
Subtorakanterik femur kırıklarında,
sistemler kullanıldığında yükün kemikle paylaşılmayıp ağırlık taşı
ma merkezinden uzakta olduu için mekanik yetersizlik oluşacak, plak yada
plak-vidalı

Zickel ve ark. serilerinde kaynamama oranını % 2 olarak vermişlerdir. Bizim serimizde takip süreleri yeterli olan
olguların tümünde kırık kaynaması gerçekleşti (6).
Varus deplasmanı ve kalça çivisinin
kalça içine migrasyonu, Waddel'in 17
olguluk seriside, çivi yetersizliği olan 1
olguda bildirilmiş (4), Zickel'in 84 olguluk serisinde 1 olguda gerçekleşmiştir
(6). Bizim olgularımızın 2 tanesinde kalça çivisi femur boynunu inferior korteksinden çıkmasına karşın kalça'ya migAşırı
varus
rasyonu
görmedik.
kaynamalı olgumuz olmamış, 1 olguda
Foster kriterlerine göre orta sonuç alın
mıştır.

Subtorakanterik femur kırıkları genellikle yüksek enerjili travmatarla oluş
tuğu için parçalı kırıklardır. Bu nedenle
Zickel ıı çivisine ek olarak biz 21 hastada serklaj teli ile yardımcı tespit yaptık.
Bu oyal zickel'in 84 olguluk serisinde
26, Bergman'ın uyguladığı tüm parçalı
tarakenterik kırıklı hastaarın tamamında
gerçekleşmişir (1 ).
2 olgumuzda erken postoperatif dönemde yüzeyel enfeksiyon tablosu görüldü, bunlar da uygun antibiotik tedavisi ile giderildi. Derin doku enfeksiyonu
ve osteomyelit gelişmedi. Literatürde %
2-3 gibi oranlar verildi. (1 ,4,6). Ameliyat
esnasında, torakanterik bölgede parça-
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lanma, ternur başı ve boynunda delinme, Winter ve ark.larının serisinde %
21 olarak bildirilmiştir (5). Biz iki olgumuıda ternur boynunda delinme, bir olgumuzda torakanterik parçalanma tespit ettik.
çivisinin

uygulanması sıra

oluşabilecek

komplikasyonların

Zickel
sında

lı

önlenebilmesi için, çok dikkatle detaylara uyarak işlem yapmak, başlangıçtaki
kapalı repozisyon esnasında yoğunluğu
sağlamak,gerekirse serklaj telleri ile
parçaları bütünleştirilerek, intramedüller
kanalı çok iyi oymak ve kesinlikle skopi
cihazı kullanmak gereklidir (1).

N. K. ÖZKAN

olarak karşımıza çıkmaktadır.

KAYNAKCA
1. BergmanD.Gary, Wingwist A. R.: Subtrochanteric Fracture of femur (Fixation
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4. Waddel J.P. : Subtrochanteric Fractures of The Femur, A Rewiev of 130 Patients, J. Trauma, Vol19, P. 582-92, 1979

Sonuç olarak, subtorakhanterik temur kırıkları kortikal kemik yoğunluğu
yüksek biomekanik stresiere uğraması
ve yüksek enerjili travmalar nedenleri
ile hatalı kaynama, kaynama gecikmesi
veya kaynamama gibi sorunlarla karşı
karşıyadır. Posteromedial kortikal devamlılık genellikle bozulmuş olup, instabil kırıklar çoğunluktadır.

6. Zickel E.R.: An lntramedllary Fixation
Device for The Proximal part of The Femur
(Nine Years Experience). J.B.J.S. Vol 58
A, no 6, P. 866-72, 1976 Sept.

Zickel ll çivisi ile bu dezavantajlar
avantaja dönüşebilmekte, az kamplikasyon oranı, erken yük verebilme gibi
üstünlükleri ile seçilebilecek yöntem

7. Zickel E.R.: Zickel subtrochanteric
Nailing. The Science anal Practice of intramedullary nailing. Chap : 9, P. 119-138,
1987.

5. Winter W.G. Combs, C.R. Lewis: Zickel Subtrochanteric Fractures Fixation. Orthop. Traum. 3: 256, 1979
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ENDOPROTEZLE TEDAViSi VE ERKEN
SONUÇLARI
Mücahit GÖRGEÇ*, HalukHARUTOGLU**, Nedret OKAN**, M.AII ELGiN**

Yaşlıların

intertrokanterik kırıkları
tedavisi çözüm bekleyen sorunlu
kırıklardandır. Tedaviyi olumsuz etkireyen iki faktör vardır: lnstabil kırık, osteoporoz (1 ,9).1nstabil kırıkta, stabil
reduksiyon elde etmek esastır. Stabil
bir redüksiyon elde etme ise yaşlı
hastada, kas tonusu azalmış olduğun
dan, güçlükler arzeder (2,4,6,8,9).
Stabil bir redüksiyon elde edilse bile,
intramedüller Ender çivileri, sabit açılı
plak-çivi kombinasyonları veya kayma
etkili çivilerle yapılan osteosentezler,
osteoporoz sebebiyle, redüksiyonu
korumada yetersiz kalmakta ve %46
laravaran ikinci ameliyat gerekliliği ortaya çıkmaktadır (4,7,8). Ayrıca osteonın

**

sentezlerde kaynama gerçekleşinceye
kadar hasta tam yük vererek yürüyemediğinden, süratli bir rehabilitasyon
gerçekleşememektedir. Sistemik sorunlara sahib, yaşama amaç ve sevincinin
azalmakta olduğu bu hasta grubunda,
rehabilitasyonun zorluğu ve gecikmesi,
sorunların ağırlaşmasına ve erken ölüm
oranlarının artmasına yol açmaktadır
(3,4,5,7, 10).
Bu nedenlerle yaşlı, osteoporotik,instabil intertrokanterik bölge kırıklı
hastaları, biran önce hareketli hale getirmek için, Leinbach protezinden esinlenerek yapılmış bir endoprotezle tedavi ettik.

SB. Haydarpaşa Numune Hast. Ortopedi ve Trav. KI. Şef Mua.
SB. Haydarpaşa Numune Hast. Ortopedi ve Trav. KI. Asistanı
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HASTALAR VE YÖNTEM
S.B. Istanbul Haydarpaşa Numune
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde 1990 Mart-1991 Aralık ayları arasında ternur introkanterik bölge kırıklı
25 hasta, yerli imalatı yapılmış, üç boy
cisim (stern), 9 boy başı olan hemiartroplasti tipi bir endoprotezle tedavi edildi. En küçük yaş 66,en büyük yaş 90
olup, ortalama yaş 77.7 idi. Hastaları
mızın hepsinde sistemik sorunları vardı:
4 hasta diabetes mellituslu, 21 O hasta
hipertansiyon ve kardiak yetmezliği, 3
hasta diabet, hipertansiyon ve kardial
yetmezliği, 3 hasta koroner iskemili, 3
hasta hemiplejili ve 2 hasta parkinsonlu
idi. Anestezi kliniğnce, risk açısından,
bu hastalardan 17 si ASA 4,6 sı ASA
3,2 si ASA 2 olarak değerlendiril
di.Singh indeksine göre 11 olgu 2., 1O
olgu 3. ve 4 olgu 4. derece osteoporoz
vardı. Hastalarımızı ortalama 11 ,6. gün-

de ameliyat edip, 9,9. günde taburcu ettik.
SONUÇLAR
Hastahanede yatış süresi içerisinde
ölüm olmadı. hastalarımızın hepsi fizyaterapist gözetiminde ameliyatının 5. gününden başlıyarak tam yük verilerek
yürtüldüler. lnfeksiyon, dislokasyon,
tromboflebit ve derin dekübitus görülmedi. lık üç ay hastaların hepsi takib
edildiler. Bu süre içerisinde ölüm olmadı. Hastalar 1992 bahar ve yaz ayları
boyunca mektup ve telefonla kontrola
çağrıldılar.3 hasta için ölüm haberi geldi. 15 hasta ise kontrol muayenesine
geldi. 2 hastada sement gevşemesi, 3
hastada asetabular protrüzyon vardı.
Bu hastalardan birinde gevşeme ve
protrüzyon bir arada idi. Bu 4 hastada
bastonla kısa mesafeyi ağrısız yürüyebiliyorlardı. Kontrola gelen 2 paraplejili,
1 parkinsonlu ve 1 patalajik kırıklı hasta
yardımsız yürüyebiliyordu (Şekil i ,2,3,

Şeki/1 a) Ameliyatöncesi

Şeki/1
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Şekil 2 a) Ameliyat Öncesi

4). 11 hasta eski fonksiyonel durumları
na dönmüşferdi ve hallerinden memnundular.
TARTIŞMA

Kaynama potansiyelinin yüksek olternur intertrokanterik bölge kırık
larının tedavisinde parsiyel protez uygulaması ilk bakışta cüretkar bir girişim
olarak nitelenebilir. Fakat yaşlı sistemi
sorunları olan hemiplejik parkinsonlu,
patolojik kırıklı hastalarda kınğın kaynaması için gereken süre, tam yük vererek
yapılan rehabilitasyonu geciktirmekte,
ilk günlerde iyileşme umudunu kaybeden hastalar hekimle kocperasyonu
kestiğinden , morbidite ve martlite oranları yüksimektedir (2,4,6,7). Ayrıca instabil kırık ve osteoporotik kemikte yapı
lan osteosentezlerde teknik hata oranı
%69 lara kadar çıkmakta ikinci ameliyat
duğu

Şeki/2

b) Ameliyattan 15 ay sonra

gerekliliği %461arı bulmaktadır

(4).

Öztürk ve arkadaşları seçilmiş temur intertrokanterik kırıklı olgularda
thomson artroplastisi uygularnışiır erken ve süratli bir rehabilitasyon gerçekleştirdiklerini ve 23 olgudan birinde
ölüm olduğunu bildirmişlerdir (7) Kıral
ve arkadaşları 12 intertrokanterik kırıklı
hastayı Leinbach protezi veya trokanterik bölgeyi kapsayan bipolar endopro-
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etmişler, ilk üç ayda ölüm
iki olguda kötü sonuç elde

edildiğinibildirmişlerdir(5).

Stern ve arkadaşları da Leinbach
protezi uyguladıkları yaş ortalaması 80
olan 105 olguda 8 aylık takible %94 başarılı sonuç almışlardır (1 O). Green ve
arkadaşları erken yük verme ve hızlı rehabilitasyonu gerçekleştirmek amacıyla
20 hastayı bipolar protezle tedavi etmiş
ler, ortalama 5,5 günde tam yük vererek
hastaları yürüttüklerini bildirmişlerdir. Bir
hastalarında erken, 4 hastalarında geç
ölüm meydana gelmiş, 4 hastada kalça
ağrısı sebat etmiştir (3).
Bizim proez uygulamamızın erken
iyidir, morbidite ve mortalite
oranları düşüktür, kontrollara gelen hastalar hallerinden memnundurlar.
sonuçları

Femur intertrokanterik kırıklarda endoprotez uygulaması, osteosentez · uygulamalarının yerini alma iddiasında değildir. Ancak seçilmiş olgularda erken
ve süratli rehabilitasyonu sağlayarak,
hastayı hayata bağlamaktadır. Uzun süre yaşayan hastalarda asetabular protrüzyon ortaya çıkacaktır. Bu durumda
protezin sap kısmı yerinde bırakılarak,
baş kısmı 32 mm lik başla değiştirilip,
asetabular kap uygulaması ile total proteze dönmek mümkün olacaktır.

3. Green, S., Moor, T., Proano, F.: Bipolarprosthetic Rep/acement for the Management of Unstable intertrochanteric Hip Fractures in teh Elderly . C/in.. Orthop. 224:
169-177, 1987
4. Jensen, j.S., Ho/m, S.S.: Critica/
analysis of Endemailing in the treatment of
trochanteric fractures. Acta. Orthop. Scand.
51 {5): 8171980
5. K1raf, A., Kuşkucu, M., Kaplan, :: lnstabil, parçali intertrokanterik ve subtrokanterik kmklarda primer parsiyel protez uygulamas!. XII.
Milli Türk Ortopedi ve
Travmato/oji kongre kitabi sayfa 265-272,
THKMatba. Ank. 191,
6. Önçağ, H. ve Ark.: Pertrokanterik kink/ann Ender çivileri ile tedavisi. Xl. Milli
Türk Ortopedi ve travmatofoji kongre kitabi
sayfa 547-549, THK Ma tb. Ank. 1990

7. Öztürk, /., Akso B., tezer,M.: Yaşl!fa
rm intertrokanterik kmk tedavisinde Thompson protezi uygulamas!. Xl. Milli Türk Ortapedi ve Trav. Kongre Kitabi sayfa 554-556
THK Matb., Ank. 1990
B. Pankowich, A.M., Tarabishy, /.E.: Ender niling of intertrochanteric and subtrachanteric fractures of the femur. j. Bone Joint
Surg. 62-A: 1024 1981
9. Rockwood, C..A., Green, D.P.: Fractures. 2 Edition. J.B. Uppincott Company,
Phila, P: 1211 1984

KAYNAKLAR
1. Ege, R. :Travmato/oji. Kmklar, Ek/em
Yaralanma/an, Sayfa 2263 Kadioğlu MatbaSI 4. baskiAnkara 1989
2. Görgeç, M., Kuzgun,

Yaş/1 hastalarm femur trokanterik kmklarmda Ender çivileri uygulamasmm sonuç/an.
Şişli Çocuk Hastanesi T1p Bülteni Y1f:
23,Say! :4, Sayfa 32 1990

ü..

1Öztürk,

1.:

10. Stern, M.B., Angerman, A.: Comminuted intertrochanteric fractures treaed with
a Leinbach prosthesis. C/in. Orthop. 218:
75-80, 1987
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TEDAViSiNDE LEiNBACH TIPi PARSiYEL ENDOPROTEZ UYGULAMASI
irfan ÖZTÜRK*, Yavuz KABUKÇUOGLU**, Mehmet TEZER***, Salih OKTAY***

Femur trokanterik bölge kırıklarında
sabit açılıplaklar (Jewett), teleskopik çiviler (Pugh, Massie), intrameduller çiviler (Zickel) ve kondilosefalik multipi
elastik intrameduller çiviler(Ender) kullanılmıştır.AO grubu ise 90 ve 130 derecelik plakların yanısıra, son yıllarda
DinamikHip Screw (DHS) kullanmatadırlar. Kırık stabil ya da anstabil olsun,
kemik yapısı iyi olan olgularda, stabil
osteosentez elde edilerek hasta erken
dönemde mobilize edilmektedir. Bu
hastalar genellikle genç oldukları için,
geç dönemde mobilize olsalar da, doğacak komplikasynoları tolere edebilmektedirler(1 ,43,6).

Kalçan ın trokanterik bölge kırıkları
tedavisi yaşlı hastalarda sorun
oluşturmaktadır. Sistemik komplikasyonlara sıkça sebep olduklarından dolayı intertrokanterik kırıklar 75 yaş
üzerindeki hastaların başlıca travmatik
ölüm sebebi olmaktadır (1). KalbDolaşım ve . solunum sistemleri güçlükle dengede olan bu hastalarda,kı(ık
iyileşmesi için 4-6 ay gibi uzun bir süre gerekmesi; kalb yetersizliği, tromboflebit, mental ve üriner bozukluk,
basınç ülserlerini gelişmesine neden
olarak yaşamı güçleştirirve ölüm oranını arttırır. Bu önemli komplikasyonlara yer vermemek için hastayı biran önce ayağa kaldıracak ve eski
aktivitesini kazandıracak tedavi metodu
arayışı
devam
etmektedir
(1 ,3,4,5,6).
nın

Sternve Goldstein,son yıllarda osteoporozlu ve genel durumu bozuk olan
yaşlı hastaların instabil intertrokanterik
kırıklarında, Leinbach parsiyel endopro-

Bu çalışma Doç.Dr.Ünal kuzgun'un yönetim ve sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir.
S. B. Şişli Eftal Hast.Ort. ve Travm. KI. Şef Muavini
S. B. Şişli Etfal Hast. Ort. ve Travm.KI. Başistanı
S.B. Şişli Etfal Hast. Ort. ve Travm.KI. Asistan ı

*
**
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Şeki/1-a

tezini uyguladıklarını
(2,4,5, 10).

bildirmişlerdir

Biz bu çalışmamızda Kliniğimizde
25 Leinbch parsiyel endoprotez uygulamamızın erken sonuçlarnı sunmayı
amaçladık.

MATERYAL VE METOD
Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde
Mayıs 1991 ve Kasım 1992 tarihleri
arasında, 25 olgunun Tip lll ve Tip IV
stabil olmayan kırıklarında Leinbach tipi
parsiyel endoprotez uygulandı. Şekil
1,11). 25 olgunun 2'si bayandı. Yaşları
70-94 arasında (ortalma 75.8) değiş
mekteydi. 13 sağ kalça 12 sol kalça tedavi edildi. Hastlarımızın 19'u evde ayağı takılarak düşme, 4'ü yolda düşme,
2'si merdivenden düşme ifadesi ile kliniğimize müracaat etmişti.
Hastalarımızdan

2'si

Senil

de-

Şeki/ 1 -b

mans, 1'i hemipleji, 12'si kardiepulmoner hastalık ve diabet yönünden medikal tedaviye alındı. Hastalarımızı genel
durumlarının izin verdiği en kısa zamanda ameliyat edilmeye çalışıldı.
Ameliyat öncesi hazırlık dönemi 4-22
gün (ortalama 11.4 gün) sürdü.
Olgularımızda kemik kalitesi Singh
(9) osteoporoz kriterlerine göre değer
lendirildi. 7 olgu tip 4, 12 olgu tip 3 ve
6 olgu tip 2 olarak belirlendi.
Olguların 12'sinde genel anestezi, 13'ünde spinal anestez i uygulandı.
12 hastada trokanter majora serklaj tatbik edildi. Olguların 19 una sement uygulanırken 6 olguda protezin stabil olduğu görülerek sement kullanılmadı. 1
olgumuzda aynı kalçada koksartroz bulunması nedeni ile parsiyel ternur rep-
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tasman protezine ek olarak asetabuler
komponent kullanılarak total artrplasti
yapıldı. Ameliyat sırasında olgulara ortalama 1 ünite kan verildi. Stabilite testinden sonra hemovak konarak ameliyat sonlandırıldı. 48 saat sonra
hemovak çıkartılarak kontrol grafisi çekildi. Olgular erken dönemde rehabilitasyona alındı.
Ameliyat sırasında enfarktüs geçiren
1 hasta erken dönemde ölmüştür. 2
hastada ameliyat sonrası gastrointestinal kanama, 3 olguda bası yaraları gelişti. 3-7 gün gibi erken dönemde mobilize edilen hastalar 9-13 gün arasında
taburcu edildi. 5 hastanın tedavisinde
Iç Hastalıkları ve Fizik Tedavi Kliniğin
de devam edildi.
Kontrolunu yapabildiğimiz 18 olgunun 2-17 ay (ortalama 6.8 ay) takibi
yapıldı. Hastalartaburcu edildikten sonra 1. ve 3. ayda kontrollere çağrılarak
klinik ve radyolojik olarak incelendi. .Klinik olarak kalça hareketleri ve olgununşikayetleri
değerlendirildi.
subjektif
Hastaların hiç birinde erken dönemde
enfeksiyon gelişmedi. Kontrol grafilerinde, protezin ternur medullasına gömülmesi, protez sapının ternur medullası
içerisinde dönmesi veya ternur korteksini delerek sapın dışarı çıkması gibi
komplikasyonlar görülmedi. 15'i kırık
öncesi dönemde olduğu gibi gereksinimlerini karşılayabildiğini, 3 hasta ise
ikinci bir kişinin yardımı ile gereksinimlerini giderabiidiğini bildirmiştir. 3'ü sementsiz olmak üzere 5 olguda uyluk ön
kısımayayılan ağrılardan yakındı lar.
TARTIŞMA

lntertrokanterik kırıklı hastaların genelde yaşlı olduğu için uzun süre atağa
bağlı kalmamalarını sağlamak gerekir.
Bundan dolayı bu hastalarda konservatif tedavinin yeri sınırlıdır(1)

Hastaların genel durumunu bozan
sorunlar var ise ilk önce onlar tedavi
edilir. Genel durumu ile ilgili sorunlar
çözümlendikten sonra hastanın intertrokanterik kırığının tedavisi planlanır. lntertokanterik kırığı olan hastalar erkenden rahat ve hareketli duruma
getirebilmek ve aynı zamanda mortalite
ve komplikasyonları azaltabilmek için
cerrahi tedavi uygulanır (1,6).

lnstabil intertrokanterik kırıklarda internal tespit cihaziarının kullanılması
mortalite oranını azaltmasına rağmen,
kamplikasyon oranı % 10-50 arasında
değişmektedir. Bu hastaların erken dönemde ayağa kaldırılmaları geç olmakta ve uzun süre ameliyat edilmiş akstremiteye
yük
vermesine
izin
veriimamektedir (1,3,5,6).
Osteoporoz da tedaviyi olumsuz
olarak etkilemekte, uygulanan internal
fiksasyon penetrasyona, repozisyon
bozulmasına ve materyel yetersizliği gibi komplikasyonların ortaya çıkmasına
neden olmaktadır (1,3,5,7,9).
Stern ve Angerman(1 O) yaş ortala80 olan ve çok parçalı instabil intertrokanterik kırıkların tedavisinde Leinbach
parsiyel
endoprotezi
uygulamışlar ve serinin başarılı sonucunu% 94 dolarak bildirmişlerdir.
ması

Rosenfeld ve arkadaşları (7), çivilemenin başarısız olduğu ve parçalı intertrokanterik kırıklarda primer olarak
37 olgunun 38 kalçasına Leinbach parsiyel protez uygulamışlardır. Leinbach
uyguladıkları seri ile internal fiksasyon
uyguladıkları serileri karşılaştırdıkların
dan Leinbach uygulanan olgularda
komplikasyonların daha az ve sonuçların daha iyi olduğunu bildirmişlerdir.
lntertrokanterik ve subtrokanterik kı
Leinbach tipi parsiyel
endopotez uygulama endikasyonlarırıklı olgularımııda
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m ız:
1. Olgunun yaşının ?O'in üzerinde olması,

2. Kemik yapısının ileri derecede osteoporotik olması (Singh indeksine göre tip 4 ve altı olmas.ı),
3. Genel sağlık durumunun iyi olmave hastanın ameliyat sonrası erken dönemde mobilize edilerek eski aktivitesine kavuşturulması.
ması

4. Senil demans, hemipleji gil)i nörolojik rahatsızlığı olup internal fiksasyon
sonrası kontrol ve rehabilitasyonunun
mümkün olmadığı olgular,
5. Hastanın çok parçalı ve instabil
intertrokanterik kınğınının olması,
6. Olgunun kör

olması,

7. lntertrokanterik patolojik kırık olması.

Uyguladığımız Leinbach tipi protezin
bipolar olması ve asetabuler erezyon
veya migrasyon olduğunda protezin
asetabuler komponenti kullanılarak total artroplastiye geçmeyi mümkün kıl
maktadır.

Sonuç olarak literatürdeki çalışmalar
ve bizim çalışmalarımızıngösterdiği gibi
birçok sistemik hastalığı olan ileri derecede osteporotik ve yaşlı hastaların instabil intertrokanterik kırıklarının tedavisinde, internal fiksasyon alternatif olarak
parsiyel endoprotez uygulanabilir.

KAYNAKLAR
1. Ege R.: B: 35 Trokanterik bölge kmklan, Travmatoloji Kmklar EklemYaralanmalan Vol: 3 4. Baskt sayfa : 2261-2309 Kadtoğlu Matbaast Ankara, 1989.

2. Green S., Moore T., Proano F.: Bipolar prosthetic rep!acement for the management of unstable intertrochanteric hip fractures in the e!derley.Ciin.Orthop. 224: 1617, 1987.
3. Heanljens P., Castelyn P.P., DeBoeck, H., Hande!berg F., Opdecam P.: Treatment of unstab/e intertrochanteric and subtrochanteric fractures in e!derly patients. j.
Bone and Joint Surg. 71/A: 1214-1225,
1987.
4. Ktrakl A., Kuşkucu M., Kaplan H., ÇuhadarK, Sanoğlu A., Arpactoğ/u Ö.: lnstabil, Parçaft intertrokanterik ve Subtrokanterik
Kmklarda
PrimerParsiyel
Protez
Uygulanmasi. XII. Milli TürkOrtop. ve
Travm. Kongre Kitabt. THK Matb .. , Ank.,
1991.
5. Öztürk/., Aksoy B., Tezer M.: Yaşltia
nn lntertrokanterik kmk!armtn Tedavisinde
Thompson Protezi Uygu!amast. Xl. Milli türk
Ortop. ve Trav. kongre kitabt THK Matb.,
Ankara, 1989.
6. Rockwood CA., Green D.P. : Fractures 2nd Edition. j.B.vol: 2, 1211: 1357 Lippincott Company, Phi/a., 1984.

7. Rosenfeld R. T., Schwartz D.R., Alter
A.H.: Leinbahc prosthesis inintertrocanteric
fractures. J. Bone and joint Surg. 55-A:
420, 1973.
8. Sembo /., Johnelf 0.: Changes inbone mass and fracture type in patients with
hip fracturs.C!inics Orthop. 238: 139: 147,
1989.
9. Singh M, Nograth A.R. Maini P.S.
Changes intrabecu/ar patternot the upper
end of the ternur as an index of osteoporosis. J.Bone and Joint Surg. 521A No: 3 457:
467, 1970.
10. Stern M.B., Augerman A.: Comminuted intertrochanteric fractures treated witha Leinbach prosthesis. C/in Orthop. 218,
75-80, 1987.
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FEMUR CiSiM KlRlKLARlNDA
CERRAHi TEDAViSi (ll)
AKBAŞ.

A.,* KUNT. M.,** BULUT. 0.*

Günümüzde erişkin ternur cisim kı
cerrahi olarak tedavi edilmekte
ve değişik konvansiyonel intramedüler
çivilerle (IMÇ) ve interlaking çivilerle
IMÇ'lerle tesbit yer alır. Kullanılan osteosentez yöntemlerinin birbirine göre
avantaj ve dezavantajları vardır. Plak
uygulamalarında, plağın kemikte oluşan stress kuvvetlerini kendine aktarması ve plak altına kaynamanın güç
olması en önemli sorundur. Konvansiyonel IMÇ'Ierin rotasyona engel olamamalan, onların kullanım alanlarını
sınırlar. lnterlaking IMÇ'Ierin kırık hattındaki rotasyona da engel olmaları en
önemli avantajlarıdır. Bu nedenle son
zamanlarda erişkin femur ci sim kırıkla
rının tedavisinde kullanımları artmakrıkları

tadır(4,6,12).

MATERYAL METOD
Bu çalışmada prospektif olarak Eylül 1990 - Ağustos 1992 tarihleri ara-

**

sında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğince tedavi edilen 47 erişkin femur cisim kırıklı olgunun değerlendirilmesi
yapıldı. Bu olguların 42'si yeni S'i eski
olgu idi. hastaların 1'inde iki diğerlerin
de tek taraflı femur cisim kırığı vardı.
Ayrıca 8 olguda ternur cisim kırığına
başka kemiklerdeki kırıklarda eşlik etmekteydi. Bunların içinde de 1 olguda
bilateral olmak üzere 8 olguyla tibia kı
rıkları en yüksek sayıyı oluşturmaktay
dı. Serimizdeki femur cisim kırıklarının
deişik esaslara göre yapılan sınıflandır
maları Tablo l'de görülmektedir. Hastalarımızın 35'i erkek 12'si bayandı ve yaş
ortalamaları 35.9'du (17-70). Etyolojik
faktörleri, sırasıyla trafik kazası (%.8),
yürürken düşme (% 8.6), patolojik kırık
(% 4.3), yüksekten düşme(% 21), darp
(% 2.1) ve göçü k altında kalma (% 2.1)
oluşturmaktaydı. Bu olgulardan 4'ü yetersiz takip ve 1'i de 24 saat içinde yağ

Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travm. ABD. Sivas
Arş. Grv. Dr. Cumhuriyet Üniv. Tıp Fack. Ortopedi ve Travm. ABD. Sivas
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embolisi geçirerek ölmesi nedeniyle
son değerlendirmeye alınmadı. Tip 1
açık kırığı olan ve acil olarak ameliyata
alınan 1 olgu hariç diğer 41 olguya preoperatif iskelet traksiyonu uygulandı.
Ortalama olarak 1 hafta içinde arneliyata alınan 42 olgunun 12'sine konvansiyonel IMÇ'Ierle (6'sina Universal, 6'sına
Kuntcher), 15'ine interlaking IMÇ'Ierle
ve 15'ine de çeşitli tip plak ve vidalarla
osteosemez uygulandı. Ayrıca parçalı
femur cisim kırığı olan ve IMÇ'Ierle tedavi edilen 1O olguya tel serkilaj ve/
veya AO kortikal vidalarla interfragmanter tesit de yapıldı. Ameliyat edilen hastalarda postoperatif 1. gün izometrik
kuadriseps egzersizlerine, 3. gün pasif,
7. gün aktif kalça ve diz hareketlerine
başlandı. Ortalama olarak 15. gün dikişleri alındı ve konvansiyonel ve dinamik interlaking IMÇ uygulananlar koltuk
değnekleri ile kısmen yük verilerek 1'er
aylık aralarla radyolojik ve klinik olarak
izlendiler. Son kontrollerde hastalardan
elde edilen veriler, kliniğimizce hazirianan femur cisim kırıklarını değerlendir
me kriterlerine uygulanarak hastaların
tedavi sonuçları saptandı (12).
BULGULAR
Cerrahi olarak tedavi edilen 42 olgunun 17'sinde çok iyi, 11'inde iyi,
12'sinde orta ve 2'sinde kötü sonuç
alındı. Toplu sonuçları, uygulanan osteosentez yöntemlerine göre ele aldığı
mızda plak uygulanan olguların 6'sında
çok iyi, 2'sinde iyi, 6'sında orta, 1'inde
kötü, konvansiyonel IMÇ uygulanan olguların ?'sinde çok iyi, 3'ünde iyi,
2'sinde orta, interlaking IMÇ uygulananların ise 6'sında çok iyi, 4'ünde iyi
4'ünde orta ve 1'inde kötü sonuç alındı
ğı gözlendi. lnterlaking IMÇ uygulanan
kötü sonuçlu olgunun nedeni postoperatif derin enfeksiyondu ve hastada kronik osteomiyelit gelişti (Hastanın sosyo

ekonomik koşulları nedeniyle önerilen
tedavi protokolleri uygulanamadı). Plak uygulamalarından alınan kötü
sonuç ise plakta eğilmeye, vidalarda kı
rılmaya bağlıydı. Bu hastanın plak ve vidaları çıkartılıp interlaking IMÇ uygulandı ve yeterli kaynama elde edildi.
çeşitli

TARTIŞMA

Femur cisim kırıklarında, başarılı bir
cerrahi tedavi için kemiğin kan dolaşı
mını bozmamaya özen göstererek (yumuşak dokuları fazla sıyırmadan), anatomik redüksiyon ve rijit bir intenla
tesbit yaparak postoperatif erken dönemde kalça ve dizin aktif ve pasif egzersizlerine başlanılmalıdır. Bu yolla kı
rık
hastalığı
olarak
bilinen
ve
hareketsizliğin yol açtığı komplikasyonların da görülmemesi sağlanır. Bunu
sağlamak için, IMÇ veya kompresyonlu
tesbit yapan plaklar kullanılmalıdır
(4,6).
Plak uygulamalarında, plak yerleşti
rilirken fazla miktarda yumuşak doku
sıyrılması kemiğin dalanımını bozar. Kemiğin bir yüzüne konan plak kırık hattı
na gelen stress kuvvetlerini abrorbe
eder. Plak altında yeterli kal dokusu
oluşamaz, ayrıca kemiğğin diğer yüzüne de destek olmadığından kırık hattın
da oluşan aşırı stress kuvvetleri plak ve
vidalarda angulasyon, gevşeme, kırıkta
redüksiyon bozulması ve kaynama kusurlarına yol açabilir (5,8,9, 12). Bizim
serimizdeki tatminkar sonuçların (çok
iyi ve iyi sonuçların toplamı)% 53.3 olması da yukarıda ifade edilen sorunlarla açıklanabilir.
KonvansiyoneliMÇ'Ier uygulandıklei
kemiklerde atel gibi görev yaparak kı
rık hattında oluşan stress kuvvetlerinin
doğrudan kemiğe yansımasnıa yol
rı
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açarlar ve kırık iyileşmesini olumlu yönde etkiler (1 ,4,7,10). Ayrıca daha az yumuşak doku sıyrılması gerektiğinden
kemiğin delarnını daha az etkilenir.
Konvansiyonel IMÇ uygulamaladığımız
olgulardan % 83.3 oranında yeterli sonuç aldık. Konvansiyonel IMÇE'Ier kırık
hattındaki rotasyona engel olamadıkla
rından femurun 1/3 orta kısmındaki stabil kırıkiara uygulanabilirler (2,4,6, 12).
bu çivilerin kırık kaynamasındaki olumlu
etkilerinden yararlanabilmek için praksimalinden ve/veya distalinden vida ile
tesbit edilebilen, kırık hattındaki rotasyana engel olan ve femurun 3/5 orta
kısmındaki instabil kırıkiara uygulanabilen interlaking IMÇ'Ier, femur cisim kı
rıklarının cerrahi tedavisinde kullanılma-

A

ya başlanmıştır (3, 11). Biz 4'ü sekonder
olmak üzere toplam 15 olguda interlaking IMÇ uyguladık. Bu olgulardan elde
ettiğimiz yeterli sonuç oranımız % 73.4
idi. Sekonder olguları değerlendirmeye
katmadığımızda ise bu oran %91'e
yükselmektedir (Şekil 1. Femur cisim 1/
3 orta ve distal kısımı ilgilendiren anstabil kırıkta interlaking IMÇ uygulayarak
elde ettiğimiz çok iyi sonuç görülmektedir.)
Sonuç olarak; ternur cisim kırıkları
cerrahi tedavisinde, kırık 1/3 orta kı
sımda ve stabilse konvansiyonel IMÇ,
kırık instabil veya 3/5 orta kısımda ise
interlaking IMÇ, bunların dışında kalan
bölgelerde ise kampresyon yapan plak
ve vidalar kullanılmalıdır.
nın

B
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SUPRAKONDilER. FEMUR KlRlKlARlNDA
DCS UYGULAMALARIMIZ
Bahattin GÜZEL*, Yalım ATEŞ**, Yusuf YILDIZ***

Femur distal uç kırıkları tedavisi
zor olan kırıklardan biridir. Konservatif
tedavi uzun süre yatakta yatmanın getirdiği sorunlar yanında eklem sertliği,
kötü kaynama ve kaynamama komplikasyonlarının oluşma şansı da yüksektir (7). Cerrahi tedavisinde bir çok
implantın kullanılması önerilmekle birlikte en çok L-plak (kondil plağı) kullanılmakta ve AO tarafından önerirnekteidi (3). Dinamik kendiler vida (DCS),
130 derecelik dinamik kalça plağının
(DHS) modifiye edilerek femur distal
uç kırıklarında uygulanmak üzere son
yıllarda geliştirilmiş olan bir implanttır.
MA TERY AL VE METOD
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,lbn-i Sina Hastanesinde Temmuz
1989 ile Aralık 1992 arasında 11 hastaya suprakondiler femur kırığı nedeni
ile DCS uygulandı.Hastaların 4'ü er-

**

kek ve ?'si kadın olup ortalama yaşları
37.8 yıl(17-65) idi. Kınğın iki hastada
trafik kazası sonrasında,bir hastada
kurşunlanmayı takiben ve diğer 8 hastada ise düşmeyi takiben oluştuğu öğ
renildi. AO sınıflamasına göre (4); A
grubunda 2 olgu (A 1.2, A 3.2), C grubunda ise 9 olgu (C 1.1 4 olgu, C1.3,
C2.1 ve C2.2 binen olgu, C3.3're 2 olgu) vardır. Trafik kazasını takiben yatırı
lan bir hastanın femur kırığına ek olarak
aynı ekstremilesinde tibia ci sim kırığı da
bulunmaktaydı.

2 aylık bir konservatif tedavi denemesinden sonra kliniğimize sevk edilen
bir olgu dışındaki olgular 1 hafta içinde
ameliyata alındı lar.
SONUÇ
Erken ameliyat sonrası kamplikasyon hiçbir olguda izlenmedi.Grade 1
açık kırığı olan bir hasta ile kurşunlan-

Ank. Ü. Tıp Fak. Ortop Trav. A.B.D. Yardımcı Doçenti
Ank. Ü. Tıp Fak. Ortop Trav. A.B.D. Uzmanı
Ank. Ü. Tıp Fak. Ortop Trav. A.B.D.Araştırma Görevlisi
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Tablo 1 : A grubu Femur Suprakondüler

Tablo 2 : C grubu Femur Suprakondüler Kırıkları

Kırıkları

mayı takiben 2gelen hastalarda erken
dönemde ve son kontrollere kadar enfeksiyon izlenmedi.

Hastalar ortalama
16.8 ay takip
edildi. Ortalama kaynama süreleri 12.4
hafta idi (6-20 hafta). Son kontrollerde
eklem hareketleri ve bağ stabilitesi açı
sından değerlendirildi.Sonuçlar 4 olguda çok iyi (Normal diz), 5 hastada iyi
(hareketlerde minimal kısıtlılık), 2 hastada ise kötü (i olguda hareketlerde çok
kısıtlı, 1 olguda mal-union ve hareket kı
sıtlılığı) olarak değerlendirildi. Kötü sonuç alınan olgulardan biri eklem kıkır
dağının aşırı derecede tahrip olan
kurşunla yaralanma, diğeri ise aynı tarafta tibia kırığı olan hasta idi.

TARTIŞMA

Bundan 25 yıl kadar önce femur dista luç kırıkları tamamen konservatif olarak tedavi edilmekte idi. Bunun nedeni
Steward ve arkadaşlarının bu konuda
yaptığı çalışma sonucunda 20 yıllık bir
süre içinde (1942-1966) takip ettikleri
213 hastanın konservatif metoddlarla
tedavi edilenin cerrahiye oranla daha
üstün sonuç vermeleridir (7). Fakat günümüzdeki implant teknolojisi ve cerrahi teknikteki ilerlemeler nedeni ile cerrahinin
sonuçları
konservatifle
karşılaştırıldığında daha iyi sonuç verirhale gelmiştir(1 ).
Femur distal uç kırıkları osteoporoza
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sekonder minimal travma ile oluşma
yüksek travmanın etkisi ile
çok parçalı olmaktadırlar. Bu iki özellik
nedeni ile konservatif tedavi başarısız,
cerrahi tedavi zor olmaktadır.
dıklarında

1. Foster T.E., Healy WL.: Operative
managment of Distal Femoral Fractures.
Otopaedic Review Vol. XX, No 11, 962-969.
1991.
2. Johnson KD., Hicken G.: Distal Femoral Fractures. Orthop C/in. N. Am. 115132, 1987.

L-Piak ile internal fiksasyonun iyi
sonuçlar verdiği yayınlanmış olmakla
birlikte tekniği daha zor olup, plağın çakılarak yerine konması ikiye ayrılmış femur kondilinde sorun yaratabilmektedir
(1 ,2). L-Piağa üstünlüğü distal iki kondil
arası kompresyon yapabilmesi ve implantasyon esnasında L-plakta dikkate
alınan 3 boyutun
yerine 2 boyutun
kontrolü ile daha kolay teknikle uygulanabilmesidir (sagittal plandaki önemi
ortadan kalkmıştır) (3,5,6). DCS ile intra artiküler parçalara daha rahat hakim
olunmasını sağlamakta, minimal osteosentez ile tutturulan fragmanların vida
yerleştirilmesi esnasında kayması .;ngellenmekte ve redüksiyonu korunduğu
ortamda fiksasyon kolay olmaktadır.

3. Müller M.E., Allgöwer M.,Schneider
R., Willenegger H.: Manual of Internal Fixation.Springerlag, Berlin PP. 535-552, 1991.
4. Müller M.E, Nazarian S., Koch P.,
Schatzker J.: The comprehensive classification of fracturesof the long bones.Springer-Verlag Berlin pp 141-148.
5. Schatzker J., Tile M.: The ratianale of
Operative Fracture Care.Springer-Verlag
Berlin 255-273. 1987.
6. Shewring D.j., Meggitt B.F.: Fractures
of the Distal Femur Treatde withthe AO
Dynamic CondylarScrew. j. Bone. J. Surg.
74-B, 122-125, 1992.
7. Steward M.j., Sisk T.D., Wallace S.L.:
Fractures of the distal third of the Femur: A
comparison of methods of treatment J. Bone Joint Surg. 48 A, 784, 807, 1966.

Bu nedenlerle ternur distal uç kırık
larında seçilmiş olgularda uygulanabilirbir yöntemdir.
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SUPRAKONDiLER VE SUPRA-INTERKONDiLER
FEMU KlRlKLARlNDA
95° AO PLAK UYGULAMASI VE SONUÇLARI
Zafer ORHAN*, Atilla PARMAKSIZOGLU*, Nüzhet YAZlCI**,
Femur altuç kırıklarının tedavisi
uzun yıllardan beri tartışmalı bir konu
olmuştur. Komplikasyonlarının ve kalı
cı sakatlıklarının fazla oluşu travmatologları sürekli olarak uğraştırmış, yeni
yöntemler araştırmaya yöneltmiştir.
MATERY Al VE METOD

Biz de bu çalışmamızda Taksim
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Kliniğinde Mayıs1984 ile Aralık1990
tarihleri arasında femur suprakondiler
kırığı nedeniyle yatarak açık redüksiyon ve 95° lik AO kendiler plağı ile internal fiksasyon yapılarak tedavi edilen 28 hastanın, 30 supra ve suprainterkondiler kırığının ortalama 25,4
aylık takip sonuçlarını değerlendirdik.
Hastalarımızın

3'ü (%10.71) bayan
25'i (%89.28) erkekti. Engenç hasta-

**

mız

14, en

yaşlı hastarr.ız78 yaşında

olup,yaş ortalaması

31.8

iı..li.

Kırık hastalarımızın 16'sında (%53.3)

sol, 14'ünde (%46.6)

sağ

tarafta idi.

Kırık oluş nedenleri incelendiğinde
20 olguda trafik kazası (%71 .42), 5 olguda çeşitli tipte düşmeler(% 17.85), 2
ateşli
silahla
yaralanma
olguda
(%07.14), 1 olguda direkt darbe
(%3.57) krığı oluşturmuştur.
Değerlendirdiğimiz
28
olgudan
?'sinde ek kemiksel lezyona rastladık.1
hastada N. peroneus lezyonu, 1 hastada lateral bağ yırtığı vardı.
Kırıkların

mesi için AO

preoperatif

değerlendiril

sınıflaması kullanıldı

Kırıkların sınıflandırılması

(1).
Tablo 1'de gö-

rülmektedir.
4 olgumuzda

Taksim Hastanesi Ortopedi ve Trav. Klin. Başasistanı
Taksim Hastanesi Ortopedi ve Trav. Kliniği Şefi.
Okmeydanı S.S.K. Hastanesi Ortopedi ve Trav.Kiin. Şefi
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TABLO 1:

A1

o

A2

A3

C1

c2

c3

17

5

4

3

1

%56.6

%16.6

(% 13.3)

(%13.3), Gustilo ve Andersonsınıflama
göre biri Tip 1, biri Tip ll, ikiside Tip
lll kırık idi (2).

(% 3.33)

Ameliyattan
sonra
4
hastada
(% 14.2) postoperatif infeksiyon gelişti.
Ikisinde infeksiyon kontrol altına alındı,
iki kişide ise infeksiyon devam etti ve
kronik osteomiyelit haline geldi.

sına

Serimizde kaza tarihi ile ameliyat
geçen süre en kısa 4 gün ile
en uzun 5 ay olmak üzere ortalama
18.8 gündür.
arasında

Bir olguda psödoartroz gelişti. lliak
kemikten alınan kortikospongioz greftleme yapılan ikinci girişimle kaynama
elde ettik. Osteosentez materyalinin kı
rılma;;,ına rastlamadı k. Plak ekstraksiyanu yaptığımız olgularda da yeniden kırık
ile karşılaşmadık.

Femur alt uç kınğı nedeniyle kliniği
mize yatırdığımız hastalara tuberositas
tibyadan geçirdiimiz Kirchner teliyle iskelet traksiyonu uyguladık. Ameliyatlar
traksiyon masasında ve skopi kontrolunda yapıldı. Uyluk distalinde tibyal tüberküle kadar uzanan lateral langitidinal kesi kullanıldı.
Hastalarımızın kliniğimzde yatış

(% 10)

30 kırık olgusunun i 4'ünde diz fleksiyonu tamdı. Olgularımızın %66'sında
normal ve yeterli eklem hareketi varken, %34'ünde yetersiz hareket mevcuttu.

sü-

resi ortalaması 30.5 gündür.
Hastaların kırık tiplerine göre ortalama kırık kaynama süresi A2 kırıkları için
12 hafta, A3 kırıkları için 12.5 hafta, C1
kırıkları için 17 hafta idi.

Neer kriterlerine göre hastalarımızın
değerlendirilmesi Tablo 2'de görülmektedir (3).

TABLO 2:

A2

A3

C1

C2

C3

TOPLAM

10

3

1

2

-

17

Iyi

5

1

1

-

-

7

Orta

1

-

-

-

1

2

Kötü

1

1

1

1

-

4

Çok Iyi

.
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SUPRAKONDILER VE SUPRA • INTERKONO/LER FEMUR KIRlGI

SONUÇ
95° lik kendiler kamalı plak suprakondiler bölge kırıklarında germe bandı
(tansiyon bant) ilkesinin uygulanabilmesi amacıyla geliştirilmiştir.Bu sistem sayesinde yan plaklar için büyük handikap
olan
bükme
kuvvetleri,
kampresyon kuvveti şekline dönüştürü
lerek kırık stabilizasyonu artırılmaktadır.
AO'nun tam redüksiyon ve rijit fiksasyon ilkelerini uygulamayı başarabildiği
miz hastaların tedavi sonuçları tam redüksiyon ve rijit fiksasyonu çok iyi bir
şekilde sağlayamadığımız hastaların tedavi sonuçlarına kıyasla daha iyi idi.
Ameliyatta serbest kırık fragmanlar
lag vidalarıyla tesbit edilerek bütün kırık
fragmanların tam repozisyonu ve stabil
bir fiksasyonu sağlanmalı, interkendiler
kırıklarda da kendiler birbirlerine lag vidalarıyla tesbit edilip interfragmantal
kampresyon gerçekleştirilmelidir. Medya! defekt olan olgJ..llarda implant yetersizliğiyle karşılaşmamak için buradaki

ZaferORHAN

defekti liak kanattan alınan kortikospongioz greftlerle daldurularak medya! destek sağlanmalıdır. Elde ettiğimiz sonuçlar ışığında, teknik incelikiere dikkat
edilmek koşuluyla 95° lik AO kendiler
plağın bu tip kırıkların tedavisinde güvenilir bir implant olduğu sonucuna varıl
dı.

KAYNAKLAR
1. MULLER, M.E.; ALLGÖWER, M.,
SCHNEIDER, R., WILLINEGLER, 1., Manuel of Internal Fixation,Berlin, SpringerVerlag, 1979.
2. GUSTILO, R.B., MERKOW, R.L. and
TEMPLEMAN, D.: The management of
open fractures. j. Bone and Joint surg., 72A : 299-303, Feb. 1990.
3. NEER, C.S., GRANIHAM, S.A., and
SHEL TON, M.L.: Suprocondylar fracturs of
the adult femur. A study of 11 O cases. J.
Bone and Joint Surg., Vol. 49-A, 591, 613
June, 1967.
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PATELLA KlRlKLARlNDA CERRAHi TEDAVi
SONUÇLARI
Yaman SARPEL*, isınet TAN**, Mürnin ALTIN***, Cengiz GÖNLÜŞEN***

Patella, dizin ekstansör mekaniztemel yapılardan biridir. Patella kırıkları tüm iskelet yaralanmalarının % 1'ini oluşturur. Her yaş
grubunda görümekle birlikte erişkin
yaşlarda daha sık oluşur(1 ,4,5,9)
masını oluşturan

Patella kırıklarının tedavisi kınğın
ayrılmasına
göre
değişmekte
diLAyrılmamış patella kırıklarında konservatif tedavi ile başarılı sonuçlar alı
nır.Ayrılmış patella kırıklarında ise
değişik yöntemlerle osteosentez uygulanmaktadır. Çok parçalı kırıklarda
total, patellanın üst ve alt ucunun parçalı kırıklarında parsiyel patllektomi diğer
cerrahi tedavi seçeneklediri
(2,3,6-8, 10).
Bu çalışmada patella kırığı nedeni

**

ile çeşitli cerrahi tedavi teknikleri uygulanan erişkin yaştaki olgular çeşitli yönleri ile incelenmiş ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur.
GEREÇ VE YÖNTEM
Nisan 1975- Temmuz 1992 tarihleri
arasında Çukurova
Üniversitesi Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalında tedavi edilen 98 olgunun 99 patella kırığı çeşitli yönleriile incelendi.Oigularımızın 80 (%81.6) i erkek. 18 (%18.4)'i bayandır. En küçük
yaş 15, en büyük yaş 63, ortalama yaş
35 tir. Patella kırığı 49 (%49.9) olguda
sağ, 48 (%48.9) olguda sol, 1 (% 1.2)
olguda bilateraldir. Olgularımııda patella kırıkları, 62 (% 63.3)'sinde trafik kazası, 33(% 33.6)'ünde basit düşme,

Çukurova ü. Tıp Fak. Ortop. Travm. ABD. Uzmanı
Çukurova ü. Tıp Fak. Ortop. Travm. ABD. Doçenti
Çukurova ü. Tıp Fak. Ortop. Travm. ABD. Araş. Gör.
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Yaman SARPEL
düşme,

2 (%2.1 )'sinde ateşli silah yarai (%1)'inde ise iş kazası sonucu
oluşmuştu.
99
patellanın
2
(%2.1 )'sinde üst ku put 2 (%2.1 )'sinde
alt kutup, 22 (%22.2)'sinde transvers kı
rık, 57 (%57.4) sinde alt fragman parçalı kırığı, 15 (%15.1)'inde çok parçalı
kırık, 1 (% 1.1 )'inde vertikal kırık saptanlanamsı,

yıl

6 ay izieyebildiğimiz 7 4 olgu retrespektif olarak incelenmiş ve West (11)
kriterlerine göre, 44 (%59.4) çok iyi, 20
(27.1)'inde iyi, 6(%8.1)'sında orta, 4
(%5.4)'ünde kötü sonuç alınmıştır.
Sonuçların

dağılımı

TARTIŞMA

mıştır.

Olgularımızın

la kırığına
da vardı.

yapılan tedaviye göre
Tablo-I'de görülmektedir.

eşlik

46 (%46.5)'ında pateleden ek yaralanmalar

Patella kırığı tanısı konulan olgulara
sürede cerrahi tedavi uygulandı.
Kırık tipine göre değişik yöntemlerle osteosentez, parsiyel veya total patellektomi uygulandı. Eksternal alçı tespiti
tüm olgularda ortalama 4 haftada çıka
rılıp, diz hareketlerine başlandı.
enkısa

BULGULAR
Olgularımızın 64 (%64.8)'üne parsiyel patellektomi, 6 (%6)'sına total patellektomi, 11 (% 11.1 )'ine çapraz K teli,
11 (% 11.1 )'ine germe bandı, 6(%6) sı
na çevresel te lle serklaj, 1 (% 1)'ine ;se,
bir adet maleol vidası kullanılarak internal tespit yapıldı.

Cerrahi tedavi uyguladığımız 98 olgunun 99 patella kınğından ortalama 4

Patella kırıklarında Kuadriseps kası
çekmesi ile ayrılma olmakta ve dizin
ekstansiyon fonksiyou kaybolmaktadır.
Ayrılma 2-3 mm'den fazla ise cerrahi
tedavi uygulanmaktadır (1 ,4,5,8). Biz
olgularımızın tedavisinde, önceden belirlenmiş bir cerrahi tedavi protokolü uygulamadık. Çeşitli osteosentez teknikleri uygulanmasına rağmen olgu
sayımızın azlığı nedeni ile birinin diğeri
ne üstünlüğünü değerlendiremedik. Serimizdeki parsiyel patellektomi uygulanan olgu sayısının yüksekliğinin parçalı
kınğın fazla olmasından kaynaklandığı
nın

nı düşünüyoruz.

Sonuç olarak, kuadriseps mekanizbozan patella kırıklarında erken
osteosentez, alt ve üst fragmanın parçalı kırıklarında parsiyel, çok parçalı kı
rıklarında ise total patellektomi yapılma
sının uygun olacağını düşünüyoruz.
masını

TABLO 1 SONUÇLARlN YAPILAN TEDAVIYE GÖRE DAGILIMI

YAPILAN TEDAVI

ÇOK IYI(%)

Total Patellektomi

2

2

Parsiyel patellektomi

24

12

Osteosentez

18

6

TOPLAM

44 (59.4)

IYI(%)

ORTA(%)

6

20 (27.1)
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6 (8.1)

KÖTÜ(%)

TOPLAM(%)

%

2

6

8.2

2

44

59.4

24

32.4

74 (100)

100.0

4 (5.4)

PATELLA KlRlKLARlNDA CERRAHI TEDAVI SONUÇLARI

KAYNAKLAR

Yaman SARPEL

fractures therapy and results. (Abstract) Unfal/chirurgie 15: 253-60, 1989.

1. Aglieetti P, Chambat P: Fractures of
the Knee, In /nsa// JN (ed): Surgery of the
Knee. New York, Churchi/1 Uvingstone,
1984, pp 395-411.

7. Quan-Yi L, Jia-Wen W: Fractures of
the patella treated by open reduction and
extemal comperssive skeleta/ fixation. J Bone Joint surg 69-A: 83-9, 1987.

2. Balker F, Türk Y, Şahin ve ark: pate/la kmk/armda uygulanan cerrahi teöavi
metodlannm sonuca etkisi. XII. Milli Türk
Ortopedi ve Travmatoloji kongre Kitabi, Ankara, 1991, S: 345-8.

B. Sperner G, Janitschek P: Therapy
forms and treatment results of patel/ar fracture. (Abstract) Unfallchirurge 15: 247-52,
1989.

3. Curtis MJ: Internal fixation for fractures of the patella. A Comparison of two
methods. J Bone Joint surg 72-B: 280-2,
1990.

9. Taylor JC: Fractures of Lower Extremity, in Crenshaw AH (ed): Campbell's
Operative Orthopaedics. Vol 1. St Louis,
mosby Co, 1992, 8th ed, pp: 841-7.

4. Ege R: Kmklar, Ek/em Yaralanma/an,
Cilt 3. Ankara, Kadioğlu Mat, 1989, 4. baski, s: 2689-720.

10. Tan /, Aydm N, Bayram H ve ark:
Patella kmklarmda cerrahi tedavi sonuç/an.
Ç.ü. Tip Fak. Der 15: 156-61, 1990.

5. Hoh/ M: Fractures about the Knee, in
Rockwood CA, Green DP (eds): Fractures,
Vo/2. Phi/adelphia, Lippincott Co, 1984, Ed
2 pp: 1444-53.

11. West FE, So/o-Hall R: End results
of patellectomy. J Bone Joint Surg 44-A:
1089-108, 1962.

6. Jasku/ka R, lttner G, Raftezeder U:
Surgica/ management of dislocated patel/ar
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PATELLA KlRlKLARlNDA GERGi VEYA GERMA
BANDI (TENSION BAND) UYGULAMASI VE
SONUÇLARIMIZ
Salim TÜRKER*, S. Serdar ALBAYRAK**, Mustafa SERDAR**
Patella kırıkları her yaş grubunda direk ve indirek travma ile oluşabilir. Direk
travma genelde parçalı kırığa yol açarken, indirek travmada daha çok transvers kırıklar görülür. Kırık uçları ayrılınca
retinakulumun medial ve lateralinde yır
tıklar görülür. Ekstansör mekanizma tamamen veya tama yakın kayba uğrar.
Tedavideki en önemli amaç dizin ekstansör mekanizmasının bütünlüğünün
korunmasıdır. Çok az ayrılmış patella kı
rıklarında Konservatif tedavi uygulanacağı gibi, genelde ayrılma olması cerrahi tedaviyi gerektirir. (2,5)
lık pateller osteosentez 1877 de Lis-

ter tarafından uygulanmış ve günümüze
kadar birçok tedavi yöntemi kllanılmıştır.
Bu çalışmada 25 patella kırığında gergi)
bandı uygulanmış hasta takip edildi. Ve
sonuçlar değerlendirildi.

**

MATERY AL VE METOD
Kliniğimizde

1988-1992 yılları arakırığı olgusuna gergi
bandı tekniği uygulandı. Bu hastalardan
yeterli takibi ve son kontrolu yapılan 25
hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaş
ları 22-75 arasında (ortalama 51,1) idi.
En kısa takip süresi 5 ay, en uzun takip
45 ay (ortalama 22 ay) idi. Hastalardan
14'ü erkek, 11 'i bayand ı. Kırıkların hepsi
kapalı kırık idi. Bütün kırıklar transvers
idi. Ve kayma 2 mm.'den fazla idi.
sında

43 patela

girişim uzunlamasına kesiy2 Kirshner teli (1-6 mm çapında), 20-25 mm ayrık vaziyette yerleştirildi. Reduksiyon 1-2 mm. lik tel ile
korundu (4). Hastalara postoperatif 3-6
hafta alçı tedavisi uygulandı ve daha
sonra egzersizlere başlandı. Kontrol

Cerrahi

le

yapıldı.

lst. Kartal Devlet Hastanesi 1. Ort. ve Trav. Kin. Başasistanı
lst. KartalDevlet Hastanesi 1. Ort. ve Trav. Kin. Asistanı
lst. Kartal Devlet Hastanesi 1. Ort. ve Trav. Kin. Şefi
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Salim TÜRKER

edilebilen 25 hastaya,
- Fizik muayene ve skorlama (Tablo 1).
- Röntgen tetkikleri (AP/L grafileri)
- Cybex Kuadriseps güç testi uygulandı (5).
TABLO 1
Klinik

Değerlendirme Skalası:

Hareket

Genişliği:

Puan

Tam akstansiyon ve Hareket
Tam akstansiyon ve Hareket

genişliği

genişliği

(120'den fazla) ......... 6
(90°-120°

arası) ......... 3

Ağrı:

Ağrı

yok veya egzersizde minimal ......................................... 6

Egzersizde varsa ................................................................... 3
Normal

yaşamdaki

aktivitede varsa ....................................... O

Atrofi: (Patella 10 cm. proksimali)
12 mm'den az ise .................................................................. 4
12-25 mm .............................................................................. 2
25 mm ................................................................................... 0
Destekli Yürüme:
Yok ........................................................................................ 4
Zaman zaman ....................................................................... 2
Her zaman ............................................................................. o
Effüzyon:
Yok .........................·....... :....................................................... 2
Hikayede var ......................................................................... 1
Şu
Boşalma

an var ............................................................................... 0
hissi

Hiçbirzaman .......................................................................... 2
Bazen .................................................................................... 1
Günlük aktivitede ................................................................... o
Basamak çıkmak:
Normal ................................................................................... 2
Rahatsız

edici ........................................................................ 1

Çıkarnama

............................................................................. 0

Skorlama: 28-30 puan= çok iyi, 20-27 puan=iyi, 20'den az= yetersiz.
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Kuadriseps gücü için cybex güç testi uygulandı. Test saniyede 60 ve 180
derece hızda uygulandı. Kuadriseps
gücü diz ekstansiyon ve fleksiyonda
iken ölçüldü ve normal diz ile karşılaştı
rıldı. %20 den az fark önemsiz, % 2030 arası önemli % 30 dan yukarısı kayıp, % 45 den yukarısı kayıp, % 45 den
yukarısı tam kayıp olarak değerlendirildi. (2)

Salim TÜF/KER

edebildiğimiz 25 olgudan 21 'inde çok
iyi ve iyi sonuç elde ettik.Kötü sonuç aldığımız 4 olguda ise uzun tespit ve yetersiz egzersiz uygulandığını gördük.
Tension Band (gergi bandı) tekniğinin
2mm'den fazla deplase, kaymış transvers patella kırıklarında rijid internal fiksasyon sağlayan ve sonuçları iyi olan
güvenilir bir yöntem olduğuna inanıyo
ruz.

SONUÇLAR
Gergi bandı tekniği uygulanan ve takip edilen 25 hastanın klinik değerlendi
rilmesinde 1O, 11 iyi ve 4'de yetersiz
sonuç elde edildi. Cybex testi uygulanabilen 1O hastada ise 7 iyi sonuç, 3
hastada önemli fark gözlendi. Röntgen
bulgularının fizik muayene ile uyumlu
olmadığı gözlendi. Fizik muayene sonrası yapılan skorlama çok iyi olan 3 basamaklanma gözlendi. Yetersiz görülen
2 olguda ise röntgen bulgularının normal olduğu gözlendi.
TARTIŞMA

Patella kırıklan için değişik internal
kullanılmıştır.
fiksasyon
yöntemleri
Serklaj yönteminin uzun yıllar fiksasyon
yapmadığı gözlenmiş (Weber 1980)
(3).
Ayrıca
Levact
Flamnagan,
Hobbs'da 1985'te kötü sonuçlar bildirilmiştir(2) Gergi bandı tekniği transvers
kırıklar için kuvvetli fiksasyon sağlar.
Müller bu tekniği 1979'da 2 longitidunal
Kirshner teli ile modifiye etmiştir (1 ).
1990 yılındada Pyrogard gergi bandı ile
serklajı kombine olarak kullanılmış ve
fiksasyonun daha güçlü olduğunu bildirmiştir (6).
Kliniğimizde

uygulanan ve takip

KAYNAKLAR
1. Mü/ler. ME., Allgöwer, M. Nilleneger.
H. Manua/ of internal fixation Technique recomended by the AO groub. Newyork.
Springer, 219 76 pp. 32-35, 175-177
2. Levack B, Flamnagan. JP, Hobbs. S.
Results of Surgical Treatment of patel/ar
fractures J: Bone. Joint surg. (Br) 198567B: 416-9
3. Weber MJ, Janeeti CJ Mc leod P,
Ne/son CL, Tompson JA Efficac of verious
formis of fixation of transverse fractures of
the patella. J. Bone Joint Surg. (Am) 1980:
62-A 215-20
4. Paul, A., Lotke, MB and ML. Ecker
Transvers fractures of the patella Clinical
Orthopaedics and related research Ju/yAugust 1981 Number 158
5. Peter C., Rink, PO and Freront Scott
Do: The operative repair of Displaced pateller fracturs Orthop. Review Vol. XX. No 2
Feb. 1981
6. Curtis M.J.S.: Internal fixation for fractures of the patella J. Bone Jointsurg. (Br)
1990. 72-B. 280-2

7. Ege R. Batella kırtkiart R. Ege (Ed)
Travmatoloji S. 2689-2711 Kadtoğ/u Mat.
Ank. 1989
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TiBiA

CERRAHI

Ercan ÇETiNUS(1), Mustafa F. AKYILDIZ (1), HayrullahTOK (2),
Haldun
(3)
Serimizde kliniğimizde cerrahi olarak tedavi edilmiş olan tibia plato
kırıklarının sonuçlarını literatür verileri ışığında irdelemeye çalıştık.

Tibia plato kırıkları sık görülen
ve eklem sertlikleri, hareket ı<ısıtlılığı, pestravmatik artrez
sonucunda hastaların sakatlığına
neden olurlar. Tedavileri ve sonuçları konusunda literatürde farklı gökırıklardır

MATERYAL VE METOT: Bu çalışma kliniğimizde Aralık 1983 - Nisan 1991 tarihleri arasında eklem
içi tibia üst uç kırığı tanısı ile tedavi
edilen 31 olgunun 32 plato kınğın
dan cerrahi tedavi gören 16'sını incelemektedir. Bunlardan takibi yapı

rüşler vardır.

2,3,4,5,7,9) Genel olarak uzun
süreli takipler sonucunda anatomik
sonuçlar tamamen iyi olmasa da
fonksiyonel sonuçlann çok iyi/iyi
olabildiği bildirilmiştir (1 ,2,3,5,7,9).

labilen

11 'i

(a)

Klinik

olarak

TABLO 1
Tc:ıdavi Yöntemi
red. + Pullu Spongioza vidası
red.+ Bolt vidası
Açık red.+ Spongiöz vida + T plak
Açık red. + T -plak + vida + Grefleme
Açık red. + Pullu kortikal vida + serklaj
Tom i + eklem tuvaleti
Artrotomi; ön çapraz ve içyan bağ onarımı

Cerrahi

Açık
Açık

1.
2.
3.

S.B. Haseki Hast. Ort. ve Travm. KI.Başasistanı, Op.Dr.
S.B. Haseki Hast. Ort. ve Travm. KI. Uzmanı, Op.Dr.
S. B. Haseki Hast. Ort. ve Travm. KI.Şef muavini, Op.dr.
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sayısı

4
2
4
3
1
1
1

X
25
12.5
25
18.75
6.25
6.25
6.25

TIBIA PLATO KIR/KLARININ CERRAHI TEDAVISI

Ercan ÇETINUS

Rasmussen (1 O) kriterlerine (b) Radyolojik olarak Resnick ve Niwoyama (4)
kriterlerine göre değerlendiridiler. Kırık
lar Hohi-Moore (6) yöntemine göre sı
nıflandı.

Olguların 25'i (%80.6) erkek, 6'sı
(%19.4) bayandı. En genci 18, en yaşlı
sı 78 yaşında olup ortalama yaş 45.3
idi. Etyolojide 20 olguda (%64.4) tampon çarpması şeklide araç dışı trafik kazası (TK) (%9.7) direkt travma, 3 olguda (%9.7) güreş, iş kazası gibi diğer
nedenler mevcuttu. Cerrahi tedavi gören 16 olgunun 3'ü (% 18.8) medial9'u
lat. (% 56.2), 4'ü (% 25) bikondiler kırık
şeklinde idi. Hohi-Moore sınıflamasına
göre birer olgu Tip ı ve ll, dörder olgu
Tip lll ve V, ikişer olgu da Tip VII, VIII
yöntemlerinin olgulara göre dağılımı
Tablo l'de gösterilmiştir.
Bunların yanında 5 olguda osteosenteze ek olarak parsiyel veya subtotal menisektomi, 1 olguda periferik me-

Fonks.Sonuç

Tibia plato kırıkları genel olarak orta
grubunda görülürler. Duwelius ve
Connoly (4) 47.6, Blokker (2) 44.8
Berkman (1) 37.8, Bowes ve Hohl (3)
48.0, Rasmussen (1 O) 55.0, Scotland
(12) 49.3, Kuzgun (8) 43.3 değerlerini
ortl. yaş olarak bildirmişlerdir.Serimizin
yaş ortalaması 45.3 dür. Kırığı oluşturan
nedenlerin ilk ikisi direkt darbe şeklinde
araç dışı TK ve yüksekten düşmelerdir.
yaş

Bu kırıkların tedavisinde amaç stabil, ağrısız ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verebilecek hareket sağlıyan bir diz
elde etmektir.Tedavide farklı konservatif ve cerrahi yöntemler olduğu gibi açık
redüksiyon endikasyonları da değişik
yazarlarca farklı bildirilmektedir. Hohl
ve Luck (5) 1o mm ve üzeri çökme ile 5
mm ve üzeri kaymayı cerrahi tedavi endikasyonu olarak önermişlerdi. Ancak
daha sonra Bowes ve Hohl (3) 7 mm
depresyon veya kaymayı cerrahi tedavi
%

Anatomik Sonuç

%

Çok iyi

4

36.4

3

27.3

Iyi

6

54.5

7

63.6

Orta

1

9.1

1

9.1

Kötü

-

0.0

-

0.0

yapılmıştır. Ameliyat
1O'unda dizüstü sirküler alçı, 6'sında post. alçı atel yapılarak
ortl. 4 hafta süre ile tespit yapılmıştır.
Tedrici yük vermeye 6. haftadan sonra
başlandı.Takibi yapılabilen 11 olgu klinik ve radyolojik kriteriere göre değer
lendirildi (4, 1O). Takip süresi en az 8,
en çok 36 ay olmak üzere ortl. 22.6 ay
idi. Elde edilen sonuçlar Tablo ll'de

niskus

TARTIŞMA

onarımı

sonrası olguların

gösterilmiştir.

kriteri olarak bildirmişlerdir. Porter (11)
plato için 1O mm ve üzeri depresyonda cerrahi tedavi önermiştir.Bu yazarlardan farklı olarak Rasmussen (1 O)
ve Lansinger (9) diz ekstansiyon ve 20
derece tl eksiyon da iken 1O dereceyi
aşan varus/valgus deformitesini major
cerrahi endikasyon olarakbildirerek radyolojik değerlendirmeyi 2. plana itmiş
lerdir. Sarmiento (12) ise plato kırığına
eşlik ed~n fibula başı kırığının varlığına
göre tedavinin seçilmesi gerektiğini bildış
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dirmiştir. Biz klinik olarak instabil, 6 mm
ve üzerinde depresyon, 5 mm ve üzerinde kayma olan plato tibia kırıklarında
cerrahi tedavi yöntemini tercih ettik. AD
ilkelerine uygun olarak anatomik redüksiyon pullu spongiöz vida, Bolt vidası, interfragmanter kompresyon, greftleme veya destek plağı tespiti ile
sağlanmaya çalışıldı.

Blokker (2) açık red. + AD interfragmanter kampresyon + greftleme + Destek plağı ile 38 olguda % 71 iyi sonuç
vremiştir. Berkman (1) 36 olguluk serisinde x64 çok iyi 1 iyi, % 25 orta, % 11
kötü sonuç bildirmiştir. Resmussen ( 1O)
107 cerrahi uygulama sonrası % 80 tatmin edici sonuç verirken, Kır (7) ameliyat ettiği 22 olguda %68 iyi sonuç bildirmiştir. kuzgun (8) cerrahi tedavi
uyguladığı 10 olgu için %69.2 çok iyi/iyi
sonuç vermiştir. Biz kliniğimizde cerrahi
tedavi uyguladığımız 16 olgudan izleyebildiğimiz 11 'inin klinik ve radyolojik değerlendirmesi sonucunda% 91 çok iyi/
iyi sonuç elde ettik.
Tibia plato kırıklarında iyi bir redüksiyon ve tespitin her zaman iyi bir sonucun garantisi olmadığı unutulmamalıdır.
Stabil ve anatomik bir osteosentezi
takiben 4. haftadan itibaren iyi bir rehabilitasyon programı ile eklem hareket
açıklığını tama yakın olarak kazanmak
mümkündür. Böylece akstansiyon kaybı, hareket kısıtlılığı, instabilite, posttravmatik artrit ve angüler deformasyon gibi komplikasyonları önlenebilir. Kırık tipi
ve osteosentezin stabiltesine göre de
ancak radyolojik olarak stabilite kıierle
rinin görüldükten sonra yük veremeye
tedricen başlanması başarıyı etkileyen
başka bir faktördür.
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Günümüzde, tibia plato kırıklannın
tedavisindeki en önemli tartışma 5
mm üzerinde çökmesi olan kınklardaki
tedavi protokoludur. Cerrahi tedavideki asıl endikasyonun, grafideki çökme
miktarı

olduğunu

savunanların

(2,4,6, 7, 12) yanısıra, ekstansiyondaki
dizde klinik olarak saptanan 1O dereceden fazla instabilitenin olduğunu
savunanlar da vardır (8, 11 ).
Eklem içi kırıklarının tedavisindeki
amaç ağrısız, stabil, hareketli bir eklem elde etmek ve osteoartrit gelişimi
ni önlemektir. Bir çok cerrah bu amaca ulaşmak için tek güvenceli yolun,
eklem yüzeyinin anatomik düzenlenmesi ve kınğın sıkı internal tespiti ile
erken eklem hareketine başlamak olduğunu iddia ederler (2,4,6,7,12). Bu
(1)
(2)

Haydarpaşa
Haydarpaşa

iddia tibia p!ato kırıklan için doğru olmayabilir. Bir çok uzun takip çalışmaları,
anatomik ve radyolojik bulgularyeterli
olmasa bile konservatif tedviden sonra
fonksiyonel olarak çok iyi sonuçları
göstermiştir (1 ,3).
MATERYAL VE
Bu çalışmaya, Haydarpaşa Numune
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde 1986-1990 yılları arasında lateral tibia plato kırığı tanısı ile tedavi edien 32 hastanın kontrola gelen 19'u
alındı.

Hastlanmızın

yaş

ortalaması

46,1 O'u erkek, 9'u kadın, kırıkların 11 'i
solda, 8'i sağda idi. Yaralanma nedeni
olarak en sık trafik kazası saptandı.Kırıkların sınıflandırılmasında Rasmussen'in yaptığı Lansinger'in şemati
ze ettiği sınıflandırmayı kullandık.

Numune Hastanesi Ortopedi ve Trav.
Numune Hastanesi Ortopedi ve Trav.
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19 kınğın 1'i split, 7'si split kompresyon, 11'i kampresyon tipindeydi.
Çökme miktarı, genellikle biri sağ
lam olan lateral tibia platosunun normal
yüzyi ile çökmüş eklem yüzeyi arasın
daki en büyük mesafedir. Genellikle iyi
kaliteli grafide bile 2-3 mm hata yapabilir. Lateral eklem yüzeyi tamamen parçalanmış ise çökme miktarının ölçümü,
medial tibia platosunun eklem yüzeyinin izdüşümü ile çökmüş eklem yüzeyi
arasındaki mesafenin ölçülmesi ile yapılır. (9)

sonuçları

Rasmussen'in değerlendirme
göre yapıldı. % 90 iyi ve çok
iyi,% 10 orta sonuca ulaşıldı.
şemasına

TARTIŞMA

Tibia plato kırıklarının cerrahi tedavisinde farklı 2 görüş vardır. Birincisi
Rasmussen tarafından ortaya konulan,
Lansinger tarafından desteklenen tedavi yaklaşımıdır. Bu görüşe göre, tibia
plato kırıklarında akstansiyondaki dizde
1o dereceden fazla medial veya lateral
instabilite cerrahi tedavi için asıl endi-

A

Lateral plato
Şeki/1:

kırık

tipleri : A Split, B. Split kompresyon, C. Kampresyon

Lansinger'in (1986) makalesinden altnmtşttr.

Çökme

5 olgu 1-5 mm, 8 vaka 6-10 mm, 6
olgu 1O mm üzerinde çökme gösteriyordu.
Biz klinik olarak tedavimizi çökme
miktarına bakarak yaptık. 1-5 mm çökmesi olan kırıkların hepsi konservatif, 61O mm çökmesi olan kırıklar hem cerrahi hem konservatif, 1O mm üzerinde
çökmesi olan kırıklar ise cerrahi olarak
tedavi edildi. Olguların tedavi sonrası

~iktarı

ı

Şeki/2:

Porter'in (1970) makalesinden

a/tnmtşttr.
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kasyondur. Ikincisi ise, Hohl ve Rombold tarafından 5 mm çökmesi olan kı
rıklarda cerrahi tedavi uygulamasını savunan görüştür.
Tibia plato kırıklarında instabilitenin
nedeni bağ yaralanması, kamiksel hasar veya her ikisidir. Plato kırıklarındaki
bağ yaralanmaları ihmal edilebilir, asıl
hasar kemik yapılardadır.Tibia platosu
ternur kondiline asıl desteği anterior, lateral ve medial kenarları ile yapar. Split
kampresyon kırıklarının santral tipinde,
lateral tibia platosunun kenan ternur
kondiline destek olmak için yeterli genişlikteyse instabilite oluşmaz, eğer dar
bir kenar sağlamsa femurun lateral
kondili platonun santralına kayar ve instabilite oluşur (1 O, 11 ).
Tüm bunlar kemiksel instabilitenin
önemini göstermektedir. Rasmussen
de cerrahi tedavideki asıl endikasyonu,
bu stabilitedeki kaybı saptıyarak koymaktadır.

Hohl ise, 2 ayrı yayını ve çok geniş
serilerinde, cerrahi tedavi için platodaki
5 mm üzerindeki çökmenin kriter olarak
alınmasını savunur. Ona göre konservatif tedavi ile, 5 mm ve daha az çökmelerde çok az instabilite ve valgus deformitesi oluşabilir. Bu da normal kırık
sekeli olarak kabul edilir. 5-1 O mm arası çökme önemli valgus ve instabilite ile
sonuçlanır ve bu çökme miktarına sahip olan dizler pek tatminkar· değildir.
1O mm üzerindeki çökmeler instabil valgus dizlerle sonuçlanır(5, 6).
Bu iki görüş arasında çok sıkı bir iliş
ki vardır. Şöyleki, bazı olgular haricinde
Hohl'un cerrahi endikasyon koyduğu olgularda (5 mm üzerinde çökmesi olan)
instabilite vardır. Bu instabil olgular ise
Rasmussen'e göre de cerrahi olarak tedavi edilirler. Bazı olgular ise, santral
çökmesi olupta ternur kondiline destek

G.ERGAN

olacak genişlikte lateral kenan olan plato kırıklarıdır. Bunlarda 5 mm den fazla
çökme olsa bile instabilite olmayabilir.Bu da 5 mm den fazla çökmesi olupta konservatif olarak tedavi edilen, röntgen olarak kötü ama fonksiyonel olarak
çok iyi sonuç elde edilen olguları açık
lar.
Sonuç: Aşırı çökmüş (5 mm üzerinde) tibia plato kırıklarında tedavi cerrahi
olmalıdır. Çünkü bazı olgular dışında bu
dizlerde instabilite vardır. Konservatif
tedavi sonrası sıklıkla açısal bozukluk
ve erken osteoartrit gelişir.
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TiBiA KlRlKLARlNlN ENDER ÇiViSi ILE
TEDAViSi
(1 O Y1lhk Deneyimimiz)
F. ALTINTAŞ (1), Ş.ERCAN (2), N.K. ÖZKAN (2), M. TÜRE (3)
Günümüzde gelişen sanayi ve teknoloji sonucu iş ve trafik kazalarının
artması,tibia

kırığı

insidansını

arttır

maktadır.Kırık

sonucu kişinin en kısa
sürede eski fonksiyonel durumuna gelebilmesi tıbb'ı ve teknolojiyi kendini
geliştirmesi için zorlamaktadır.
Pankovich (7) tibia kı
Ender çivisi ile tedaviyi ilk
uygulayan olmuştur. Daha sonra Dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanmış
ve bugün klasik kitaplarda tedavi yöntemi olarak yerini almıştır. (1 ,4,6).
1980

yılında

rıklarında

MATERYAL VE METOD
S.S.K. Göztepe Hastanesi ll. Ortepedi ve Travmatoloji kliniğinde 19831993 yılları arasında 140 hastanın 148
tibia kırığına E nder çivisi ile kapalı intramedüller çivileme yapıldı. Cerrahi

1
2.
3.

girişim kırıktan

en erker; 2 saat, engeç
14 gün, ortalama 5.2 gün sonra yapıldı.
8 olgu daha önce başka metodlarla tedavi edilmişti. Bu olgular 3. aydan sonra Ender çivisi ile tedavi edildiler.2 olgu
dışında tüm kırıklar kapalı, intramedüller
iki Enderçivisi ile tedavi edildiler. 2 olgu
dışında tüm kırıklar kapalı, intramedüller
iki Ender çivisi ile tedavi edildiler.Bu iki
olgunun biri açık, diğeri üç adet Ender
çivisi ile tedavi edildiler. Segmentler kı
rıkların 3'ü dışındakilere eksternal tespit
yapılmadı. Hastalar telere adebildikleri
ilk andan başlıyarak yük vererek mobilize edildiler.
BULGULAR
Olguların en genci 16, en yaşiısı 68,
ortalama 41 yaşında idi. Olguların
102'si (%72.9) erkek, 38'i (%27.1) ba-

S.S.K. Göztepe Hastanesi Ort. ve Trav. Kliniği Şefi, Doç. Dr.
S.S.K. Göztepe Hastanesi Ort. ve Trav. Kliniği Uzmanı
S.S.K. Göztepe Hastanesi Ort. ve Trav. Kliniği Asistanı
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yan idi. Kırıkların 83'ü (%56.1) sağ,
57'si (%38.5) sol, 8'i (%5.4) bilateral idi.
24 (% 16.2) kırık ise segmenterdi.
En

sıklıkla kırık

nedeni % 55 trafik

kazası idi. % 38 hastada ek kırık vardı.
En sık gördüğümüz kırık tipi % 28 ile

kelebek

parçalı kırıktı.

Olgular en kısa 6 ay, en fazla 10
ortalama 5.8 yıl takip edildi.

yıl,

148 tibia kınğın ın 22'si (% 14.8) Gustillo Tip ı, 3'ü Gustilo Tip ll açık kırık idi.
Kırıkların iyileşmesi radyolojik kaynama, ağrı, fonksiyon durumu ve deformiteye göre değerlendirildi (6,7). Buna
göre;

Çok iyi: 8-12 haftada kaynama var,
deformite yok, ağrı yok, fonksiyon tam.
Iyi: 5°'nin altında açılanma ile kaynama var, ağrı minimal, fonksiyon kaybı
yok, 5 mm altında kısalık var.
Orta: 24. haftada kaynama, 5-1 oo
5 mm-10 mm arası kı
salık orta derecede ağrı, tek destekle
mobilizasyon
arası açılanma,

Kötü: Kaynamama, 10° üzerinde
ile kaynama, 10 mm üzerinde
kısalık Bu değerlendirme kriterlerine
göre 80 (% 54.1) hasta çok iyi, 35
(%23.5) hasta iyi, 24 (% 16.3) hastada
orta, 9 (% 6.1) hastada kötü sonuç alın
açılaşma

dı.

Kötü sonuç aldığımız 9 hastanın 6
tibia 1/3 orta alt birleşim yerinde
kırık mevcuttu.

sında

KOMPLiKASYON
Çivi migrasyonu 1 (% 0.7), prepateller irritasyon 38 (%25.7), 1oo üzerinde
açılanma ile kaynama 8 (% 5.4), Kaynama gecikmesi 18 (% 12.2), enfeksiyon 2 (% 1.4) idi.

TARTIŞMA

tüm kırıkların % 15'ini
Tedavinin amacı ise anatomik redüksiyon, hızlı ve yeterli kaynama, kısa sürede eski fonksiyonianna
dönme ve kamplikasyon olmamasıdır.
Fleksibil intramedüller çivileme bu
prensipiere uyan bir tedavi yöntemidir.
Tibia

kırıkları

oluşturur.

Iyileşme radyolojik kallus görülmesi,
deformite ve ağrı olmaması ve fonksiyonel duruma göre değerlendirildi. Olguların% 77.6 inde başarılı sonuç alın
dı. Bu sonuç literatürle uyumludur.

Kötü sonuç aldığımız 9 olgunun 6 sı
1983-1987 yılları arasında yaptığımız tibianın 1/3 orta alt birleşim yeri ve 1/3
alt cisim kırıkları idi.
Olgularda 1oo nin üzerinde angulasyon ile kallus formasyonu oluştu. (3)
1987 yılından sonra endikasyon sınırı
mız tibianın sadece 1/3 orta cisim kırık
ları ve segmenter kırıklar olarak değişti
rildi (2).
Bir çok yazar 1oo nin altında açılan
ma ile kaynamayı kötü kaynama oıarak
kabul etmez. Bizim olgularımızın % 42
sinde 10° nin altında varus, valgus ve
rekurvatum ile kaynama oldu. Rotasyonel deformite hiçbir olgumuzda geliş
medi.
Kapalı

intramedüller çivilemenin bir
Gustilo (5) sınıflamasına göre Tip ı açık kırıklarda da uygulanabilirliğidir. Biz 3'ü Tip ll olmak üzere 25 açık
kırığa Ender çivisi ile tespit yaptık. Sadece iki olgumuzda osteomyelit gelişti.
Bu durum tüm kırıkların % 1.4'ünde,
açık kırıkların % 8 inde enfeksiyon geliştiğini göstermektedir. Rosenthal (8)
açık tibia kırıklarında % 17 oranında,
Pankovich (7) ise kapalı kırıklarda %
2.2 osteomyelit bildirilmiştir.
avantajıda

Sonuç olarak tiba
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çivisi ile kapalı intramedüller çivileme
yöntemiyle tedavisinin Tip ı açık kırık
larda, segmenter kırıklarda ve tibia 1/3
orta cisim transvers, kısa oblik ve kelebek parçalı kırıklarında uygulanabilecek
başarılı bir tedavi yöntemi olduğunu
tespit ettik.
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Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabi. P. 483-484, Emel Matb. Ank. 1985.
6. Gustilo R.B.: Managmeent of Open
Fractures and Their Cmoplicanions. Phi/adelphia, W.S. Saunders 1982.

7. Merianos P., Cambouridis P.
Smyrnos P.: The Treatment of 143 Tibial
Shaft Fractures by Ender's Nailing and
Early Weight Bearing. J. Bone and Joint
Surg. 67-B: 576-80 Aug, 1985.
B. Pankovich A.M.: Tarabishy /.E., Yelda S.: Flexible Intramedül/er Nailing of Tibial Shaft Fractures. C/in Orthop. 160: 185195, 1981.
9. Rosenthal R.E., Mac Pahil J.A., Ortiz
J.E.: Nonunions in open Tibial Fractures. J.
Bone and Joint Surg. 52-A: 293-311, 1977.
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TiBiA KlRlKLARlNDA FLEKSiBilE ENDER
ÇIViLERi iLE OSTEOSENTEZ
Mehmet KOCAOGLU*, ÖnderYAZICIOGLU**, Cengiz ŞEN***, M. Saim AKMEHMET***, Ayhan ARITAMUR**
Tibia kırıklarının tedavisinde kapalı
redüksiyon ve alçılı tesbit, eksternal
fiksatörle tesbit, intramedüller çivi ile
tespit yada açık repozisyon ve plak ile
osteosentez gibi bir çok metod söz
konusudur. Söz konusu bu metodların
birbirine göre bazı üstünlükleri ve dezavantajları da vardır.

hem böyle bir prosedüre gerek duyulmadan uygulanabilmesi ve hem de
hastaların daha kısa sürede taburcu
açısından
ülkemizde
edilebilmeleri
önem kazanmaktadır.
MATERYAL-METOD

l.ü. Istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi
ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda
1989-1992 yılları arasında tibia kırığı ile
acil polikinliğe başvuran hastalardan
11 'ine Ender çivi si ile osteosentez uygulanmıştır. Olguların en genci 17, en
yaşiısı 68 (ortalama 41.81 ), cinsiyet dağılımı ise erkek/kadın, 10/1 oranında idi.
Olguların 1'i bilateral, ?'si sol, 3'ü ise
sağ tutulumlu idi. Olguların 1O'u araç dı
şı trafik kazası, 1'i ise ağaçtan düşme
ile olmuştur.

Çalışma konumuzu oluşturan intramedüller çiviler ikinci dünay savaşı sı
ralarında Kontseher ve Böhler, daha
sonraları ise Lottes ve Pankovich tarafından yaygınlaştırılmıtır. Bu yöntem
kanalın oyularak yerJetirildiği ve medüller kanal oyulmadan intramedüller
tesbitin yapıldığı çiviler olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Özellikle kanalın
genişletilerek medüller dolaşımın kıs
men de olsa hasara uğratıldığı birinci
gurup çivilere karşın Ender çivileri

**

Kırık

orta,

Çukurova Ü. Tıp Fak. Ortop. Travm. ABD. Uzmanı
Çukurova Ü. Tıp Fak. Ortop. Travm. ABD. Doçenli
Çukurova Ü. Tıp Fak. Ortop. Travm. ABD. Araş. Gör.
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yerine göre olguların 3 ü 1/13
yerinde, 2 si 1/3 orta-distal

bileşke
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bileşkede, 1'i 1/3 distal ve 2 tanesi
bipolar kırık idi. Kırık hattına göre
6'sı oblik, 2'si transvers, 1'i parçalı

ise
ise
ve
2'si de spiral kırık olarak saptandı. Gustilo-Anderson sınıflamasına göre 8 kırı
ğın kapalı, 1 olgunun 1. derece, 2 sinin
ise 11. derece açık kırık olduğu gözlemlendi.
Olgularımızda en az takip süresi 3
ay, en uzun ise 36 ay (ort. 23.7)'dir. Ortalama yara bakım süresi 1O gün olup,
kırık yerinden 15 cm aşağıda ci lt defektli yarası olan bir hastaya cilt grefi uygulanmıştır. Hiçbir olguda enfeksiyon, damar-sinir lezyonu gibi komplikasyonlara
rastlanmamıştır.

TEKNiK
Genel anestezi altında, hasta kalça
ve dizi 90° de tutan traksiyon marnsası
na alınır. rutin olmamakla birlikte radyoskopi altında intramedüller çivileme
daha kolay ve kısa sürmektedir.
Tüberositas tibia üzerinden yapıla
cak 5 cm lik uzunlamasına bir kesi ile ligamentum patella longitudinal olarak
açılır ve tüberositasın hemen proksimalinden medüller kanala delik açılır. Bazı
otörler ise orta hattan tek bir delik yerine, yerine aynı seviyede ancak medial
ve lateral olmak üzere iki ayrı giriş yolu
hazırlar. Bu değişiklikle metafizin daha
fazla hasara uğratıldığı ve dolayısıyla
bu seviyede kırık oluşma ihtimalini kuvvetlendirdiği de karşı görüş olarak öne
sürülmektedir. Sonra delik kuğu boynu
ile genişletilerek uygun boydaki Ender
çivileri skopi kontrolü altında medüller
kanala gönderilir. Genellikle 2-4 adet
Ender çivisi (sıklıkla 2 medial ve 1 matera! olmak üzere 3 adet) yeterli olmaktadır. Dokular antomik katianna göre sı
ra ile kapatılır.
Açık kırıklarda bu işlem uygulanmageniş debridman ve irrigas-

dan önce

yon uygulanmalıdır.
Postop -

Bakım

Yara per primum iyileşene dek ekstremite atel içinde izlenir daha sonra bir
yürüme (PTB) alçı yapılarak hastanın
ekstremitesine önce kısmi, sonra da
tam yük vererek mobilize edilmesi sağ
lanmış olur.
Olgularımızın hepsinde postop birinci ayda PTB alçı ile % 50 yük verilmiş
olup, ortalama alçıda kalış süresi 1.7
aydır. Olgularda en erken kaynama 2
ay, en geç ise 8 ayda (ortalama 3.5 ay)
gerçekleşmiştir. Olguların 8'inde kaynama anatomik ekseninde, 2'sinde AP
planda 7° ve 10°, 1'inde ise lateral
planda 8°'lik bir angulasyon görülmüş
tür.
Olguların hiç birinde osteosentez
materyalleri çıkarılmamıştır. Geç kornplikasyon olarak hiçbir olguda malunion
ve psödoartroz görülmemiştir. Bilateral
Krus ve tek taraflı ternur boynu olan bir
oguda ise 1.5 cm'lik kısalık oluşmuştur.
Serinin yapılan muayenelirned ise kontraktür, atrofi ve fonksiyon kaybına rastlanmamış, eklem hareketleri (ROM)
tam olarak bulunmuştur.

TARTIŞMA

Özellikle politravmatize hastalarda
olmak üzere estremite kırıklarının erken
tesbiti arzulanan bir yöntemdir. Cilde
yakın yerleşimi ile tibia en sık yaralanan ekstremite kemiklerinden biri olup
tedavi yönteminin seçilmesinde değiik
görüşler söz konusudur.
Tibia kırıklarında kullanılan bütü n
metodlarda enfeksiyon psödoartroz,
eklem sertliği malunion gibi hastayı
mağdur edecek komplikasyonlar mevcuttur. Ancak tedavi yönteminin seçiminde kınğın stabilitesi, beraberindeki
yumuşak doku lezyonları ve kırık iyileş702
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mesi esnasnıda eklem hareketlerine
izin vermesi göz önüne alınan kriterlerdir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir
notka da fibulanın intakt olup olmadığı
dır. Levy ve ark. 1990 yılında yayınla
dıkları çalışmalarında fibulanın kırık olmadığı olgularda intramedüller Ender
çivileri yugulamışlar ve bu hastalarda
kaynama süresini daha kısa olduğunu,
Ender çivilerinn burada varus malunion'unu önlediğini ve erken yüklenmeye
izin verdiğini gözlemlemişlerdir.

M.KOCAOGLU

cisim ktnkfannm Ender çivileri ile tedavisi.
Acta Orth. et Traum Turcica. C.: 21, S. 110112, Istanbul, 1987.
3. Colchero et all. lntramedullary Osteosynthesis. The 11. Riva congress ltaly,
1992.
4. Ferugi A.R.: Tibia kmklarmda Fleksible Ender çivileri ile tedavi yöntemi (UZMANLlK TEZI) ISTANBUL, 1990.
5.
Holbrook J.L., Swantkojski M.E.,
Sanders R: Treatment of open fracture of
the tibial shaft: ENder Nailing versus External Fixation J. Bone Joint Surg., 71/A No B
P.: 1231-1238, 1989.

1992 yılında ıtalya'da yapılan intramedüller osteosentezlerdeki son geliş
meleri içeren kongrede, Colchero ve
ark. günümüz osteosentez anlayışında
kullanılacak
materyalin makasıama
streslerini ortadan kaldıracak; ancak dinamik aksiyel kampresyona izin verecek biçimde olması gerektiğini bildirmektedirler.

6. Lawrence B.B., Kenneth D. J.: Treatment of tibial fractures by reaming and intramedullary nailing. J. Bone Joint surg., 681
A, No. 6, P.: 877-886, 1986

Trafik kazalarının yoğun olduğu ülkemiz şartlarında tekniğin özellikle grade ve 1 ve ll açık kırıklarda da uygulanabilmesi, kırık bölgesi açımadan
uygulanabilmesi, PTS yada fonksiyonel
breyler ile dinamik kontrollü erken yüklenme ile intertragmanter hareketler
yardımı ile periostal kallus'un oluşması
yöntemin avantajlarını oluşturmaktadır.

8. Merle O.A., Maurer R., Zucman P.,
Masse Y.: Blind treatment nailing for fractures Clinical Orthopaedics N.: 105, P.: 267275, 1974.
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1. Adwaman S, Islam C, Demirtaş M.:
Tibia kmklarmın cerrahi tedavisinde eğri masif çiviler/e intramedül/er fiksasyon X. Milli
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabt, s. 458-460 Emel Matb, Ank., 1987.
2. Aftct E., Özerkan F., Kaplan

1.: Tibia

7. Merianos P., Cambouridis P., Smymise P.: The treatment of 143 tibial shaft fractures by Enders nailing and early weightbearing J. Bone Joint Surg., 67/B, No. , P.
576-5890, 1985.

9. Tümöz M.A., Derebay F.: Tibia kmklanda Ender çivileri ile ostesentez ve sonuçlan X. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Kongre Kitabt. S: 456-457, Emel Matb.,
ANk., 1987.
10. Velazca A., Whitesides T.e., Fleming 1.1.: Open fractures of the tibia treated
with the Lottes nail. J. Bone Joint Surg. 651
A, No.7, P.: 879-884, 1983.
11. Zeren Z.: Anatomi ders kitabt /smail
Akgün Matbaas1, Istanbul, 1959.
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AÇIK KlRlKLARDA PRiMER MiNiMAL
OSTEOSENTEZ UYGULAMASI
Mehmet ÜNALDI*, Taşkın TECiMER**, Hasan DERMESiN*, Tuğrul BERKEL***

Açık kırıklarda, bugün içiıi, kırık
stabilitesinin önemi konusunda fikir
birliği oluşmuşken, yöntem konusunda tartışmalar sürmektedir (2,8, 1O).
Bir taraftan alçı ve iskelet traksiyonu
gibi yöntemlerin yeterli stabilite sağla
mayıp bir çok komplikasyonlara neden olması, diğer taraftan metal araçların infeksiyana neden olmadığının
anlaşılmasından sonra, açık kırıklarda
internal tesbit yöntemi yaygın olarak
kullanılmaya başlamıştır.

Biz de, açık kırıklarda internal tesbit yöntemine temkinli yaklaşarak, olgularımızda
minimal tesbit araçları
kullandık ve yöntemin infeksiyon geliş
mesi, yara ve kırıkiyileşmesi üzerine
etkilerini araştırdık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Ekim 1990-Kasım 1992 tarihleri
arasında, S.B. Kartal Devlet Hastane-

**

si 1. Ortapedi ve Travmatoloji Kliniacil olarak tedavilerine başlanan
ve yeterli takipleri yapılan, 24 hastanın
26 açık kırığı değerlendirildi.
Olguların 19'u erkek (%79),5'i bayan
(%21) olup, yaş ortalaması 31 (2-65)
idi. Etyolojiden 14 olguda trafik kazası,
5 olguda yüksekten düşme, 3 olguda iş
kazası ve 2 olguda tren kazası sorumluydu. Kırıkların 11 'i (%42) üst ekstremitede (3 humerus suprakondiler, 5 radius-ulna diafiz, 3 Colles) ve 15'i (%58)
alt ekstremitede (1 femur suprakondiler, 3 patella, 7 tibia diafiz, 4 ayak bileği) idi. Gustilo-Anderson sınıflandırılma
sına göre,Tıp-1 de 1, Tip-ll'de 6, Tip-lll
A'da9, Tıp-lll B de 8 ve Tıp lll C'de 2
açık kırık saptandı. Olguların 11 'inde
açık kırık izole iken, diğerlerinde başka
kırıklar veya diğer sistem yaralanmaları
ği'nde,

vardı.

Tedavide

Karta! Devlet Hastanesi 1. Ortopedi ve Trav. KI. Asistanı
Karta! Devlet Hastanesi 1. Ortopedi ve Trav. KI. Başasistanı
Karta! Devlet Hastanesi 1. Ortopedi ve Trav. KI.
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eden patolojilere verildi. Dolaşım
solunum ve bilinç fonksiyonları stambil
olduğunda, gerekli grafiler çektirildi.' Bu
arada, tetanoz ve gazlı gangren profilaksileri yapıldı. Yaralar steril gazlarla
örtüldü ve ekstremite atellendi.
Acil ameliyata alınan hastadan kültür alındı ve en kısa sürede, Tip 1'de
Setazelin 3x1 g, Tip 11 ve 111 de buna
ek olarak Gentramisin 3x80 mg ve çok
kirli yaralarda Metronidazol 3x500 mg
başlandı. Debridman ve irrigasyonu izleyerek, tüm kırıkar, minimal osteosentez yöntemiyle stabilize edildi. Bu aşa
mada 16 olguda çarpraz Kirschner teli,
6 olguda intrameduller Steinmann çivisi, 2 olguda Kirschner teli ve vida, 1 olguda telle serklaj ve 1 olguda gergi
bandı uygulandı. Daha sonra 17 yara,
dren konularak primer sütürle kapatılır
ken, ?'sine geç primer sütür, birine 9
gün sonra split-tiknes cilt grefti ve birine 13 gün sonra rotasyonel flep uygulandı. Hastanemizin teknik yetersizliğin
den
dolayı,
arter
onarımı
yapılamadığından, Tip ll lC 2 olguda,· arterler bağlandı. Tüm hastalara sirküler
alçı veya atel yapıldı.
Kültürlerinde üreme olmayan hastalara 3-6 gün, üreme olanlara ise, uygun
antibiotik 15-20 gün süreyle verildi.
Hastalar, yara sorunları kalmayınca, orTablo 1.
Kırık

Tip
Tip
Tip
Tip
Tip

Kırıkların

Tipi

1

ll
IllA
lll B
lll C

talama 18.2 günde taburcu edildi.
Ekstremitelere olabildiğince erken
egzersiz vermeye çalışıldı. Ortalama alçı tesbiti süresi 6.6 hafta olarak gerçekleşti.

En az 5.8 en fazla 28, ortalama 14
ay izlenen olgularda, kaynama, ANDERSON'un kriterlerine göre değerlen
dirildi (3). Buna göre kırıkların ortalama
kaynama süresi 15.3 hafta idi. Açık kı
rıkların, tiplerine göre, kaynama süreleri
Tablo 1. de gösterilmiştir.
Kamplikasyon olarak 2 olguda kaynama sorunu(% 7.7) oldu. Bunlarda birinde kaynama gecikmesi saptandı, diğerinde ise psödoartroz oldu.
Bu
olguda, başlangıçta kullanılan intrameduller Steinmann çivileri çıkarıldı, plakvida osteosentezi ve kemik greftlemesi
uygulandı. Ayrıca 2 olguda yüzeyel, 1
olguda derin infeksiyon (% 11 .5) gelişti.
Derin infeksiyon debridman ve uygun
antibioterapi ile tedavi edildi.
değerlendirmede,
Fonksiyonel
FRANKLIN ve MOED'in kriterleri kullanıldı (7, 13). Bu değerlendirme, Tablo
2'de özetlenmiştir. Bu kriteriere göre, %
81 başarılı fonksiyonel sonuç bulundu.
TARTIŞMA
Açık kırıkların tedavisinde amaç, infeksiyonun önlenmesi, kırık kaynaması-

ortalama kaynama süreleri
Sayı

Ortalama Kaynama
süresi (hafta)

1
6
9
8
2

6.1
10.9
13.7
19.4
24.5
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HOWARD 20.5 hafta, LENIHAN 16
hatta, MOED 13 hafta ve wıss 23 hafta olarak bildirilmiştir (3,7,9,12,13,19).
Biz, serimizdeki 15.3 haftalık kaynama
süresinin, literatürle uyumlu olduğunu

ve ekstremite fonksirestorasyonudur (6,8, 1O, 16).
Bunlardan infeksiyenun gelişmesi, hem
kırık hem yumuşak doku iyileşmesini
olumsuz etkiler, dolayısıyla prognozu kötüleştirir. Bu nedenle, gerek antibiotiklerdeki gelişmeler, gerekse internal fiksasyon konusundaki ilerlemeler, tedavinin
en önemli kısmının debridmen olduğu
gerçeğini değiştirernemiştir (2, 16).
Kırık stabilitesinin sağlanmasında
yaygın olarak kullanılan eksternal fiksasyonun psödoartroz, malunion, çivi
yolu infeksiyonu, yeniden kırık, hareket
kısıtlılığı ve redüksiyon kaybı gibi bir
çok dezavantajı olduğu bildirilmektedir
(1,4,5, 14, 15). Diğer taraftan, 1957'de
HICKS, 1976'da GRISTINA ve ROVERE'nin, metal varlığında bakteri üremesinin artmadığnı invitro olarak gösterWORLOCK'un
mesi
ve
bunun
çalışmaları ile desteklenmesi nedeniyle, özellikle son 15-20 yıl içinde, açık
kırıklarda internal fiksasyon geniş uygulama alanı kazanmıştır (4,20).
Ortalama kaynama süresini CHAPMAN 12 hafta, FRANKLIN 9.5 hafta,
yonlarının

düşünüyoruz.

Kamplikasyon olarak karşılaşılan
kaynama sorunları, değişik yayınlarda,
sıfır ile % 20 arasında bildirilmiştir
(1,7,9,11,13,17,18). Biz de, 2 olgumuzda bu sorunla karşılaştık (% 7.7). Yöntemin en çok korkulan komplikasyonu
ise infeksiyondur. Bu komplikasyonu
CLIFFORD % 10.3, CLAPMAN % 4. 7,
MOED :% 2.3, HOWARD % 13.1 ve
KÖSEOGLU % 8 oranında bildirmişler
dir (3,4,9, 11, 13). Serimizde derin infeksiyon oranı % 3.8 şeklinde bulundu.
Ancak olgularımızın çoğunluğu Tip lll
olduğundan, bu oranın düşük olduğuna
inanıyoruz. lnfeksiyonla seyrek karşı
laşmamızı da, debridmandaki titizliğimi
ze ve erken ve Gram (-) organizmalara
etkili antibiotikleri kullanmamıza bağla
dık. Buradan hareketle, iyi debride edilen ve gerginliğin olmadığı yaraların primer sütürle kapatı labileceği ni düşündük.

Tablo 2. Fonksiyonel değerlendirme kriterleri

Ağrı

Fonksiyon

iyi

Yok

Aktiviteyi

Aktiviteyi

lstirahatte

sınırlamayan

sınırlayan

ağrı

ağrı

ağrı

Koşabilir,

hareketler

Günlük
aktiviteleri
yapar,

sınırlı

koşamaz.

%80-90

%60-80

Sınırsız

Orta

bazı atıetik

Hareket arkı

Kötü

Mükemmel

>%90
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Açık kırıklarda,

debridman sırasında
uygulanan, minimal osteosentezin yara
ve kırık iyileşmesini olumlu yönde etkilediği, infeksiyon sıklığını artırmadığı ve
dolayısıyla iyi fonksiyonel sonuçlar sağ

lnfections, D'Ambrosia, R.D., Marier, R.L.
(ed.), S/ack lncorprotade, New Jersey, 517528, 1989.
11. Köseoğlu, H., Berber, S., Özbent,
A., Özdemir, M.: Açık Kmklarda Acil Minimal
Internal Fiksasyon. Xl. Milli Türk Ortopedi
ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 371-373,
THK Ma tb. Ankara, 1989.
12. Lenihan, M.R., Brien, W. W., Geliman, H., ltamura, J., Kuschner, S.H.: Fractures of the Forearm Resu/ting from LowVelocity Gunshot Wounds. J Ortohp. Trauma. 6 (1): 32-35, 1992.
13. Moed, B.R., Kellam, j.F., Foster,
R.J., Tife, M.: Immediale Internal Fixation of
Open Fractures of the Diaphyses of the Forearm. J Bone Joint Surg. 68-A: 1008-1 O17,
Sep. 1986.
14. Maurer, D.j., Merkow, R.L., Gustifo,
R.B.: lnfection after /ntramedu/lary Nailing
of Severe Open Tibial Fractures lnıtia/ly
Treated with External Fixation. J Bone Joint
Surg. 71-A: 835-838, July, 1989.
15. Mc Graw, J., Um, E. V.A.: Treatment
of Open Tibial Shaft Fractures. J Orthop.
Res. 5 (1): 23-28, July 1988.

ladığı görüşüne varıldı.
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TiBiA CiSiM KlRlKLARlNlN TEDAViSiNDE
KLiNiGiMiZC UYGULANAN TEDAVi
METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Yalım ATEŞ*, Hakan ÖMEROGLU*, D. UÇAR**, Zeki KORKUSUZ***

Kırıkların tedavisi konusunda yapı
lan birçok klinik ve deneysel araştır
ma, anestezi ve cerrahide varılan çok
iyi seviyeye rağmen; bir kınğıntedavi
sinde en iyi metodun seçiminde hala
zorlanmaktayız. Kırık tedavisinde cerrah'nin rolü ve uygulaması önerilen en
iyi metodlar AO tarafından geliştirilmiş
ve tüm dünyanın kabul ettiği kurallar
ortaya çıkmıştır.
Tibia kırıklarının iyileşme süreleri
konusunda değişik yayınlar olmakla
birlikte ortaalma 16 hafta (1, 7) olarak
verilmekte ve 20 hafta içinde iyileşme
yen kırıkar gecikmiş iyileşme olarakkabul edilirler.
MATERYAL VE METOD
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
lbn-i Sina hastanesine Ocak 1987 ile
Ocak 1992 tarihleri arasında müraca-

**

olan161 hstanın 173 tibia kırı
tümü değerlendirilmeye alındı.
161 hastanın 49'u bayan (%30.4),
112'i erkekti (%69.5), ortalama yaş
31.2 yıl (en küçük 6, en yaşlı 74 yaş).
Tibia kırıklarının 73'ü sağ bacağa, 78'i
sol bacağa ve 11 'i bilateral olup bir hastanın aynı bacağı iki kez kırılmış. Kırık
oluşundan sonra son kontrole kadar ortalama takip süresi 30.07 ay idi.
35 olgudaki ek kırıkların 12'si femur
kırığı,5'inde ayni tibianın platosunda,
3'ünde diğer tibianın platosunda,
3'ünde aynı tarafta malleol kırığı yanın
da 3 hastada pelvis ve/veya Asetabulum kırığı, 1 hastadaL 1 kompresyon kı
rığı, 5'inde ise üst ekstremite kırığı
saptandı. Bunlara ek olarak 2 hastanın
şiddetli göğüs travması ve 1 hastanın
da kafa travması vardı.
at

etmiş

ğının

A.Ü.T.F. Ort. ve Trav. Anabilim Dalı Uzmanı
A.Ü.T.F. Ort. ve Trav. Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
A.Ü.T.F. Ort. ve Trav. Anabilim Dalı Profesörü.
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AO Sınıflaması (3) tibia orta 1/3 cisim kırıkiarına uygulandı; bu sınırın distalinde kalan Pilon kırığı ile proksimalindeki Plato kırkları sınıflamaya dahil
edilmedi (Tablo 1).
Eksternal fiksatör 53 olguya uygulandı. 1 adet AO tübüler, 5 adet Unifix
tipi, 7 Hoffman tipi, 11 Sandviç tipi, 20
Orhofix bulunmakta idi. Uygulanan
plakların 1 AO semitübüler plak, 5 LCDCP, 7 adet Broad DCP ve 48 Narrow
DCP. lntramedüller reamed çivi yurt dı
şında uygulanmış ve daha sonra takibi
kliniğimizdeyapılmış bir olgu olup, unreamed tipteki çivilerin 2 tanesi Ender
ve 5 tanesi Lottes tipidir.
Olgularımızdan birden fazla tedavi
metodu uygulanan olguların sayısı
26'dır. Bunlardan en sık olarak eksternal fiksasyon sonrası internal fiksasyon
uygulanan 6 olgu ile 6 olguda traksiyon
sonrası alçı veya internal fiksasyon uygulanması görülmektedir.Buna ek olarak alçı tedavisine son verilip internal
fiksasyon uygulanan 5 olgu, eksternal
fiksatör tipinin değiştirilmesi 3 olgu,
plak çıkarılıp eksternal fiksatör konması
2 olgu, 2 kez internal fiksasyon uygulanması, 1 olgu, plak kınlması nedeni
ile yenilenme ve iki segment transferinin gerekli olduğu olgulardan oluşmak
tadır.

iYiLEŞME SÜRELERi
Kontrole gelen hastaların kırıkları ortalama 39.9 haftada iyileşmiş ve hastalar ortalama 41.3 haftada işlerine geri
dönebilmişlerdir. Uygulanan
tedavi
yöntemi ile iyileşme süreleri Tablo ll'de
izlenmektedir.
KOMPLiKASYONLAR
Bir hasta gazlı gangren nedeni. ile
ölmüş olması ve bir hastada
şiddetli
enfeksiyon gelişmesi nedeni ile diz üstü arnputasyon uygulanmıştır.

Iki olguda izole ön çapraz bağ yırtığı,
bir olguda kombine diz instabilitesi ve bir
olguda diz hareket kısıtlılığı izlenmiştir.
Cerrahi ile tedavi edilmiş bir olguda
ayak bileğinde radyolojik olarak görünen
artroz, 6 cerrahi, 5 eksternal fiksatör ve
üç konservatif tedavi uygulanmış olguda
ayak bileği hareketi kısıtlılığı izlenmiştir.
Konservatif tedaviyi takiben gelişen ekin
deformitesi için aşiloplasti 1 olguda uygulanmış ve son kontrolde hastada belirgin hareket kısıtlılığı izlenmemiştir.
Sudek kemik atrofisi 4 konservatif
tedavi edilen olgu ile bir orthofix uygulanmış olguda görülmüştür. Hastalar
kendilerine önerilen ev tedavisi ile düzelmişler, düzelmeyen bir hasta sempatik blokajdan yarar görmüştür.
Broad DCP uygulanan bir hastada
enfeksiyon kronik osteit haline dönüş
müştür.

2 olguda (çocuk) diğer ekstremiteye
göre 2 cm. kadar uzama görülmüş. 2
cm'e kadar kısalık 2 konservatif, 2 eksternal fiksatör ve 2 cerrahi tedaviyi takiben gelişmiştir. 2 cm üzeri kısalık 1 orthofix uygulanan hasta ile iki konservatif
tedavi sonrası izlenmiş,bu hastalardan
birisine daha sonra uzatma uygulanmıştır.

TARTIŞMA

Cerrahi girişimlerin travmatoljide yeri her zaman tartışmaya açıktır ve bu
tartışma yıllardır sürmektedir.özellikle
AO grubunun düzenlediği kurslarda
hep cerrahi tedavinin nasıl yapılması
gerektiği anlatılmakta, konservatif tedaiden hiç bahsedilmemektedir.Cerrahi;
kırıkların tedavisinde bir çığır açmış
tır,ama kliniğimizde olduğu gibi genel
ortopedistler ve eğitim almakta olan assistanların elinde nasıl bir sonuç beklenmelidir?
Yeni AO kırık sınıflamasının mevcut
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Tablo I:Tibia 1/3 orta kısım kırıklarının AO
sınıflamasına göre dağılımı.
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arşivimizdeki kırıkların ayrılmasında

run

oluşturmması

belirtitği

gibi

ması

kırıkların

ile

kırığı oluşturan

A

tibia kırıklarında intramedüller çivilerneyi
tercih etmektedirler (1 ). Kliniğmizdeuy
gulanan intramedüller çiviler ile de aynı
sonuca ulaşılmıştır (Tablo ll). Kullanılan
çivilerin ilk kullanılmaya başlanan çivilerden olmasına rağmen klasik literatürde
yayınlanan başarılı sonuca eşdeğer sonuca ulaşmış bulunmaktayız (8).

so-

yanında yazarların

enerjinin artC sınıfına

sınıfından

doğru kaydığı görülmektedir.Aynı şekil

de diğer bir gösterge olarak da A'dan
C'ye gidildikçe açık kırıkların da Grade
l'den lll'e doğru ileriediği saptandı.
Konservatif tedavi, yakın hasta takibinin çok önemli olduğu bir tedavi metodudur.Tek bir cerrahın yakın takibinde çok iyi sonuçların alınabileceği bir
çok yayınla kanıtlanmıştır (23,4,6,7).
Takib ve sonuç değerlendirmesi de kolay olmakta ve kırık kaynamasının süresi tam olarak belirtilebilmektedir.
Plak ile tibia kırıklarının tedavi edilmemesi gerektiğini savunanlar bulunmakla (1 ,4) birlikte bunun uygulanabilir
bir metod olduğu ve sonuçlarının kabul
edilebilir seviyelerde olduğunu savunanlar; uygulama öncesi hasta seçiminin önemini vurgulamaktadırlar (5).
Plak ile internal fiksasyon sonrası kallus dokusunun tam izlenememesi nedeni ile birçok yazarın kaynama sürelerini bildirmemalerine neden olmaktadır.
Bu yazarlar işe dönme sürelerinin daha önemli olduğunu vurgulamış ancak
bir süre belirtmemişlerdir (5). Bir tedavi
metodu için "Konservatif tedavinin en
iyi sonucu verecek gibi olan kırıklarda
plaklamada en iyi sonuçları verir" (9)
denmesi bu tedavi yöntemi bir iltifat
delmasa gerek.Kiiniğimizdeki uygulamadan elde ettiğimiz sonuçlar da plakla tedaviyi desteklememektedir.
Konservatif tedaviye rakip olabilecek tedavi metodu olarak intramedüller
çivilergörülmektedir. Hertür intramedüller çivi ile ilgili yayınlarda konservatif tedaviye nazaran hem kaynama süreleri
hem de hastaların işe dönmeleri açısın
dan 3-4 hafta kadar bir avantajı olduğu
görülmektedir. Bu nedenle bir çok kitap
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Kliniğimizde Şubat

i. YEDEK**, T. BERKEL***

1989 - Aralık
1992 tarihleri arasında ipsilateral femur ve tibia krrrğı olan 30 hastanın 31
ekstramitesi tedavi edildi. Tedavi olarak hastalar 3 gruba ayrıldı. ı. grupta
hem ternur hemde tibiasına cerrahi tedavi yapılan 1O hasta, 11. grupta fem·ura cerrahi, tibiaya konservatif tedavi
yapılan 14 hasta, lll. grupta hem femura, hemde tibiaya konservatif tedavi uygulanan hastanın 4 ekstramitesi
vardı. 3 hastaya girişimde bulunulmadı. (2 hasta ölmüş, , 1 hasta başka bir
hastaneye sevk). Ortalama 28.5 ay
(4-46 ay takip süresi sonunda sonuçlar Karlström- Olreud (1977) kriterlerine göre değerlendirilerek tedavi grupları karşılaştırıldığında ı. grupta %80
iyi ve çok iyi sonuç, ll. grupta% 64 iyi
ve çok iyi sonuç bulundu. lll. grupta
%100 iyi sonuç alındı ancak bu gruptaki hasta sayısının az olması ve hastaların hepsinin çocuk olması nedeniyle diğergruplarla karşılaştırılmadr.

ıpsilateral femur ve tibia kırıkları genelde yüksek enerjili travmalar, özelliklede trafik kazaları sonucu oluşmakta
dır. Sıklıkla hayati tehlike yaratan diğer
organ-sistem yaralanmaların da eşlik
etmektedir.Mortalite oranı %5-15 arasındadır (4,6). Uzun süreli hastanede
yatmayı gerektirir. Psödoartroz, malunion, kısalrk, dizde hareket kısıtlılığı ve
enfeksiyon en sık görülen komplikas-

yonlardır.

Tedavide geniş kabul görmüş kesin
bir protokolde henüz oluşturulamamış
tır. Ameliyat komplikasyonlarının önlenmesi için konservatif tedavi önerilmektedir (2). Ancak sonuçlan tatmin edici
değildir, ayrıca mortalite ve morbiditeyide fazla etkilemediği bildirilmiştir (3).En
azından bir kınğın (tercihan femur) internal tespitinin hastanede yatma süresini kısaltması ve sonuçlannın daha iyi
olması
sebebiyle önerenler vardır
(4,5,6,). Karlström ve Olreud her iki kırı
ğın cerrahi tedavi sonuçlarını %86 iyi

Ist Karta! Devlet Hastanesi 1. Ort. ve Trav. Kin. Başasistanı
Ist Kartal Devlet Hastanesi 1. Ort. ve Trav. Kin. Asistanı
Ist Kartal Devlet Hastanesi 1. Ort. ve Trav. Kin. Şefi
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ve çok iyi ı sonuç, her iki kınğın konservatait tedavi sonuçlarını% 40 iyi sonuç
bildirmişlerdir (6). Veith ve ark. her iki
kırığa agresit cerrahi uyguladıkları çalış
malarında % 80 iyi ve çok iyi sonuç bildirmekteler (8). 222 ekstremitelik bir
çalışmada ise her iki kırığa cerrahi tedavi uygulanan olgularda %30 osteomyelit görüldüğü bildirilmiştir (1 ).
MATERYAL VE METOD

Bu çalışmada Şubat 1989 - Aralık
1992 tarihleri arasında Istanbul Kartal
devlet hastanesi ı. Ort. ve Trav. Kln.ne
başvuran ve aynı ekstremitede ternur
vetibianın herhangi bir seviyesinde kın
ğı. olan 30 hastanın 31 eksstremitesi
retrospetif olarak değerlendirildi. 30
hastanın 34 ü erkek, 6 sı bayandı. Yaş
ortalamaları 27 olan hastalar 2-65 yaş
arasındaydı.
Hastaların 28'i (%86) trafik kazası
sonucu, 1 hasta (2 extremite) yüksekten düşme ve 1 hastada iş kazası sonucu başvurmuştu. 16 hastada (%54)
ilave organ-sistem yaralanması vardı. 9
ekstremite (6 tibia-3 ternur ve tibia) açık
kırıktı. Femur kırıklarının 7 si üst uç, 19
u diatiz, 5 i alt uçta, tibia kırıklarının 4 ü
üst uç, 25 i diatiz ve 2 si alt uçta idi.

TEDAVi
Hastaların tamamı acil poliklinikte
politravmatize hasta olarak değerlendi
rildi. ligili branş konsültasyonları yapıla
rak acil girişimleri yapıldı ve vital bulguları stebilize edildi.
Açık kırıkiara ameliyathane şartların
da müdahale edilerek uygun debridmanları yapıldı. 4 ekstremitede tibia kırı
ğı na, 1 ekstremitede hem ternur hem
de tibia açık kırığın.a acil minimal osteosentez, 1 tibia açık kınğınada eksternal
tiksasyon uygulandı. Primer yara onarımları yapıldı. Tetanoz, gazlı gangren

ve antibiotik profilaksleri

yapıldı.

2 hastada (%6.6) yüksek travma
(ISS 60 ve 65) nedeniyle kırıkl
rına müdahale edilmeden öldü (7). 1
hasta ise başka bir hastaneye sevk
edildiğinden müdahale edilemedi. 27
hastanın 28 ekstremitesi tedavi edildi.
Uygulanan tedaviye göre hastalar 3
gruba ayrıldı. ı. grupta hem temur, hem
de tibiasına cerrahi tedavi uygulanan
1o ekstremite vardı .Bunların 1O femur
kırığında 2 üst uç kırığına 95° açılı plak,
5 diatiz kırığına DCP plak ve vida 3 alt
uç kırığının birine anatomik plak ve 2 sinede minimal osteosentez uygulandı.
1o tibia kırığının 3 üne DCP plak ve vida, 3 alt uç kırığının birine anatomik
plak ve 2 sinede minimal osteosentez
uygulandı. 10 tibia kırığının 3 üne DCP
palk ve vida birine eksternal fiksatör ve
6 sınada minimal osteosentez uygulandı. Bu gruptaki 1otibia kınğın ın 6 sı açık
kırıktı. ll. grupta 14 ekstremitenin ternur
kırıkiarına cerrahi, tibia kırıkiarına konservatit tedavi uygulandı. Bunların 2 femur üst uç kırığının birine 95'açılı plak,
birinede Leinbach parsiyel endoprotez
uygulandı. 1O diafiz kırığının 3 üne
Küntscher intramedu ller fiksasyon, 7 sinede DCP plak ve vida, 2 ternur alt uç
kınğınada anatomik plak uygulandı. Tibia ust uç (3) ve diatiz (9) kırıkiarına
uzun bacak sirküler alçı, alt uç (2) kırık
larınada kısa bacak sirküler alçı yapıldı.
lll. grupta hem ternur hemde tibiasına
konsrvatit tedavi uygulanan 3 çocuk
hasta (4 ekstremite) vardı. Bunların tibia kırıkiarına primer kısa bacak sirküler
alçı, ternur kırıklarınada 3 hafta 90-90
iskelet traksiyonunu takiben pelvi pedal
skorları

alçı uygulandı.

SONUÇLAR

de
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tremitede (%20) enfeksiyon gelişti.
Bunların birisi açık, diğeride kapalı tibia
kırığıydı. ll. grupta ise 1 psödoartroz, 2
malunion ve 4 (%28) Sudek atrofisi
komplikasyonları görüldü.

ll. grupta alınan %36 başarısız sonuçta da, 3 ekstremitede görülen malunion ve psödoartroz komplikasyonları,
?. ekstremitede ise uzun süre tespit gerekmesi etkilendi.

Ortalama 28.5 ay (4-46) takip süresi
sonunda sonuçlar değerlendirildi. Değerlenirmede hastanın subjektif şika
yetlerini, yürüme kapasitesini, iş ve
spor yapabilme kapasitesini, angulasyon retasyon deformitelerini, kısalık
miktarını ve kalça, diz, ayak bileği eklemlerinin hareket kısıtlılığını değerlen
dirrak 1977 de Karlström-Oireud (7) tarafından önerilen kriterler kullanıldı.
Buna göre souçlar çok iyi, iyi, kabul
edilebilir ve kötü olarak derecelendirildi.
Tablo 1.

lll. grupta alınan % 100 başarılı sonuçta hastaların hepsinin çocuk olması
etkendi.Erişkinlerde her iki kınğın da
konservatif tedavi sonuçları başarısız
(6) bulunurken, 1O yaşın altı çocuklarda
tibia kırığının primer kısa bacak sirküler
alçı ve ternur kırığının 3-4 hafta 90-90
iskelet traksiyonunu takiben pelvi-pedal
alçı uygulama sonuçları oldukça başarı
lı (9) bulunmuştur. Bizim sonuçlarımız
da bunu desteklemektedir.

ı. grupta 1 O ekstremitede %40 Çok
iyi % 40 iyi, %10 kabul edilebilir ve
%10 kötü sonuç bulundu. ll. grupta 14
ekstemitede% 28 çok iyi, % 36 iyi, %
21 kabul edilebilir,% 15 kötü sonuç bulundu. lll. grupta ise % 100 iyi sonuç
alındı.
TARTIŞMA

lpsilateral ternur ve tibia kırıki ı hastalarda ilave organ sistem yaralanmaları
nın bulunması ve travma skorlarının
yüksek olması nedeniyle düzenli bir
ekip çalışmasını gerektirmektedir.
1. grupta %80 başarılı (iyi ve çok iyi)
sonuç alınması bu grupta% 60 açık kı
rık olduğu gözönüne alındığında oldukça tatmin edicidir.Literatürde de benzer
sonuçlar verilmekte ve ipsilateral ternur
ve tibia kırığının tedavisinde açık kırık
larda dahil her iki kırığa agresif internal
fiksasyon önerilmektedir (6,8). Bu
grupta alınan 2 başarısız (kabul edilebilir ve kötü) sonucun birinde açık (Tip lll
B) kırık, diğerinde ise intraartiküler kırık
olması etkendi.

KAYNAKLAR
1. Baker, SP, O'Neilı, SO, Heddon, W,
Long, WB: lnjury severity score J. Travma
14: 187, 1974.
2. Delee, JC: lpsilateral fractures of the
femur and tibia treated in a quadrilatral cast
braco. Clin. Orthop. 142: 115-122, 1979
3. Evarts, Mc C: Surgery of the musculoskeletal system 2. ed., 1990.
4. Fraser, RD, Hunter, GA: lpsilateral
fractures of the femur and tibia. J. Bone
and Joint Surg., 60-B (4): 510-515, 1978
5. Höjer, H., Gillquist, J: Combined fractures of the femoral and tibial shafts in the
same limb. lnjury, 8, 206, 1977.
6. Karlström, G, Olreud, S; lpsilateral
fractures of the femur and tibia. J. bone and
Joint Surg., 59-A: 240-243, March 1977
7. Evith, RG, Winquist, RA: lpsilateral
fractures of the femur and tibia. J. Bone
and Joint Surg., 66-A (7): 991-1002, 1984.
8. William, WB, Robert, AD: lpsilateral
fractures of the femur and tibia in children
and adolescents. j. Bone and Joint Surg.,
73A (3): 429-439, 1991.
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PELViK REKONSTRÜKSiYON PLAKLARININ
TUBULER OLMAYAN KEMiK KlRlKLARlNDAKi
UYGULAMALARI
Hakkı ÖNÇAG*, Uğur YENSEL**
sonuçlarını

Bu çalışmada Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anailim Dalında, 16 olgunun 21 krığın
da pelvik konstrüksiyon plakları ile yapılan osteosentez uygulmaları ve erken sonuçları bildirilmiştir.
GiRiŞ

Tubuler yapı göstermeyen kemiklerin kırıklarının tesbiti oldukça zordur.
Bunları pelvis halkasını oluşturan kemikler, asetabulum, kalkaneus, skapula, klavikula örnek verilebilir. Son
yıllarda bu kemiklerin cerrahi osteosentezi ile ilgili seriler yayınlamaya
başlamıştır (1 ,2,3,4,5,6). Biz de tubuleryapı göstermeyen bu kemiklere uyguladığımız osteosentez yöntem ve

sunuyoruz.

MATERY AL VE METOD
Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Ortepedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında
Haziran 1992'den itibaren 11 olgunun
14 pelvis kırığında, 5 olgunun 6 kalkaneus kırığında ve 1 olgunun skapula
boyun kırığında pelvik rekonstrüksiyon
plağı ile osteosentez uyguladık. Kullanı
lan plak 3.5 mm.'lik pelvik rekonstrüksiyon plağıdır (6). Plak mini vidalara uygun olarak yaptırılmış, mini kortikal ve
spongioz vidalarla uygulanmıştır.
Posterior asetabuler dudak kırıkla
prone pozisyonda Kocher Langenbeck kesisi, pelvisinin ön kolon kı
rıklarında genişletilmiş iliofemoral kesi,
publis kollarının deplase kırıkları ve serında

(*) Ege Ün. Tıp Fak. Ortopedi ve Travm: A.B.D. Profesörü
(**)Ege Ün. tıp Fak. Ortopedi ve Travm. A.B.D. Uzmanı
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tebra kırığı mevcut olup, nörolojik defisit
yok idi. Olguların 1'inde üretra ve mesane rüptürü vardı. Bu olguda acil mesane tamiri, sistostomi ve sistostomi
kanülü konulmasını takiben ayrılmış pubis kolları ve kırığı rekontrükte edildi.

perasyonunda transpubik vertikal kesi,
kal kalkneus kırıklarında lateral L kesisi, skapula kırıklarında ise ters L veya T
kesisi kullanıldı (5,6).
Kalkaneus kırıklarında turnike altın
da talokalkaneal eklemdeki çökmeyi
kaldırmak için tüm olgularda iliak grett

Olgularımızın %85.5 inde ilave multipi kırıklar saptandı.

uygulandı.

Pelvis ve asetablum kırıklarında,
skapula kırıklarında ortalama 3 ünite
kan ile ameliyat girildi. Tüm bu kınklar
da ortalama ameliyat süresi 2.1 saat
olarak saptandı.

Pelvis kırığı olan olguların nötral, oblik pelvis grafileri ve pelvis tomografileri
çekidi. Kınğın yeri ve diğer özelliklerine
göre ameliyat planı yapıldı (5,6).
Postoperatif dönemde sadece 1 olguda üç hafta süre ile traksiyona devam edildi.

Pelvis kırıklarında intratekal genel
anestezi uygulandı. Ameliyattan sonra
hemen siyatik sinir fonksiyonlarının muayenesi yapıldı.
Kalkaneus kırıklarında spinal arwstezi uygulandı. Tüm ameliyat edilen kı
rıklarda postoperatif dirençlerin çekilmesini
takiben
pasif
ve
aktif
rehabilitasyon programı başlandı. Çift
koltuk değneği ile ayağa kaldırılan hastalara önce parsiyel, sonra da tam yüklenmeye geçildi.

BULGULAR
Hastalarımızın 4'ü bayan olup, ortalma yaş 365,2 (En küçük 27, En büyük 41 ), 12'si erkek olup, ortalama yaş
34.5 (en küçük 18,. en büyük 50) bulunmuştur.

Olgulardan 13'ü trafik kazası nedeni
ile ve hepsi bir başka hastaneden sevk
ile, 2'si yüksekten düşme nedeni ile 1'i
ise iş kazası sonucu baş vurdu.
Sadece iki olguda izole asetabulum
posterior kırığı saptandı. Olguların ikisinde asetabulum posterior dudak kırı
ğına ek olarak travmatik posterior kalça
çıkığı idi. Bu iki olguda acil olarak çıkık
lar redükte edildi. Olguların 3'ünde ver-

SONUÇ
Hastların izlem sümleri en fazla 8
ay, en a 15 gündür. Pel;is kırığı nedeni
ile ameliyat edilen olgulardan 3'ü halen
koltuk değneksiz yürümektedir. Kalça
fleksiyonları ortalama 11 O derece dolayındadır. Olgulardan 5'i halen tek koltuk
değneği kullanmaktaır. Kalça fleksiyonları ortalama 100 derece dolayındadır.
Her iki pelvis kolonunda kırık bulunan
bir olgu ise halen çift koltuk değneği
kullanmakta olup, 2.5 cm. kısalık vardır.Oigulardan 1'i multipl kırıkları nedeni
ile halen aktif rehabilitasyon almaktadır.
Mesane ve üretra rüptürü olan hastanın
ise, koltuk değneksiz yürümekte ve kalça fleksiyonunu tam olduğu saptanmış
tır.

Olgularımızın 1 inde enfeksiyon,
1'inde ise siyatik sinir lezyonu saptandı.

Kalkaneus kırığı nedeni ile ameliyat
edilen 5 olgudan halen 2'si koltuk değ
neği kullanmakta olup,poliklinik kontrolleri sürmektedir; diğer 3 olguda ise kırık
şifa ile sonuçlanmıştır. Bu olgulardan
sadece 1'inde 2x1 cm.'lik ci lt nekrozu
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görülmüş, postoperatif debritman ve
batigonlu pansumanlarla epitelize olması sağlanmıştır.

Skapula kollumundaki kırık nedeni
ile ameliyat edilen olgu postoperatif
4.üncü ayda omuz hareketlerini tama
yakın yapmaktadır.

Hakkt ÖNÇAG

neal eklem bozulmuş ve kırık çok parise bu eklemin restorasyonu ve
greft eklenmesi ile kalkaneusun bütünlüğünün korunabiieceği fikrine katılıyo
ruz (1 ).
çalı

Cerrahi uygulanırken subskapuler
sinirin, asetabulum kırıklarında da siyatik sinirin zedelenebileceği unutulmamalıdır.

TARTIŞMA

KAYNAKLAR

Pelvis halkasını oluşturan kemiklerin
ve özellikle asetabulum kırıklarını ameliyat ettiğimizde kırılan, kopan asetabulum parçalarının eklem devamlılığını tamamen bozduğunu gördük. Yan yana,
kısmen vertikal, kısmen horizontal, kıs
men oblik duran bu parçaların gelişme
si beklenen kallus ile restorasyonu
mümkün değildir. Sonuç kaçınılmaz şe
kilde trvmatik koksartrozdur.Genellikle
genç olan bu hastalarda koksartrozun
gelişmesi, az gelişmesi veya geç geliş
mesini temin amacı ile mutlaka cerrahi
olarak mekanik yardıma, yani rekonstrüksiyona ihtiyaç olduğu düşüncesine
katılıyoruz. Bu konudaki literatür ışığın
da asetabulum kırıklarının diğer intraartiküler kırıklar gibi düşünülmesi gerektiği inancındayız (2, 3, 4, 5, 6).
Kalkaneus

kırıklarında

talo - kalka-

1. Babin: Kalkaneus Kmklartnm Tedavisi. E.Ü. Tip Fak. Ot. ve Trv. Günleri, 2-10
Ekim 1991, /zmir
2. Joel, M. Matta, M.D., Philip, O. Merritt, M.D.: Dispfaced Acetabu/er Fractures,
C/in. Orthop., Number: 230, May 1988.
3. Joel, M., Matta, M.D., Lawelf M. Anderson, M.D., Herman, C. Epstein, M.D., Pierre Hendricks: Fractures of the Acetabu/um, C/in. Orthop. 205, p: 231-240, April
1986.
4. Joel, M. Matta, M.D., David, K Mehne, M.D., Rayman Roffi, M.D.: Fractures of
the Acetabulum, C/in. Orthop. 205, p: 241250, Apri/1986.
5. Mü/ler, M.E., Al!göwer, M., Schneider,
R., Willenegger, H.: Manuelinternal Fixation, New York, Springer Verlag 1990.
6. Latournel, E.: Fractures of the Acetabulum, New York. Springer Verlag, 1981.
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PARÇALI SEGMENTER VE AÇIK TiBiA
KlRlKLARlNDA iNTRAMEDÜLLER ENDER
OSTEOSENTEZi
Adnan ABBASOGLU*, Oğuz DURAKBAŞA**, Cem Tekin BARAN**,
Haluk ÖNCÜOGLU**
Yüksek enerjili travmalarla olan tibia fibula kırıkları nda, ci lt genellikle yararlandığından olduğundan gerek teknik
ve gerekse prognoz bakımından tedavi
yöntemlerin seçimi oldukça dikkatli olmayı gerektirmektedir. Bu tip olgularda
internal fiksasyon uygulamalarında enfeksion, konservatif teda-vide ise kaynama gecikmesi veya kaynamama ciddi
sorun
olarak
güncelliklerini
korumaktadırlar. (5,6, 7,9, 14) Bu nedenle son yıllarda fiksasyon rijiditesi
yeterli olmamasına rağmen, yumuşak
doku hasarı minimal olduğundan ve kı
rık hematomu korunduğundan cildi
riskli tibia kırıklarında intrameduller Ender çivileme tekniği tedavi yöntemi olarak gündemdedir. (3,6,8, 13, 14).
MATERYAL VE METOD
Sağlık Bakanlığı Istanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniğinde Mart 1990Eylül 1992 tarihleri arasında 17 hasta-

••

nın 18 cildi riskli ya da açık parçalı ve
segmenter tibia kırıkları intramedüller
Ender çivileme yöntemi ile tedavi edildiler.
Olguların 13'ü (%76) erkek, 4'ü
(%24) bayan olup 11 olguda (%61) sol,
7 olguda (%39) sağ krus kırığı mevcuttu. Yaş ortalaması 31.2 (12-73) tesbit
edilirken en sık yaş grubu 1O olgu
(%59) ile ikinci ve üçüncü dekattadır.
15 olgu (%88) trafik kazası, 2 olgu
(% 12) düşme ile meydana gelmiştir.
Gustilo- Anderson sınıflamasına göre olgularımızın 7 (%39) birinci derece,
2 (% 1.1) ikinci derece olup, diğer olgularda ise ciltteki ödem, bül ve ekimoz
nedeni ile risk mevcuttu. 3 olguda
(% 17) kırık segmenter, 6 olguda (%33)
parçalı idi. 1O olguda (%59) ek multipi
organ yaralanması mevcut olup, 4 olguda aynı taraf femur, 1 olguda bilateral
femur, 2 olguda önkol çift ve bir olguda
aynı taraf medial malleol kırığı ile karşı

Istanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Ortepedi ve Travmatoloji KIL ŞefYard.
Istanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kli. Asistanı
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diz anterolateral instabilite belirlendi.
Izole krus kırıklı olgular traksiyon
masasında, multipl kırıklı olanlar normal
ameliyat masasınd.a skopi altında ameliyat edildiler. 1 tibiaya dört, 4 tibiaya
üç, 1O tibiaya iki, ve 3 tibiaya bir Ender
çivisi yerleştirildi. 3 olguda çivilerin distal fragmana gönderilmesi kapalı olarak
mümkün olmadığından kırık yeri açıldı.
Ve 1 olguda serbest fragmanın inter
fragmanter vida osteosentezi uygulandı. Olguların hepsine post-op açı atel
yapıldı. Parçalı olmayan kırıklarda dördüncü haftadan sonra PTB alçısı yapı
larak parsiyel yük verildi. parçalı kırık
larda ise klinik ve radyolojik kal
teşekkülü saptandıktan sonra yük verildi. Ortalama yük verme zamanı 8 (416) hafta olup ortalama takip süreleri
20 (7-36) aydır. hastaların genel du-

rumları ve ameliyathane yoğunluğu nedeni ile ortalama 13 (8-30) gün sonra
ameliyata alınmış, hastanede kalış süresi 26 (12-55) gündür.
SONUÇLAR
1 olgu post-op 12. günde subdural
hematom nedeni ile olmuştur. Olguların
hiçbirinde derin enfeksiyon görülmedi.
Prevantif ve yüzeyel enfeksiyon için birinci kuşak sefalosporin ve aminoglikozit kombinasyonu kullanıldı. Kampartman sendromu hiçbir olguda gelişmedi.
Segmentler kırıklı 2 olguda 36, haftaya
kadar uzayan kaynama gecikmesi tesbit edildi. Diğer olgular ortalama 20
(12-36) haftada konsolide oldu. Geç takiplerde hiçbir olguda psödoartroz görülmedi. Bir olguda 15 derece anterior
angulasyon, 1 olguda 1O derece ve 1O
derece valgus birlikte tespit edildi. Diz
hareketleri tüm olgularda normali sınır
larda olup 1O olguda ayak bileği dorsal
fleksiyonu kısıtlı idi. Parçalı ve segmenter kırıklı 9 olguda 2 cm'nin altında kısa
lık saptandı. Ve takviye topuk ile aksama giderildi.
3 Ender uygulanan iki olguda medialdeki çivilerden birer tanesi diz eklemi-

Şeki/1/a

Şeki/1/b

Şeki/1/C
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3. Ege, R., Atik, Ş., Ayas, l; Tibia cisim kinklannm ender çivisi ile tedavi ve sonuç/an, 9.
Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabi, 382-383, Emel Matbaasi, Ank. 1987.
4. Ercan, Ş., Altmtaş, F., Erdoğan A., : Tibia kmklarmm Ender çivisi ile tedavi ve sonuç/an,
9. Milli Türk Ortopedi ve Travmato/oji Kongre
Kitabi. 483-484, Emel Matbaasi, Ank. 1987.

ni irrite ettiğinden past-op 7 ve 9. aylarda lokal anestezi altında çıkarıldı.
TARTIŞMA

Tibia kırıklarında tedavi kınğın şekli
ne, cildin durumuna ve cerrahın tercih
ve becerisine göre internal, eksternal,
intramedüller fiksasyon veya konservatif olarak planlanmaktadır (2,4,6, 11, 14).
Tibia kırıklarında öncelikle kapalı rezeksiyon ve alçı tedavisi tercih edilmelidir. Konservatif tedavinin başarısız olduğu
durumlarda cerrahi
girişim
düşünülmelidir. (1 ,9, 11 ).
Yapılan araştırmalarda tibia açık kı
rıklarında Ender çivileme yönteminin
eksternal fiksasyona göre daha avantajlı olduğu ve enfeksiyon oranının %
50 daha az görüldüğü saptanmıştır.
(5,7,10,13,14).
Bu arada yapılan deneysel çalışma
larda tibia kırıklarında rijid intramedüller
tesbit yerine fleksibi Ender çivifemesindeki minimal hareketlerin oluşturduğu
eksternal kallusun kırık stabilitesini arttırdığı savunulmaktadır (9). Intramedüller çivileme yönteminde yumuşak doku
hasarı minimal olduğundan kampartman sendromu seyrektir (12).
Ender çivilemesinde fiksasyon rijid
olmadığından özellikle parçalı ve segmentertibia kırıklarında kısalık ve angüler deformiteler çoğu kez kaçınılmazdır
(3,4,6, 11 ).
Sonuç olarak ciddi riskli, parçalı ve
segmenter tibia kırıklarıda erken ambulasyon, düşük enfeksiyon riski, minimal
yumuşak doku hasarı ve en önemlisi kı
rık hematomunun korunması gibi avantajları nedeniyle intramedüller Ender çivileme yönteminin tatminkar bir tedavi
şekli olduğu kanatına varılmıştır.

KAYNAKLAR
1. Alho, A.: Locked lntramedul/ary Nailing for displaced tibial shaft fractures. J.
Bone and Joint Surg,: 72-B: 805-809, 1990
2. Court-Brown, C.M.: Closed lntramedul/ary tibial nailing. J. Bone and Joint
Surg.: 72-B:605-611, 1990
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5. Halbrook, J.L., Swiontkowski, M.F.,
Sanders, R.: TReatment of open fractures
of the tibial shaft Ender Nail/ing versus external fixation. J. Bone and Joint Surg; 71A: 1231-1238; 1988
6. Leach, L.E.; Fractures of the tibia and
fibu/a, Fractures in adults. Chapter 17,
1593-1663, J.B. Uppincott Company, Philadelphia, 1984.
7. Maurer, D.J.: lnfection after intermedul/ary nailing of severe open tibiaf fractures initial/y treated with external fixation. J.
Bone and Joint Surg., 71-A: 835-848, 1990
8. Mayer, L., Werbie, T., Schwab, J.P.,
Johnson, R.P.: The use of Ender nai/s in
fractures of the tibia/ shaft. J. Bone and Joint Surg., 67-A: 446-455, March 1985.
9. Merianos, P., Pazaridis, S., Serenes,
P., Orfanidis, S., Symmlo, P.: The use of
Ender nal/s in tibiaf shaft fractures. Acta
Orthopedica Sean. 53:301-307, 1982.
10. Russel, G.G.: Primary or delayed
closure for open tibial fractures. J. Bone
and Joint Surg. 72-B: 125-128, 1980
11. Taylor, J.H.: Fractures of the tower
extremities. Campbells operative orthopedics. Volume : 2, Chapter 23, 785-894, St
Louis, 1992.
12. Tischenko, G.: Compartment syndorme after intermedullary nail/ing of the tibia. J.
Bone and Joint Surgl, 72-A: 41-44, 1990
13. Whitelaw, G.P. et al.: Ender rods
Versus external fixation in the treatment of
open tibial fractures. C/in Orthop and related research., april, 1990.
14. Whittfe, A.P., et al.: Treatment of
open fractures of the tibial shaft with the
use of inter locking nailing without reaming.
J. Bone and Joint Surg., 74-A: 1162-1177,
september, 1992.
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TiBiA AÇIK KlRlKLARlN TEDAViSi
M.A. TÜMÖZ*, C. Cüneyt KÖSE**, N. YAPAR***, R. AVCU***

GiRiŞ

MATERYAL VE METOD
Açık tibia kırığı nedeniyle Ocak 89Ağustos 92 tarihleri arasında kliniğimi

Tibia açık kırıklarının tedavisinde
son 1O yıldır acil cerrahi tedavi yönünden daha atak davranılmaya başlan

ze

Bu olguların ilk tedavisinde en
önemli aşama erkenden ameliyathane
koşullarında yaranın bol serumla yı
kanması, debiritmanı, kapatılıp, tespit
edilmesidir.
Tibia

başvuran

açık tibia kırıkil 266
röntgenleri incelendi.
Gustilo-Anderson sisOlguların 12 tanesi bila-

278

hastanın kayıt ve
Sınıflandırma için

mıştır.

temi kullanıldı.
teraldi (%4.47.

Olgularımız ortalama 19 aylık bir takip süresinde incelendi (12-36 ay). 01gularımızda en küçük yaş 4, en büyük
yaş 82 olup, ortalama yaş 31 ,S'du.
Hastaların 214'ü erkek (%80), 52'si bayandı (%20).

kırıkları sık

rastlanan, kompliçok olan kırıklardır. Tibia
çevresinin 1/3'üne damardan zayıf yumuşak dokuyla örtülü oluşu ve yüksek
oranda açık kırık görülmesi nedeniyle
dış ortamdan enfeksiyon ajanlarının
kanlı kırık alanlarına kolayca yerleşme
si psedoartroz riskini artırmaktadır (22).
kasyonları

Tedavi sonrasında herhangi bir deformite, angulasyon, bacak uzunluk farkı, hareket genişliğinde veya günlük yaşamsal aktivitelerde kısıtlanma olupolmadığı değerlendirildi. Klinik ve radyolojik bulgular Juhner ve Wruhs'un kriterlerine göre değerlendirildiğinde:

Son yıllarda açık tibia kırıklarında
daha çok cerrahi ·girişimle eksternal
fikxasyon ve minimal internal fixazsyon uygulanmaya başlandı.

Kırık iyileşmesi

* Ank. Numune Hast. 2. Ortop. ve Travm. Klin. Şefi
** Ank. Numune Hast. 2 Ortop. ve Travm. Klin . Uzmanı
*** Ank. Numune Hast. 2 Ortop. ve Travm. Klin. Asistanı
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TABLO 1: Junner ve Wurhs'un Kriterleri
Zayıf

Çok iyi

Iyi

.Psödoartroz, Arnputasyon

Yok

Yok

Yok

+

Neunovaskülersıkıntı

Yok

az

Orta

Ciddi

Orta

Yok 2°-5°

6°-10°

10

Öne ve arkaya açılanma

0°-5°

6°-10°

11°-20°

20°

Ro tasyon

0°-5°

6°-10°

11°·20°

20°

Varus; valgus derecesi

Kısalık

Diz hareketleri

0°-5 mm.

6+-10mm

11-20mm

20mm

Normal

%50'den az

%50'denaz

%50'den az

Ayak Bile()i Hareketleri

%75'den fazla

%75'den fazla

%75'den fazla

%50'den az

subtolar Eklem Hareketleri

%75'den fazla

%75'den fazla

%75'den fazla

%75'den az

Yok

Arasıra

Orta

Ciddi

Normal

Normal

Hafif Topa!

Bariz Topa!

Mümkün

Sınırlı

ÇokSınırlı

Olanaksız

Ai:) rı
Yürüyüş

Kuwetli Aktiviteler

duğu

zaman kaynama gecikmesi olarak değerlendirildi (21 ). 1,5 ay arayla
yapılan kontrol grafilerinde kırık iyileş
mesi yoksa, kaynama yokluğu olarak
değerlendirildi.

BULGULAR
Kınğın

etyolojik nedenleri 125 olguda trafik kazası (%46.8), 27 olguda
düşme (%14), 21 olguda spor yaralanması (%8), 59 olg~da iş kazası (%26),
14 olguda ateşli silah yaralanması
(%5.2).
Kırıkların lokalizasyonu şöyleydi; 20
olgu proxks imal 1/3 (%7.4), 48 olgu
distal 1/3 (% 17.1 ), 21 O olgu orta 1/3
(%75.5), 122 olguda transvers kırık
(%41.6), 25 olguda spiral kırık (%9),
108 olguda oblik kırık (%40), 10 olguda
segmental kırık (%4), 9 olguda çok parçalı kırık (%3.8), 4 olguda defekt vardı
(%1.6).

124 olgu tip ı açık (%44.6), 856 olgu
tip ll açık (%31 ), 56 olgu tip ll açık

(%22.3).
278 tibia açık kınğın ın 187'si (%64)
tibiada, 91'i (%36) sol tibiada, 266
olgunun 98'inde (%38) mutpil injury
mevcuttu.
sağ

TEDAVi
Hasta, hastaneye kabul edildikten
sonra hemen tetanoz ve gazlı gangren
proflaksisi yapıldı. 266 olgunun 110
(%40) ilk tedavisinin başka sağlık merkezinde yapılmış olmasına rağmen, yapılan işlemeler ait epikriz olmadığından
hiç tedavi edilmemiş gibi kabul edilip,
bol serum fizyolojikle yıkkandıktan sonra debritman yapıldı.
Olguların geliş saatleri; ilk 8 saatte
gelenler 149 olgu (%56), 8-12 saette
gelenler 72 olgu (%_27), 121 gelenler
45 olgu (% 17) idi.

Kontamine tip 11-111 kırıklarda penisilin Kristalize 20-30 milyon Ü/gün başla
masına ek olarak, tüm hastalar 24-48
saat IV sephaosporin + Aminoglikozid
aldılar.
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Tip 11-111 açık kırığı olanlarda genel
olarak ilk debritmaların 48-72 saat sonra ikinci bir debritman yapıldı.

yaraya (%5) deri grefti konuldu. Bu
greftler tibia üzerindeki yumuşak doku
defektini kapatmak için hastanın genel
durumu iyi olur olmaz ve yeterli granülasyon dokusu gelişince uygulandı. 5
hastada(% 1.8) iyileşme süresi sonrası,
minör travma sonucu sekonder retraktür gelişti ve bu kayanama gecikmesine sebep oldu. 1O hastada psödoartroz
gelişti (%3.8). 9 hastada (%3.5) geçici
erdneal sinir paralizisi gelişti. 7 hastada
(%3) clawtoe ve 15 hastada (%6.1)
ekin deformitesi gelişti. Ekin deformitesi ve bilek ekiemi hareket kısıtlılığı hastanın rehabilitasyon görmesine rağmen
bu şekildeydi.

Olguların
144'üne
konservatif
(%52), 134'üne (%48) değişik cerrahi
tedavi yöntemleri uygulandı.

SONUÇLAR
199 tibia (%76) 8-24 hafta arasında
Toplam 17 hastaya (%7.2) kemik greftlemesi ve sekestrektomi gibi
ek cerrahi girişimlerde bulunuldu.
kaynadı.

Hastalarımızdan

5'inin açık tibia kırı
amputasyonla sonlandı (% 1.9). 4
hastaya kampartman sendromu nedeniyle fasyatomi yapıldı (% 1. 7). 55 tibiada (%20) enfeksiyon tespit edildi. Bunlardan 42 tüanesi (% 15.1) çivi yolu
enfeksiyonu idi. 134 tanesi (%4.9) derin ve yüzeysel enfeksiyondu. Derin enfeksiyon gelişen 5 olgu (% 1.8) lokal yara bakımı, drenaj ve multipl antibiyotik
tedavisine cevap vermedi ve osteomyelit olarak kabul edildi. Diğer çivi yolu
ve yüzeysel enfeksiyolar lokal bakımla
ve antibiyotik tedavisiyle iiyileştiler. 14
ğı

TABLO ll:

Eksternal fiksatör 8-20 hafta (ortalama 1O hafta) kaldı. Ekstremite kı salı ğı
42 olguda (%18) görüldü. Bunlardan 2
(%3) 2 cm'den fazlaydı. Angulasyon 32
olguda (% 11.6) görüldü. Bunlardan 10°
den fazla varus-valgus açılanması görülen 3 olgu idi (% 1. 2). Sonuçlar Juhner ve Wruhs'un kriterlerine göre değerlendirildiğinde % 71 çok iyi ve iyi,
%17 orta,% 12 kötü sonuç bulundu.

Kullanılan

Tedavi

metodları.

olgu

%

114
30

14
9

Minimal Osteosentez

3
2
97
15
10
7

1.6
1.2
34.5
6.2
4.1
3.1

TOPLAM

278

100

Pencereli sirküler alçı
Konservatif

Iskelet traksiyon u ve takiben sirküler alçı
Ender
Sekonder Plak vi da

Cerrahi

Eksternal fiksatör
Girgin
Sirküler
Dinamik Aksiel
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Son yayınlarda açık tibia kırıkiarına
önemli yer verilmektedir. Gustilo, 5 ana
noktanın tedavi için gerekli olduğunu
bildirmiştir (15,23,24). Bunlar, radikal
debritman, basınçlı irrigasyonla nekrotik materyalin uzaklaştırılması, bakteri
inokülasyonunun azaltılması, kınğın miniimal girişim ile stabilizasyonu, dokunun daha fazla devaskülarize olmasının
önlenmesi, antibiyotik tedavisiyle debritmandan kurtulan bakteri populasyonunun azaltılması, kınğın 4-7 günde erken yumuşak doku ile kaplanarak
bakteriyel bariyerin teşkil edilmesi, yüksek enerjili travmalarda kemik greftlenmesidir.
Burgess ve arkadaşları kemik fragmanları dahil bütün avüsküler dokulan n
uzaklaştırılmasının gereği üzerinde durmaktadır (25,26). Tip lll açık kırıklarda
bu protokolle %64 kaynama bildirmiş
lerdir. Daha önceleri avasküler kemik
fragmanlarının yerinde bıraUması tavsiye edilirken, son yıllr.ırda yeni tekniklerle antibiyotik zinr:irleri, kemik greftlemesi ve ilizarovun tarif ettiği yöntemle
interkalary l<emik · rejenerasyonu sağ
lanrnakta ve sepsis önlenmektedir. Ya;anın sekonder granülasyonu daha
uzun zaman olmakta olup yaranın geç
primer sütür, cilt grettlemesi, fokal flep
veya vaskülarize doku transferiyle erken kapatılması enfeksiyon ve kaynama gecikmesini azaltır. Yüksek enerjili
taNama sonrası oluşan açık Tip 3 kırık
larda 48-72 saat sonraki ikinci bir debritmanın önemi büyüktür (21 ). Açık kı
rıkları n en az devaskülarizasyonla
stabilizasyonu bütün yazarlar tarafın
dan kabul edilmektedir. Ancak tespit
yöntemıeri üzerinde fikir birliği yoktur.
Düşük enerjili kırıklarda alçı ile immobilizasyon yeterli olurken, eksternal fikssatörle stabil tespit tip ll ve tip lll kırıkla-

en

yaygın kullanıina

metoddur

(24).
Değişik çalışmalarda

%23 redüksi%37-55'e kadar kaynama
yokluğu ve %27-42 çivi yolu enfeksiyonu bulunmuştur (19, 29, 30).

yon

kaybı,

Son yıllarda rimerize edilmeden intramedüller çivileme ve Ender çivileri
açık kırıklarda tedavi seçeneği olmuştur
(24).
8-1 O saatten geç gelen olgu enfekte
kabul edilir, eğer debritman yapılarak
kontamine dokular uzaklaştırılamamış
sa intramedüller fiksasyon kontrendikedir.
Lotter %5 enfeksiyon dışında çok iyi
sonuç, Velasco ve arkadaşları % 6 enfeksiyon, %4 mal-union'la beraber,
%98 kaynama bildirmişlerdir.
Whitelow ve arkadaşları, eksternal
fiksatör tespitinde belirgin derecede daha az komplikasyon bildirmiştir.
Biz serimizde 278 açık tibia kırıklı olguyu, Gustilo'nun 5 temel ilkesine bağlı
kalarak (23, 15) tedavi ettik. Sirküler alçı ve değişik tip eksternal fiksatörlerin
kullanıldığı serimizde 13 hastada %4.9
yüzeyel ve derin enfeksiyon, 42 hastada % 51.1 çivibaşı enfeksiyonu, 32 olguda (% 11.6) angulasyon, 1O hastada
prödoartroz (%3.8) tespit edildi. Bu sonuçlar, açık tibia kırıklarının eksternal
fiksatörle yapılan tedavisi sonuçlarıyla
uyumlu olup, ilk 8 saatte yapılan intramedüller rimerizasyonsuz çivi sonuçlarından daha az tatmin edici bulunmuş
tur.

KAYNAKLAR
1. Tezeren, 1990 Ankara. Aç1k kmklarda
tedavi ilkeleri ve extemal fixatör ku/lamml.
ANH Uzmanl!k Tezi.
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Am. 18:85-93, 9987.
26. Burges A. Poka, A. Brumback RJ
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AÇIK TiBiA KlRlKLARlNDA ECS iLE TEDAVi
ETTiGiMiZ HASTALARlN SONUÇLARI

Adnan GÜRBÜZ*, Fatih PESTiLCi**, Turgay ÇAVUŞOGLU***
Açık kırıklar Ortopedi ve Travmatolojide sık görülen, komplikasyonları
çok olan ve tedavi en sıkıntılı olan kırı
ğıdır. Tüm kırıkların% 15'i açık kırıktır.
Açık kırıkların en sık görüldüğü kemik
ise tibiadır. Çünkü tibia direk travmaya
en çok maruz kalan bölgedir ve tibia
anterioru üzelinde sadece cilt ve minimal cilt altı dokusu olduğndan travma
ile olan kırıklar genellikle açık kırıktır.
Açık kırıklar büyük travmalar ile oluş
tuğundan beraberinde diğer sistemlere ait patolojilerde sık olarak görülür.

Kliniğimizde Mart 1991- Aralık 1992
tarihleri arasında açık tibia kırığı ile baş
vuran 26 hastanın 27 bacağına Montiçelli tipi ECS (Eksternal Circüler Stabilizer) uygulandı. Kırıkların GUSTILLO'ya
göre dağılımı şöyledir. GRADE 1; 6
hasta (% 22.2), GRADE 2; 12 hasta (%
44), GRADE 3A; 5 hasta (% 18.5),
GRADE 38: 4 hasta(% 14.8).

Açık kınğın eksternal fiksatör ile tedavisi ilk defa MALGAIGNE tarafın
dan 1847'de yapılmıştır.

Hastaların 25'i erkek, 1 i bayan idi.
Hastaların yaşları 18-60 arası (Ort. 32)
değişiyordu. Hastalara kırık oluşumunu

1932'de Robert ve Jean JUDET
kardeşler kendi fiksatörleri ile açık kırı
ğı tedavi etmişler ve Debritman + Eksternal fiksatör ile açık kırık tedavisindeki başarıyı yayınlamışlardır.
1960'1ı yıllarda ILIZAROV, ECS ile
kırık

**

tedavisi yapmıştır. Avrupa ve

Amerika'da ise ECS kullanılmaya ancak 1980'1i yıllarda başlamıştır.
MATERY AL VE METOD

takiben ort: 7 gün (1-32) sonra ECS uygulandı. Hastaların ?'sinin beraberinde
başka sistemik sorunlarda olduğundan
bunların düzelmesi beklendi. Bu süre
içinde hastalara kalkaneustan traksiyon
yapıldı. 15 hastamıza ise ilk geldiğinde
irrigasyon ve debridman yapıldı. Çeşitli
olanaksızlıklar nedeniyle aynı seansta

SSK Ankara Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Asistan ı
SSK Ankara Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzmanı
SSK Ankara Hastanesi 2. ORtopedi ve Travmatoloji Kliniği Asistan ı
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fiksatör konulamadı. Kırıkların oluş nedenine göre dağılımı şöyledir. Trafik
Kazası: 17, lndirek Travma: 7, Ateşli Silah Yaralanması: 3'.
Ameliyat edilen tüm hastalar Ameliyat sonrası. 2. gün koltuk değneği ile
kaldırıldı ve hemen parsiyel yük verildi.
Bilateral ECS uyguladığımız hasta ise
Postop. 15. gün ayağa kaldırıldı.
SONUÇ
Hastaları ortalama 13 ay (4-20) takip ettik. 27 tibianın 18'inin tedavisi tamamlandı. 1'i hariç hepsinde kaynama
gerçekleşti. Cihaz en erken 3. ayda, en
geç 8. ayda çıkarıldı. Sonuçlarımızı kırı
ğın radyolojik olarak redüksiyonuna,
primer kaynamasına, hastanın diz ve
ayak bileği hareketlerine, enfeksiyon
gelişmesine göre değerlendirildi.

Diz hareketleri hepsinde tam idi.
Ayak bileği hareketlerinde ise 3 hastada dorsofleksiyon kısıtlılığı oluştu hiçbir
hastada cihazın uygulanmasına bağlı
nörovasküler kamplikasyon oluşmadı.
Geç komplükasyonlarımızdan çivi yolu
enfeksiyon 8 hastada (%29.6) gelişti.
Hepsi yüzeyeldL Bunlarda septik veya
aseptik ayrımı yapıllmadı. Hiçbirinde teli
çıkarmak zorunda kalmadık ve kronik
osteomyelit gelişmedi. Antibiotik + Debritman ile hepsinde iyi sonuç aldık. diğer komplikasyonlar ise; 1 hastada tel
kırılması, 3 hastada ise tel gevşemesi
dir.
Hastaların 4'ünde aşırı doku defekti
vardı. 3 hastaya Plastik Cerrahi tarafın

dan rotasyonel skin flep çevrildi. Kemik
defekti olan 3 hastaya asansör ameliyatı yapıldı. 1'inde ise sadece fiksatör
kondu. Hastanın halen plastik cerrahi
tarafından tedavisi devam etmektedir.
TARTIŞMA

Açık kırıkta infeksiyon oranı kınğın
derecesine, yapılan debridman ve kullanılan antibiotiklerle ilgili olmakla beraber, primer internal fiksasyondan sonraki infeksiyon oranı Gustilo'nun yaptığı

yayın taramasına göre % 3 ile % 50
arasında olup, ortalama % 17'dir. Velikakis'e göre Tip 3 açık yayın taraması
na göre % 3 ile % 50 arasında olup, or-

talama % 17'dir. Velikakis'e göre Tip 3
açık kırıklarda bu oran % 80'e kadar
yükselmiştir. Oysa bizim serimizde iyi
debridman ve uygun kırıklarda bu oran
% 80'e kadar yükselmiştir. Bizim serimizde iyi debridman ve uygun antibiotik
kullanarak uyguladığımız ECS sonucunda hiçbir hastada osteomyelit geliş
memiştir. Sonuç aldığımız 18 hastanın
17'sinde kaynama gerçekleşti. Bu oran
%94.4 dür.
ECS'nin en kolay, en uygun uygulanabilen yer olan tibianın açık kırıkların
da deneyimli cerrahlar tarafından uygulanan ECS ile aldığımız sonuçların
başarısından dolayı açık ve parçalı kırık
tedavisinde ilk seçeneğin ECS olacağı
nı öneriyoruz.
KAYNAKLAR 1. Anderson, J. T., and
Gustilo, R.B.: lmmediate internal fixation in
open fracture, Orthop. C/in. Nort Am., 11:
569, 1980.
2. Benson, D.R., et al.: Treatment of
open fracture: a prospective study. j. Travma 23: 25, 1983.
3. Clansey, B.J., and Hansen, S. T., Jr.:
Open fracture of tibia: A review of 102 cases, J. BoneJointSurg., 60A: 118, 1987.
4. Aslanoğlu O: Eksternal Fiksatör ve
Klinik Uygulama/an, Gazi Ün. Tip Fakültesi
Yaymlan, Ankara 1987.
5. Tucker, H.L., Kendra, J.c., Kinnebrew, T.E.: Tibial Defects. Reconstruction
Using the Methhod of ilizarov as an Alternative. Orthop. C/in Nort. Am., 21 (4): 629637, 1990.
6. Schwarstman, V. Schwarstman, R.:
Tecnigues of Fracture Reduction: The !Jizarov Method. Tech. Orthop., 5:53-59, 1990.
7. De Bastiani, G., Aldegheri, R., RenziBrivio, L: THe treatment of fracture with a
dynamik Aksia/ Fixatör. j. Bone Joint Surg.,
(Br) 66B: 538-545, 1984.
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TiBiA PiLON KlRlKLARlNlN TEDAViSi
Sinan ADIYAMAN*, Hüseyin DEMiRÖREN**, Sadan AY**, Ertan MERGEN***
1911 yılında Destot'un tibianın distal 1/3 bölümündeki kırıkiara ilk defa
"Pilon", (çekiç) adını vermiştir ve o yıl
larda tedavi ile en zor düzelebilen kırık
olarak kabul edilmekteydi. Hastalara
geç dönem sonuçlarını kötü olacağı
söylenmekte idi. Bu kırıkar oldukça
nadir olarak izlenmekteir. En sık olarak yüksekten düşme, sabit ayakta
öne doğru düşme, trafik ve kaynak kazaları sonucunda olmaktadır (1 ,3,4,8).
MA TERY AL VE METOD

guda aynı ekstremitede asetabulum ve
patella kırığı izlenmiştir.
Retrospektif çalışmamızda radyografisi bulunabilen hasta larımızın yeni
AO klasifikasyonuna (5) (Şekil 1) göre
tipleri şunlardır:
A
1.1 = 7, 1.2
= 3, 1.3 =2
2.1 = 4, 2.2
4, 2.3 =2
3.2= 1' 3.3
B

1.2= 2

Kliniğimizde Ocak 1987 ile Aralık
1992 tarihleri arasında 40 tibia pilon
kırığı izlenmiştir. Olgularımızın 11 'i

c

2.1 = 1'
1.1= 4,

(%27.5) bayan ,29'u (% 72.5) erkekdir. Ortalama yaş 43.5 (18-76 yıl) idi.
Olgularımızın kırıkları 3 olguda(% 7.5)
sporda, 16'sında (40) trafik kazası,
9'unda (% 22.5) iş kazası, 5'inde
(% 12.5) yüksekten düşme ve 6'sında
(% 15) gezerken düşme gibi minimal
aktivite anında· oluşmuştur. Pilon kırı
ğı na ek olarak 1 olguda diğer bacakta
kalkaneus kırığı, 1 olguda L 1 Burst kı
rığı, 1 olguda diğer tibia kırığı ve 1 ol-

**

2.3
1.2

=1
=4, 1.3=3

2.1=
Yumuşak dokular incelendiğinde 2
olgunun açık kırık olduğu Gustilo sınıfla
masına (2) göre biri Grade 1 diğeri gradi 2. kapalı kırıkların yumuşak doku
travması açısından

değerlendirildiğin

de Tscherne klasifikasyonuna (9) göre
en az bir olgunun grade 2 ve üç olgunun grade 1 yumuşak doku tahribatı olduğu izlenmiştir.

Uygulanan tedavi yöntemleri ise
şekilde ayrılabilir:

A.Ü.T.F. Ort. ve Trav. A.BD. Uzmanı
A.Ü.T.F. Ort. ve Trav. A.B.D. Araş. Görevlisi
A.Ü.T.F. Ort. ve Trav. A.B.D. Profesörü
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Sinan ADIYAMAN

TIBIA PILON KIR/KLARININ TEDAVISI

Konservatif: sirküler alçı 7, lnkorpo2 ve Traksiyon 2 hastada
Minimal osteosentez: Kirchner ile 2
ve lnterfragmanter vida ile 7 hastada
fiksasyon yapılmıştır.
Plak uygulanan hastaların 4'üne LCDCP, 4'üne Clover leaf plak, 3 hastaya
kaşık plak ve 7 hastaya DCP uygulanre

alçı

mıştır.

Eksternal fiksasyon uygulanan 2
birine Hoffman tipi, birine de
Unifix uygulanmıştır.
hastanın

TARTIŞMA

Konservatif tedavi yapılması gereken olguların mümkünse traksiyon uygulanmalıdır ve eğer mümkün ise tibulanın anatomik fiksasyonu yapılarak
tibia'nın valgus'a kaymasına engel
olunmalıdır. (8)
Tedavisi cerrahi olarak yapıldığında
tiksasyon için sadece intertragmanter
vidalar yeterli görülmemelidir ve nötralizasyon amacı ile plak da ilave edilmelidir. Tibia için redüksiyona girilmeden
önce fibulanın tam anatomik redüksiyonu ligamentotaksis sayesinde tibia'nın
redüksiyonunu kolaylaştıracak veya tamamen redüksiyon sağlanmış olacaktır
(3,4,8). Bu ve diğer indirekt redüksiyon
yöntemlerinin ugygulanmasını takiben
uygun bir fiksasyon yapılmalıdır. Bunun
için Kaşık plak, T-plak, (cloverleat) plak
veya narrow 3.5 - veya 4.5 mm DCP
yada yeni geliştirilmi olan LC-DCP kullanılabilir (1 ). Biomekanik özelliklerinden dolayı (6) ve LC-DCP'deki titan ile
paslanmaz çelik vidaların tamamen
inert olması yanında kombine kullanı
mında herhangi bir komplikasyon yayınlanmaması nedeni ile biz bu iki alaşı
mı kombine olarak da kullanmaktayız.
Bazı uygulamacılar kemik greftlemesinin de yapılması gerektiğinin belirtmekte
ise de bu uygulama halen tartışmalıdır
(8). Olgularımızın yalnız 4'üne primer ola-

rak kemik greftlemesi

uygulanmıştır.

Yumuşak

doku problemlerinin varlı
ise eksternal fiksasyon uygulanması önerilmektedir (2).
Tibia Pilon kırığı diğer merkezlerde
olduğu gibi kliniğimizde de nadir olarak
görülen bir kırık tipidir. Yeterli sayıda,
tedavi görmüş hasta sayısının olmaması nedeni ile en iyi sonucun hangi tip tedavi ile elde edilebileceğini söylemek
çok zordur (8). Ancak hastaların daha
az hastanede kalmasını sağlamak ve
daha önce işlerine dönebilmelerini n
sağlaması açısından biz teknik olarak
mümkün olan olgularda cerrahi tedaviyi
tercih etmekteyiz.
ğında

KAYNAKLAR:
1. Bone L.B.: Fractures of the Tibial Plafold, The Pilon Fracture. Orthop. C/in. N.
Am. Vo/18, No/, 1987, 95-104.
2. Gustilo R.B.: Management of Open
Fractures and their Compo/ications, WB.
Saunders Co, 1982, 19.
3. Mast J.W., Spiegel P.G., Pappas
J.N.: Fractures of the Tibial Pilon. C/in Orthop. Re/. Res. No. 230, 1988, 68-82.
4. Mü/ler ME., Allgöwer M., Scheider
R., Willenegger H.: Manual of Internal Fixation. Springer Verlag, 1990.
5. Mü/ler M.E?, Nazarian S., Koch P.
Schatzker J.: The Comprehensive Classification of Fractures of Long Bones, Springer- Verlag, 1989, 171-179.
6. Rockwood C.A., Green D.P.: Fractures in Adults, j.B. Uppincott Co. 1984, 94.

7. Rüedi T.P., Allgöwer M.: THe Operative Treatment of lntraarticular Fractures of
the Lower End of the Tibia. C/in. Orthop
Re/. Res. No. 138, 1979, 105-110.
B. Schatzker J., Tile M.: The Rationale
of Operative Fracture Care, Springer Verlag
1987, 344- 369.
9. Tscherne H., Gotzen L.: Fractures
with Soft Tissue lnjuries. Springer - Verlag,
1984. 1-9.
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BÖLÜM- XII
DiZ YUMUŞAK DOKU SORUNLARI
KlSlM- 1
MENiSKÜS LEZYONLARININ ARTROSKOPiK
ANATOMiSi
Birol GÜLMAN*, isınet AKÇAY**
rındaki patolojik anatomiyi tanımlamak
ve sınıflandırmak amacıyla, artroskopik
incelemede menisküs lezyonu tanısı
konulan 280 olguda elde edilen bulgular değerlendirildi.

Diz ekieminde menisküslerin travmatiik yırtığı, ilk defa 1803'de Ingiltere
Leeds üniversitesinden Williams Hey
tarafından tanımlandı.

Menisküs cerrahisini tarihi gelişimi
içinde, semilunar kıkırdakta görülen
patolojik anatomiyi tanımlama ve lezyonları sınıflamaya yönelik pek çok
çalışma bildirildi (1-4). Fakat günümüzde de kullanılan; balık ağzı, kova
sapı, papağan gagası, flap ve oblik
yırtık gibi tanımlar çoğu kez okuyucu
tarafından farklı tanımlanmaktadır (1 ).

GEREÇ ve YÖNTEM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 1988-1992 yılları arasında,
artroskopik incelemede menisküs lezyonu tanısı konularak cerrahi tedavi
uyulanan yaş ortalaması 32.2 olan, 217
(%77.5) erkek, 63 (% 22.5)_ bayan toplam 280 olgunun 297 menisküsü materyali oluşturdu. Bu çalışmaya, menisküs
dışı
nedenlerle
yapılan
artroskopiler sırasında bulunan menisküs lezyonları katılmadı.

Artroskopi tekniğinin gelişmesi ve
artroskopik cerrahinin yapılabilir duruma gelmesi ile de, menisküs lezyonlarının iyi tanımlanması ve sınıflandırıl
ması konusu önem kazandı (4-8).
Bu

**

çalışmada;

Artroskopik inceleme

menisküs lezyonla-

sırasında,

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. Doç. Dr.
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. Araştırma Görevlisi
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a

b

e

f

c

g

h
Şeki/1:

d

j

k

a) Posterior /ongutidinal yırtık, b) Anterior longitudinal yırtık

nisküs lezyonlarında patolojik anatomiyi tanımlamak için Sprague'nin sınıfla
ması kullanıldı. Bu sınıflamada; menisküsün şekline göre yırtığın düzlemi ve
lokalizasyonu açık olarak tanımlanmak
tadır. Longitudinat yırtık, menisküsün
uzun aksına paralel vertikal yırtıktır.
Transvers yırtık, menisküsün uzun eksenini kesen vertikal yırtıktır. Horizontal
yırtır, menisküsü horizontal planda üst
ve alt parçaya ayıran yırtıktır. Kompleks
veya dejeneratif yırtık, menisküs dokusunda dejenerasyon olabilecği gibi birçok planda da yırtıklar olduğunu ifade
etmektedir (Şekil 1).

BULGULAR
Çalışma grubunu oluşturan 280 olgunun; 190'ında (% 67.8) medial,
71'inde (% 25.4) lateral, i9'unda (%
6.8) aynı dizde hem medial hemde lateral menisküs lezyonu saptandı. 280
semptomatik dizin 163'ü (% 58)sağ,
117'si (% 42) sol dizdi.

Medial menisküs yırtıkları incelendien sık longitudinal yırtık tipinin
görüldüğü (% 69), ikinci sıklıkta kompleks yırtıkların görüldüğü (% 13) saptandı. Kompleks ve flap yırtıkların yaş
ortalamaları toplam olguların yaş ortalamalarının üstünde bulundu.
ğinde,
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Transvers tip yırtık, lateral menisküs
ilk
sırayı alırken (%
36.4), longitudinal yırtıklar ikinci sırada
bulundu (% 28.0) Toplam olguların %
3.3'ünde diskoid menisküs bulundu.

rak bulundu. Literatürde bu oran 1.3/
1.0 ile 3/1 arasında değişmektedir
(2,4,6, 12, 13).

lezyonlarında

Tüm olguların 156'sını (% 49.3) longitudinal yırtıklar oluşturdu. Bu yırtık tipini alt grupları inçelendiğinde, en sık
posterior ve ekleme disloke şekillerde
görüldüğü saptandı Flap yırtıkarı, toplam 296 menisküs patalojisinin %
9.7'sinde görüldü. kaidesi posteriarda
olan flap yırtık en sık görülen tipti.
Menisküs lezyonlarına eşlik eden
diz içi patolojileri incelendiinde 26 olguda, antetıor krusiat (Cruciate ligament
(ACL) lezyonu (% 9.2), 45 olguda (%
16.0) osteoartritin değişik devreleri saptandı. ACL lezyonlarının 21 'i (% 80),
longitudinal yırtığa eşlik ediyordu. Bunların 16'sı medial 5'i lateral menisküs
lezyonu idi. 3 horizontal, 2 flap yırtık ile
beraber AC lezyonu bulundu.
TARTIŞMA

Menisküs lezyonlarını patolojik anatomisini tanımlama ve sınıflamaya yflnelik çalışmalar incelendiğinde, artreskopik cerrahi yapılan bir çok merh:~zde
farklı tanım vesınıflamalar kuHarıılması

şaşırtıcıdır

(1 ,6, 7,9, 1O). Bu çalışmada,
kolay ve anlaşılır olduğuna inandığımız
Spargue'nin sınıflaması kullanıldı (4).
Bu çalışmada, men~sküs lezyonları
nın cinse göre dağılımında erkekikadın
oranı 3/1 bulundu. Bu bulgu ülkemizden bil dirilen çalışmalarla uyumludur.
Bu oranı, Smilliı:>'nin 8000 olgulu serisinde ve Dan· r 1000 olgu lu serisinde 5/
1 olarak bild:rilmiştir (2,6, 11, 12).
Medial menisküs, anatomik ve mekanik özellikleri nedeni ile lateral menisküsten daha sık yaralanmaktadır (8).
Bu seride, medial/lateral oranı 211 ola-

Biro/ GÜLMAN

Smillie (2), horizontal yırtıkların en
görülen yırtık tipi olduğunu ve medial menisküs lezyonlarının %43'ünün
posterior kısmının horizontal yırtığı şek
linde görüldüğünü bildirmiştir.
sık

Fakat çalışmamızda gerçek horizontal yırtık 14 olguda ve medial menisküsün posterior 1/3 kısmında bulundu.
Horizontal yırtığın az görülmesi, primer
horizontal yırtığın zamanla ileri parçalanmaya uğrayarak flap yırtık ya da
kompleks yırtıkları dönüşeceği görüşü
ile açıklandı (5). Longitudinal yırtıkar
gerek klinik çalışmamızda gerekse konu ile ilgili çalışmalarda en sık görülen
yırtık
tipi olarak tanımlanmaktadır
(1,4,6,8,11-13).
Transvers yırtık, daha çok lateral
menisküste görülür (6,8, 14). Çalışma
mızda görülen toplam 31 transvers yırtı
ğın 27'si (% 87.0) lateral menisküste olması
literatür
bulgularını
desteklemektedir.
Bütün yırtık tiplerine sekonder olarak gelişebilen flap yırtıklar, bu çalışma
da %9.7 oranında görüldü. Bu olguların
% 60.7'si kaidesi posteriarda ön bölümü eklem içinde mobil bulundu.
Diskoid menisküsün görülme sıklığı
% 1.4 - 16.6 arasında bildirilirken, çalış
mamızda 10 olguda (%3.7) bulundu
2,8, 12).
Menisküs lezyonları ile beraber ACL
ve osteoartrit en sık karşılaşı
lan patolojilerdir (1 ,6,8, 12, 14). Menisküs lezyonlarına eşlik eden patolojiler
değerlendirildiğine, ACL lezyonu% 9.2
oranında görüldü ve bunların %80'i longitudinal yırtığa eşlik etmekte idi. %
16.0 oranında erken osteoartrit bulgulalezyonları
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rı saptandı. Bunların% 75.0'i kompleks
ve flap yırtıklar ile beraberdi. Bu bulgular, Dandy (6)'nın, longitudinal yırtıklarla
ACL lezyonu ve flap yırtıklarla erken
osteoartritin sık görüldüğünü bildirdiği
çalışmasını desteklemektedir.

KAYNAKLAR
1. Jackson R.w.: Arthroscopy of the
knee. In: Surgery of the musculoskeletal
system. Ed: Evarts Cn. New York,· Churchi/1
Livingstone, 7: 137-155, 1983.
2. Smillie /.S.: lnjuries of the knee joint,
4th. edtion Edinburg, Churchi/1 Livingstone,
23-130, 1973.
3. Wilson J.N.: Watson-Jones fracture
and joint injuries 5th edition, Edinburg,
churchi/1 Livingstone, 1029-1039, 1976.
4. Sprague N.F.: Degenerative and traumatic flap tears of the meniscus. In: Arthroscopic Surgery Desk References. Ed:
Whipp/e T.L., redonda Beach, Bobit Publishing Co. 37-54, 1986.
5. Dandy O.j.: The bucket handie meniscal tear. Orthop C/in." North Am. 2: 369-385,
1982.
6. Dandy D.J: The arthroscopic anatamy of symptomatic meniscal lesions. j.
Bone Joint surg. 72-B: 628-633, 1990.

7. Shahriaree H.: O'Connor's Textbook

of arthroscopic surgery. a, Lippincott Co.
Philadelphia 1984.
8. Sisk T.D.: Knee lnjuries. In: Campbel/'s Operative Orthopaedics. Ed: Crenshaw A.H., St Louis The C. V. Mosby Co.
2283-2496, 1987.
9. Dandy D.j.: Arthroscopic management of the knee. 2nd ed. Edinburg, Churchi/1 Livingstone, 1987.
10. Ewing J. W. : The pathagenesis,
evaluation and treatment of horizontal eleavage tears of the meniscus. In : Arthroscopic Surgery Desk References. Ed: Whipple
T.L., Redonda Beach, Bobit Publishing Co.
28-35, 1986.
11. Binnet M.S., Ege R., Mengen E.,
Adwaman S.: Cerrahi girişim ile tedavi edilen 214 menisküs y1rtlğlnm spor faaliyetleri
ile ilişkisi. Spor Hekimliği Dergisi Cilt 24, SaYI 1: 1-7, 1989.
12. Surat A.: Menisküs lezyonlannm
morfoloji ve patogenezi. Acta Orthop. Turc.
22: 196-202, 1988.
13. Şarlak Ö., K1ral A.: Menisküs /ezyonlarmm cerrahi tedavisi. Acta Orthop. Turc.
22: 229-234, 1988.
14. Stone R.G., Ramsey D.C. : Transvers tears of the Iate-al meniscus. In: Arthroscopic Surgery Desk References. Ed:
Whipple T.L., redonda Beach, Bobit Publishing Co. 55-60, 1986.
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ARTROSKOPi'NiN EKLEM CERRAHiSiNDEKi
ÖNEMi
M.N. DORAL, F. DEMiRKAN, A.ATAY, T.GÖGÜŞ
Eklem cerrahisindeki etkinliğini
son yıllarda önemli bir şekilde arttıran
ARTROSKOPI, teşhisi ve tedavi amacıyla ülkemizde ve dünyada geniş bir

- Hastanın hekime başvuru tarihi ile
tedavinin bitiş tarihi arasındaki ortalama süreyi belirlemek ve avantajlı noktaları vurgulamaktadır.

kullanım alanı bulmuştur. Uluslararası

artroskopi derneğinde (IAA) halen
1069 üye bulunmaktadır. Ülkemizde
ise ARTROSKOPI'nin gerçekten uygulandığı ve 500 üzerinde olgunun yapıldığı toplam 6 merkez bulunmaktadır.
Bu merkezlerde, diz ekiemi
dışında, omuz ve ayak bileğinde sıklık
la, kalça ekieminde ise nadiren teşhis
ve tedavi amaçlı artroskopik teknikler
kullanılmaktadır.

Günümüz spor cerrahisinde yeni
ufuklar açan ATROSKOPI grup olarak
karşımıza çıkmakt~dır.

Bu çalışmada amaç;
- Artroskopinin bizdeki uygulama
kriterlerini saptamak,

MATERY AL - METOD
Mart 1987 - Aralık 1992 yılları aratek cerrah tarafından artroskopi
yapılan 1000 hastanın 1005 ekiemi değerlendirilmeye alınmış ve bunlardan
kamera ile artroskopisi yapılan 818
hasta; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda kontrolden geçirilmiş ve
ameliyat öncesi ve sonrası aşağıda belirtien sübjektif bulgular dikkate alınmış
tır: Ağrı ( merdiven, uzun süre oturma
ve ön diz ağrısı), kilitlenme, boşalma,
şişlik ve hareket sınırında kısıtlanma ve
sında

travmanın şekli.

Objekti bulgular ise direkt radyolojik tetkiklerve klinik muayene ile belir-

H.Ü. Tıp Fak. Ortop. Trav. A.B.D.
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ıenmiştir. (Belirtilen kriterler dışındaki
invazif ve non-invazif tetkikler konu dışı
bırakılmış ameliyat önces: ve sonrası,

için), 14 aürtroliz, 33 menisküs periferik
(artroskopik onarım),S menisküs
kisti, 7 "emenencia" ve 4 pfato-tibiaf kı
rıklar (artroskopik fiksasyon), 62 Patelfo
- Femoral sendrom (50 LCR, 5 LCR+
kondiloplasti + proksimo - distal realignement- PDR-, 7 LCR + PDR), 46 ön
çapraz bağ onarımı gerAktiren kronik
instabifite , 35 sinovyaf biyopsi, 7 artifisyef bağ onarımı, 11 OCD, 29 "loose bodies" 39" out-patient", 30 pfika, 104 bağ
onarımı öncesi (15 artroskopik onarım),. 3 tendinit, 86 parsiyel menisektomi, 92 travmatik hemartroz, 76 onarım
gerektirmeyen parsiyel ÖÇB yırtığı ve 5
arka çapraz bağ onarımından önce artroskopi uygulanmıştır. (Tablo 2).
yırtığı

verilerkarşılaştırılmamıştır.)

Bu hastalardan Ekim 1 1990 -

1 1992

Aralık
yılları arasında kliniğimizde art-

rosokpileri yapılan 718'inde "AudioVisuel" teknik ile asistanlara temel ve
ileri cerrahi artroskopi eğitimi verilmiş
ve sonuçlar hazırladığımız standart
formlara işlenmiştir.
Topf,am 1005 DiZ, AYAK BILEGI,
OMUZ ve KALÇA artroskopisindeki patolojilerin ekiemiere göre dağılımı şu şe
kildedir (Tablo 1). 974 diz (964 tek/S
hastanın her 2 dizi) (Tablo 2.), 21 ayak
bileği (Tablo 3), 8 omuz (Tablo 4), 2
kalça artroskopisi
(Tablo 1). Olguların ekiemiere
göre dağılımı
sayısı

Eklemler

Olgu

Diz

974 (969+5X2)

Ayak bileği

21

Omuz

8

Kalça

2
Toplam= 1005

Hastaların yaş ortalaması 38.4 (1389) olup ,tedavi ve kontrolleri sırasında
ki ortalama takip süreleri 4.8 (2-11) aydır. Bu takip süresine sentetik, primer
ve/veya rekonstrüktif bağ tamiri yapılan
116 olgu katılmamıştır.

BULGULAR
97 4 diz ekiemi artroskopisindeki patolojilere göre olgu dağılımı şu şekilde
dir: 145 normal bulgu, 141 dejeneratif
artrit ( 19 olguda protez endikasyonu

Dejeneratif artrit nedeniyle 2 olguya
kafça artroskopisi yapılmış olup hastafar daha sonra takibe gefmemişferdir.
Hiçbir olguda infeksiyona rastfanmaeklem hareket kısıtlılı
ğı gibi komplikasynolar kısa sürede giderifmiştir. Diz olgularının 3'ünde RSD,
5'inde ise safen sinir infra patellar dalı
lokalizasyonunda hipoestezi gelişmiş,
his kısa sürede geri dönmüştür. Yalnız
ca 1 olguda RSD nedeniyel başka bir
hastanede sempatektomi yapılmıştır.
Omuz ve ayak bifeği olgularında komplikasyonla
karşılaşılmamıştır.Spesifik
konuların komplikasyonları ise ayrı tartışma konusu olarak irdefenecektir.
mıştır.Hemartroz,

TARTIŞMA

Toplam 1005 ekleme yapılan artreskopik girişim sonucunda tanı ve tedavi
amaçlı artroskopi uygulama kriterlerini
kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:
Anabilim Dalımızda teşhis amaçlı
artroskopi, dizde; patelfo femoral eklem
dinamizmini görebilmek, menisküs arka
femoral arka boyzunfarının objektif incelemesini yapmak ve MRG deki boyzunlarının objektif incelemesini yapmak
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(Tablo 2). 974 diz ekiemi artroskopisinde vaka

dağılımı

Olgusayısı

Yapılan

145
141
104

Patoloji
Normal Bulgu (ÖDA)
D.A. (19 Protez End.)
ÖÇB. Tamir Öncesi

Teşhis

W-out+Deb.
89 Artroto. Tam.
1515 Artrosk. Tam.
Debm. + Teşhis
81 par. men.
47/34 M U5
(4/1, MIL}
Deb.

92
86

Travm. Hemartroz
Menisc. yır. (51/35 MIL}.

76

Diskoid Men. (5/L)
P.ars. ÖÇB. yırt.

62

P-F Sendr.

50LCR
7LCR+PDR+LCplt i.

46

ÖÇB Tam. Gereken.Kr.lns.

Teşhis

39

Poliklinik (Günlük)

35

Sinovyal biyopsi.

33
30
29

Men. Per.Yırt. (29/4 MIL}
Plika Sinovyalis
Serbest cisim

14
11

"Arthrofibrosis"
"OCD"

7

Eminensiakırığı

5
5
4
3

Menisküs kist. (1/4 MIL}
Arka çapraz bağ yırt.
Plato tibial kırık
PateliarTendinit

3 Diskoid .. Reg.
5 Plika .... Ab1.
17 Men. yır... Men.
14 P-F .... Deb.
24 Kr. Sinovit.
7 Pig. Sinavit
2 Gut.
2 Behçet hst.
Artroskopik. Tam.
Artroskopik. Çık.
28 Abi.(+}
1 Abi.(-)
Artroliz
2Abl.
3 Foraj
Artroskopik
3 tel Serk.
2 PDS Serk.
2 Vida Tesbiti
Kistektomi +Men. Tam.
Artrota mi + tamir
Artroskopik. Fik.
"Peignage"

Toplam

10
5
3
tot.men.
5
4.5

2
0.5

6
1
1
10

4

3
13
3
5

=974/ Ort. Hastanede kalış süresi: 4.5 gün

Kısaltmalar

ÖDA
DA
ÖÇB
W-out
Tam.
Deb.

Ort. Süre/gün
2
4

Ön Diz Ağrısı
Dej - Artrit
Ön Çapraz Bağ
Wash out (Yıkama)
Tamir
Debritment

Men.
MIL
Reg.

LCR

POR

Menisektomi
Medial/Lateral
Regularizasyon
lateral Gapsular
Release
Proximo Distal
Realignment
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Patoloji

Yapılan

6

Dej. Art.

Yıkama+Deb.

2

5

Kron. Lat. lns.

Teşhis

3

OlguSayısı

Ort. süre/gün

1/Lat. Col. Tam.
4

"Thalus OCD"

Deb.+Foraj

3

2

"Futbolcu

Artrosk.

2

Shaving

4).
Olgu Sayısı

Patoloji

Yapılan

3

Bankart lez.

TeşhiS+Bankart

3

3

Rot. cuf pars.

De b.

3

Ort. süre/gün

1 a.plasty

1

Froz.

1

Dej. Art.

Shouı.

Başarısız

4

Protez (Yurt dışı)

2

Toplam== 8/ Ort. Hastanede
ve MRG deki duyarlılığı"sensitivity", özgüllüğü "specificty" ve doğruluğu "accuracy" özelliklerinin yanılgı yüzdesini sı
fırlamak için uygulanmaktadır. Omuzda
Iabrum separasyonlarında, biseps tendinitinde, ayak bilğeğinde ise daha çok
tedavi amaçlı artroskopi yapılmaktadır.

Tedavi
ise eklemlerin habis tümörleri dışındaki patolojilerde uygulanmaktadır.
Değişik endikasyonlarla
cerrahisi yapılan 829 diz ve

artroskopik
8 ayak bileği olgularında hastanede ortalama kalış
süreleri dizde 4.5/gün, ayak bileğinde
2.6/gün ve omuzda ise 3/gün olarak
bulunmuş olması, Jedavi marjını geniş
letmekte ve maliyeti önemli bir oranda

kalış

süresi: 3

düşürmektedir.

Hastaların aktif hayatiarına kısa sürede dönmüş olmaları ekonomik yönden büyük kazanç sağlamaktadır.

Tüm cerrahi girişimlerin kesici, dikici
ve motorlu aletlerle rahatlıkla yapılmış
olması Laser gibi maliyeti ve bağımlılığı
yüksek yöntemlere ihtiyaç duyulmamasına neden olmuştur.
Herşeye rağmen Manchester'den
Dr. JONATHAN NOBLE'ın belirttiği gibi
artroskopide erken kazançların yanında
uzun vadeli sonuçlarda ayrı bir araştır
makorusu olmalıdır.

Bu nedenle, artroskopiyi bir moda
olarak değil, bir gereksinim olarak ka-
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bul etmek, duyu ve motor beceri eğiti
mini geliştirmek doğru olacaktır.

KAYNAKLAR
Aichroth M.P, Cannon Jr. D. W: Knee
Surgery Raven Press. 12992 NY
Johnson L.L.:

Kişisel görüşme

Ekim

1992 Michigan !USA
Jackson R.w. Kişisel görüşme Ekim
1991 Toronto/Canada
Larson R.L. : Kişisel görüşme Şubat
1993 AAOS San Fransisco !USA
Noble J. : Unneccessary arthroscopy J.
Bone Joint Surg (Br) 1992; 74/B 797-8
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3500 ARTROSKOPi iŞLEMiNiN BIZE
ÖGRETTiKLERi, KOMPLiKASYONLAR
ALTURFAN A.K.*, DALDAL F**, GÖKSAN A.*, BERKMAN M.***
GiRiŞ:

Arstroskopi işlemi sarısındaki zorluklar ve postop. komplikasyonlar ile
ilgili ilk yazılar Mulhollan (1) ve Sherman (2) lara aittir Bu konudaki en geniş tarama ise Fransa ve Kuzey Amerikada yapılmış ve yaklaşık 500,000
olguyu kapsamaktadır. ısviçreden Kieser ise tüm bu bilgilerışığında artroskopi işlemi sırasında karşılaşılan zorluklar ve postartroskopik komplikasyonları irdelemiştir.
Bu yazıda
l.ü.lst.Tıp. Fak. Ort. ve Trav.ABD de
1983-1992 yılları arasında uygulanmış
3500 artroskopiye dayanılarak ve literatür ile kıyaslanarak her bir kamplikasyon nedenler, sonuçlar ve kaçınıl
ması gereken faktörler ile vurgulanmaya çalışılacaktır.

EKLEM iÇiNDE ENSTRUMAN KIRILMASI:
Günümüzde artroskopik teknik ve
enstrumanlardaki gelişim artroskopi sı
rasıda eklem içinde alet kırılmasını minimale indirmiştir.Kırılma gerçekleşse
dahi aynı seansta kırılan parçanın çıka
rılabilmesi komplikasyonun hasta tarafından bilinmemesi olanağını sağlamak
tadır.Serimizde önceleri birkaç kez
görülmüş olan enstruman kırılması son
zamanlarda gerçekleşen teknolojik gelişim ile her bir lokalizasyonda işlem için
özel detay kazandırılmış yeni enstrumanların tasarlanmış olması olgusuna
bağlanmaktadır.Eklem içinde enstruman kınldığında parçanın hızla yer değiştirip ulaşılması güç resesuslara kaçmaması için irrigasyoun durdurulması
gereklidir. Artroskopik işlem sırasında

Ü.lst.Tıp. Fak.Ort.Trav .ABD. Profesörü
Uz.Dr.S.B. Zeynep Kamil Hast. Ort.Trav.Servisi Başasıanı
I.Ü.Ist.Tıp Fak. Ort.Trav.ABD Profesörü

1.
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enstrumana ait kırılma farkedilmez ise
ve eklem içinde parça kalır ise cerrahın
postoperatif yasal yükümlülük altında
gireceği gerçeğini de vurgulamak isteriz.
Pozisyon ve Turnike

Kullanımı

Literatürde turnike kullanımına bağ
siyatik sinire ait total yada parsiyel
paraliziler gelişebildiği tanımlanmakta
dır. (3) Serimizde artroskopi sonrası
böyle bir kamplikasyon gözlenmemiştir.
Bu konuda alınabilecek önlemler ;;u şe
kılde ozetl•!flP.bılır 1! Kullanılacak ba·
sıncın maks 300-400 mmHg de tutulması, 2) Alt ekstremite için sürenin 75
dak. (Maks.90 dak.) sınırını aşmaması
3) Diabetik, Buerger'li yada eğilimli, çok
yaşlı hastalarda mikrosirkülasyon zaten
bozuk olduğundan turnike kullanımın
dan kaçınılması gereklidir. Normal sirkülasyonlu olgularda ise uygun basınç
ta ve süreli uygulanacak turnike cerrahi
rahatlatmakla kalmayıp postoperatif
tromboemboli riskini de azaltmaktadır.
(4) Özellikle legholder kullanımı ile medial meniskus transartroskopik cerrahisinde içyan bağa ait strainden parsiyel
rüptüre kadar varabilen lezyonlar oluşabilmektedir (5). Ancak cerrahi onarım
gerektirecek lezyon olasılığı yok denecek kadar azdır. Y[nede genel anestezi
altında dizin valgus zorlamasının kornplikasyon yaratabilecği akılda tutulmalı
dır. Lıterateürde valgus zorlamasının
patolojik zeminde femur kırıkiarına neden olabildiği vurgulanmıştır(6,7). Yaşlı
hastalarda ve tümör olasılığında bu faktör de düşünülmelidir.
lı,

cerrahın

deneyimi ve becerisi ile ters
Artreskop kılıfının yada forceps ve kesidierin eklem kıkırdağında
yarattığı minimal erozyonlar özellikle
meniskus cerrahsi sırasında engellenemez.Bu lezyonları progresif özellik göstermezler. Ancak hyalin kıkırdakla örtüldüklerinde dahi eklem içinde cerrahın
kalıcı imzası olma niteliklerini korurlar.
orantılıdır.

Popliteal arter lezyonu bizim serimizde görülmemiştir.Literatürde daha
çok açık diz cerrahisi sırasında oluşabil
diği geçmektedir.Artroskopik meniskus
onarmı sırasında gerçekeşebilen nadir
popliteal arter lezyonlannın ise postoperatif dönemde anevrizma olarak ortaya çıktığı belirtilmektedir. Böyle bir
kamplikasyon olasılığı doğduğunda damar cerrahisi konsültasyonu ve eksplorasyon, cerrahi postop yasal sorumluluktan
koruyacaktır.
Serimizde
peroneal sinir lezyonu da oluşmamıştır.
Lateral kesi sırasında gerçekleşebildiği
literatürde geçmektedir. (8) Safen sinir
ıezyonu medial meniskus cerrahsi sıra
sında görülebilmektedir. Yeni meniskus
onarım setierindeki özel ekartörler bu
komplikasyonu en aza indirmişlerdir.(8)
Krusiat ligamanlar, kapsül ve yan bağ
lara ait parsiyel yada total lezyonların
özellikle shaver ve koter kulanımı sıra
sında oluşabildiği görülmüştür. Eklem
içinde tüm motorlu kesici aletlerin kullanımı sırasında özellikle çapraz bağlar
ve kapsül ile kontaktan kaçınıımsı gerektiğini vurgulamak isteriz.
iNTRAARTiKÜLER SIVI YADA
GAZ iNFÜZYONU: Kapsul yırtığı var
olan olgularda eklem çevresi dokulara
sıvı kaçacağı açıktır. Bu tür bir kaçakkompartman sendromuna yol açabilir.
Kampartman sendromuna varacak düzeydei sıvı kaçakları ancak infüzyon
pompası kullanımı ile oluşmaktaır (9).
Kliniğimizde kullanılmamakla birlikte li-

ARTROSKOPiK ENSTRUMANLARIN EKLEMDE YARAITlGI ZARARLAR: Artroskopik işlemin eklem kıkırda
ğında zarar yaratmadığını varsaymak
görüşünde değiliz. Ancak eklernde oluşan travma ve lezyonlar muhakkak ki
741
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teratür incelememiz C02 ve hava kullanılan gazlı artroskopi sistemlerinde oluşabilen kaçaklar sonucu çevre dokularda hava arnfizemi türü lezyonlar
gerçekleşebiidiğini ortaya koymaktadır.
Arteryel ve venöz sisteme ulaşabilen
kaçakların ise gaz embolisi yapabildikeri belirtilmiştir. Grunevald ve Kieser
1987 de travmatik hemartrez nedeniyle
artroskopi uygulanan ve hava ortam
kullanılan iki olguda intraoperatif hava
embolisi sonucu ölüm gerçekleştiğini
bildirmiştir.( 1O) C02 havaya kıyasla
plasmada 5 misli kolay eridiğinden emboli açısından daha az tehlikelidir, ancak postop. dispne, taşikardi, siyanoz
hatta asidoz nedeni ile olabilmektedir.
Dolayısıyle özellikle intraartiküler kırık
da mevcut ise artroskopide gaz ortam
sak ı ncalar yaratmaktadır.
SEPTiK ARTRiT : Günümüzde kulsterlizasyon teknikleri ve dezen-

lanılan

ALTURFAN A.K.

hospitalizasyon, immobilizasyon ve intravenöz yüksek doz antibiyoterapi ile
kontrol altına alınabilmektedir. Eklemin
artroskopik olarak drenaj ı ve basınçlı sı
vı ile irrigasyonu da yararlı olmaktadır
(11). Sonuç olarak artrotomi sonrası
oluşan eklem enfeksiyonlarının tedavi
sonuçlarının artroskopi sonrası oluşan
lara kıyasla daha kötü sonuçlar verdiği
ni söyleyibeliriz. Proflaktik antibiyotik
kullanımı ise D'Angelo ve Ogilvie Harris'in de belirttikleri gibi bizce de şart
değildir,bunun yerine asepsi kurallarına
tam uyum gerekli korumayı sağlamak
tadır (12)
POSTOPERATIF TROMBOEMBO-

LI: Alt ekstremite artroskopik

işlemi

sonrası

en sık rastlanılan ve korkulan
komphikasyondur. Kuzey Amerika istatistikleri pulmoner emboli sonucu en
yüksek ölüm oranını vermektedirler (13)
Ancak açık diz cerrahisi ile kıyaslandı-

REFERANS

ENFEKSiYON SAYISI

ARTROSKOPi SA YI SI

%

SM ALL
De Lee
Muthollan
Johnson et al
Ki eser
ist.Tıp Fak.

298
92
6
1
2
2

395000
120000
9100
10500
7000
3500

0,07
0,08
0,07
0,01
0,03
0,06

solüsyonları ile artroskopi sonkorkulan komplikasyonu olan
septik artrit oranı azalmıştır (Tablo: 1)

teksiyon
rasının

Solüsyon kullanımı ile ilgili detaylar.a
önemlidir. Solüsyon kullanım
sürsinin son günlerinde enfeksiyon riskinin arttığı gözlenmiştir. Etilen dioksit
ile gazlı sterlizasyon kullanımı komplikasyonu daha da azaltmıştır. Septik artrit artroskopiden sonraki 4 hafta içinde
arataya çıkabilmektedir. Erken tanı,
uyulması

ğında artroskopi sonrası oran literatürde %0-1 ile çok daha düşük olarak belirtilmektedir. Cerrahi artroskopi sonrası
oran ise diagnostik artroskopiye kıyasla
daha yüksektir. Bu nedenle yaşlı hastalarda cerrah artroskopi öncesi düşük
doz heparinizasyon önerilebilir.

Tromboza karşı eğilimi olduğu bilinen olgularda da bu yöntem kullanılabi
lir. Genel anestezi ve emaliyat süresinin uzaması tromboz riskini arttınrken
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CERRAHi ARTOSKOPi SONRASI
ORANLARI
REFERANS
Smail
De Lee
Mulhollan
Ki eser
Ist Tıp Fak.

TROMBOZ%
0,17
O, 11

0,3
O, 15

4
4

0,16

turnike kullanımı fibrinolitik aktiviteyi yükselterek riski azaltır.Postoperatif kullanı
lan elastik bandajllamanın sıkı olması
venöz staz yaratarak riski arttınrken erken mobilizasyon azcıltır. Tablo: 2
TARTIŞMA:

0,016
0,027
0,02

Artroskopi sonrası en
ve sorun yaratan komplikasyonlar tromboemboli ve septik artrittir.Tromboemboliden korunmak amacı
ile riskli gruba giren olgularda profilaktik preoperatif düşük doz heparinizasyon önerlebilir. Septik artrit ise giderek
azalma eğilimi gösteren bir kamplikasyon olarak ortaya çıkmaktadır. Etke·n
genellikle stafilokoklardır. Proflaktik antibiyoterapi kullanılması önerilmemektedir. Asepsi kurallarına kesin uyum ve
gelişen gaz sterilizasyonu tekniklerinin
tercih edilmesi korunmayı sağlamakta
dır. ·Turnike kullanımı, pozisyon komplikasyonları da görülmektedir. Riskli gruba giren olgular için her ikisinden de
feragat edilebilmelidir. Artroskopik iş
lem sonrası ölüm oranları çok düşük
olarak bildirilmiş olup nedenler tromboemboli, gaz embolisi yada sepsistir. Bu
konudaki en geniş tarama olan Fransız
ve kuzey Amerika'ya· ait 500000 olguyu
kapsayan çalışmalar oranı 1/25000 - 1/
125000 olarak belirtmektedir. Bu oran
diğer endoskopik işlemlerde rastlanılan
mortalite oranları ile benzerlik göstermektedir. Ancak lokal anestezi altında
uygulanan diagnostik artroskopi, ve di-

agnostik amaçla kullanılan kentrast artrografide oran daha da düşüktür. Tüm
geniş taramalar artroskopik işlemlerin
halen risksiz olmadığını, kesinlikle deneyimli ellerde uyglanması gerektiğini
ve endikasyon konusunda aşırıya kaçıl
maması gerekliliğini vurgulamaktadır.

sık rastlanılan
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ARTROSKOPiDE ELEKTROKOTER
KULLANIMINDA SIVI ORTAM
Ömer TAŞER(1), Abdullah GÖGÜŞ(2), Bilge BAVBEK(3),
Mustafa ŞENGÜN (2)

Diz ekieminin artroskopik cerrahisinde eklem boşluğunun distansiyonu
için günümüzde sıvı ortam gaz ortama
tercih edilmektedir. Kullanılacak optimalsıvı ortamın seçiminde osmolaıite,
viskozite, elektrolit içeriği, optik özellikler, sterilize edilebilirlir, stabilite kı
kırdak ve sinovyal dokuyla olan etkileşim gibi fiziksel ve biolojik kriterler
esas alınmaktadır. Ayrıca kullanılacak
sıvı nontoksik, nonantijenik, nonhemolitik ve apirojen olmalıdır. Artroskopik
cerrahide giderek yaygın olarak kullanılan elektrokoter ise yalıtkan noniyonik sıvı ortamlar gerektirmektedir. Biz
bu çalışmamızda artroskopik cerrahide elektrokoter kullandığımız olgularda sıvı ortamı oluşturan Sorbit-Mannit
ve Mannit çözeltileri arasında sinovya
üzerine etkileri açısından klinik ve histopatolojik bir fark olup olmadığını ortaya koymayı amaçladık.
(1)
(2)
(3)

MATERY Al VE METOD
Kliniğimizde Ekim 1990- Ekim 1992
tarihleri arasında 11 O menisektomi, 14
lateral gevşetme (release) ve 27 medial patellar plika eksizyonunda elektrokoter kulanıldı. Sıvı ortam olarak yarı
izoosmolar Sorbit - Mannit çözeltisi
(PURISOL) yakın zamana kadar rutin
olarak kullanılmaktayken sonzamanlarda izoosmolar Mannit çözeltisi de (Rezektisol) kullanılmağa başlanmıştır. Bu
çalışmamızda elektrokoter ile iç veya
dış menisektomi yapılan toplam 20 hasta iki eşit gruba bölündü. Birinci grupta
yarı izoosmolar Sorbit-mannit çözeltisi,
ikinci grupta ise izoosmolar Mannit çözeltisi kullanıldı. Kullanılan sıvıların sinovite yol açabilme olasılığını araştır
mak için olgular postop 3. ve 21.
günlerde klinik olarak ağrı, ponksiyonu
gerektiren efüzyon, kapsülit ve sinovyal

lst.Qnv.lst.Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Doçent Dr.
lst.~nv.lst.Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Asistan Dr.
lst.Unv.lst.Tıp Fak. Patoloji Anabilim Dalı, Asistan Dr.
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hipertrofi yönünden

ARTROSKOPIDE ELEKTROKOTER KULLANIMINDA SIVI ORTAMI
değerlendirildi.

Ayrıca ameliyatın başında ekleme sıvı verilmeden önce ve ameliyatın sonunda
suprapatellar poşun medialinden kör
sinovyal biopsiler alındı. Alınan parçalar
Patoloji Anabilim dalı'nda parafinle muamele sonrası Hematoksilen-Eozin ile
boyanarak ışık mikroskopunda akut inflamasyanun işareti sayılabilecek PNL
marginasyonu ve inisyel emigrasyon
açısından histopatolojik olarak değer
lendirildi. Grup 1 ve Grup ll ve histolojik
bulgular yönünden karşılaştırıldı.
SONUÇLAR
Artroskopik ameliyat sresi Grup ı'de
ortalama 17 dak. (8-25 dak.) iken Grup
ll'de bu süre 14 dak. (9-22 dak.) olarak
bulundu. Kullanılan sıvı miktarı Grup
!'de ortalama 1800 ml (1 000-6000 ml)
iken Grup ll'de 1650 ml'ydi (800-5200

BiLEŞiM

ml). Gerek ameliyat süresi gerekse kullanılan sıvı miktarı açısından iki grup
arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı
bulunmadı (p>0,1 ). Her iki gruba da
analjezik-antinflamatuar olarak pestop
3 gün süreyli 2x75 mg Diklofenaksodyum (VOL TAREN) IM olarak uygulandı ve 10 gün süreyle elastik bandaj
kullandırıdı. Hastalar 3. ve 21. günde
yapılan poliknik kontrollerinde özellikle
kulanılan sıvı ortamın sinovyal membrana negatif etkisi ile ortaya çıkabileck sinovit açısından değerlendiiri Idi. Ek patoloji olmaksızın sadece iç veya dış
meniskus lezyonu olan hastaları seçilmesine dikkat edilen her iki gruptaki
hastalar arasında pastop dönemde sinovit açısından klinik olarak bir fark
saptanmadı.

Yapılan ışık

OSMOLARiTE

mikroshopik histopatolo-

pH

iLETKENLiK

(MOSMOL/L)
Serum izotonik

%0,9 NaCl

300

5.3

+

Ringer-Laktat

%0,6 NaCl

300

6.3

+

o

6,8

-

5-7

-

% 0,31 Na-Laktat
%0,03 KCl
%0,02 CaCI2
Aqua Destiliate

H20

Sorbit-Mannit

%20

(Purisole)

%0,54 Mannit

Mannit (Rezectisol )

%5,0 Mannit

300

Glisin

% 1,5 Glisin

200

178.54

6,1

Tablo 1 : Artroskopide kullanılan çeşitli sıvıların kimyasal ve fiziksel özllikleri
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jik incelemede hem her ik grup içinde
1. ve 2. biopsiler a·rasında, hem de her
ik grup arasındaki karşılaştırmada sinovyada anlamlı moıiolojik değişiklik
görülmedi.
TARTIŞMA

Genel olarak artroskopide kullanılan
fizyolojik özelliklerini pH-değeri,
elektrolik bileşimi ve osmolarite tayin
eder. Elektrokoter kullanımında önem
kazanan iletkenlik ise en önemli fiziksel
özelliği oluşturur (5). Artroskopide en
sık kullanılan sıvı ortamların kimyasal
ve fiziksel özellikleri Tablo 1'de görülmektedir.
sıvıların

Diagnostik ve mekanik kesidierin
cerrahi artroskopik grişimler
de en uygun iyonik solusyanun ringerlaktat olduğu bugün yaygın olarak kabul görmektedir (5,8,9).
kullanıldığı

Daha önceleri kullanılan ve bizim de
uzun süreler kullandığımız serum izotoniğin kıkırdakta kondrositlerin Proteoglikan sentezini inhibe ettiği çeşitli çalış
malarla gösterilmiştir. (5,7,8).
Elektrokoter kullanımında yalıtkan
noniyonik aynı zamanda izoosmolar ve
pH olarak fizyolojik sınırlarda olan sıvı
lar kullanılabilmektedir. Distile su yalıt
kan olmasın karşın hipoosmolar özelliği
nedeniyle transmembranöz diffüzyon
ile intravasküler hemolize neden olur
(1 ,4,5). lzoosmolariteyi sağlamak için
noniyonik özellikle Üre, glukoz, Glisin,
Mannit, Sorbit,Sorbit-Mannit ilave edilmiş çözeltiler kullanıma sunulmuştur.
Bunlardan üre hücre zararlarından permeabilite göstermesi nedeniyle izeosmolar çözeltilerinde dahi hemolize seolduğundan,
Glukoz
ise
beb
metabolize olması nedeniyle diabetik
ve Glukoz intoleransı olan yaşlı hastalarda sorun yarattığından terk edilmiş-

ÖrnerTAŞER

lerdir (4). Nonesansiyel aminoasitlerden Glisin'in kıkırdak dokuya en az zararlı etkili solusyon olduğu gösterilmiştir
(1 ,2). Ancak Glisin toksitesine bağlı
postoperalif geçici körlük literatürde yayınlanmış ve bu etki Glisin'in metabülitlerinden Amonyağa bağlanmışır (3).
6 değerli şeker alkollerinden mannit
ve Sorbit'in kombine yarı izoosmolar
çözeltisi (Purisole) yıllardan beri kullanılmaktaıdr ve bir yan etkisi ve/veya dezavantajı gözlenmemiştir (4,5,6). bizim
çalışmamızda da bu solüsyonun sinavya hücreleri üzerine klinik ve histolojk
negatif etkisi görülmemiştir.Solüsyonun
dezavantajı ithal olması nedeniyle pahalı olmasıdır. Ülkemizde üretilen izoosmolar Mannit çözeltisinin bizim karşı
laştırmalı
çalışmamızda
SorbitMannit'ten gerek klinik, gerekse histopatolojik açıdan farklı olmadığı görü:müştür. Mannit'in uzun süren ve çok sı
vı
kullanılan
girişimlerde
sistemik
emilmeye bağlı glomerular filtrasyonu
artırılarak diürezi fazlalaştıncı etkisinden bahsedilmektedir. Böylece pestop
dönemde teorik olarak özellikle yaşlı
hastalarda tansiyonu düşürerek dolaşım sorunu yaratabileceği unutulmamalıdır (4). Biz kendi olgularımızda böyle
bir komplikasyonla karşılaşmadık. Bunda elektrokoterin kullanım alanı bulduğu meniskus lezyonu, shelf ve lateral
release hastalarının genelde 40 yaşın
altında olmaları ve elektrokoterin getirdiği hız sayesinde artroskopik cerrahi
işlemlerin çoğunlukla 30 dakikadan daha kısa sürede bitirilmesinin önemli rol
oynadığı kanısındayız. Ülkemizin ekonomik koşulları gözönüne alındığında
elektrokoter kullanılan artroskopik cerrahi olgularında Mannit çözeltisininSorbit-Mannit çözeltisine iyi bir alternatif
teşkil ettiği ve güvenle kullanılabileceği
kanaatindeyiz.
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Lösung als Medium zur arthroskopischen
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AKUT SEPTiK ARTRiTLi DiZLERDE
ARTROSKOPiK DRENAJ TEKNiGi
Şahin TUGRUL*, Ersin AKYAYLA**, Gürcan ERBAY**
aspirasyonları

ve atrotomi teknikleri ta(3,4,6). Ancak bu tekniklerle eklem tam temizlenmediği takdirde eklernde enzimatik faaliyetler
sonucu eklem kıkırdağında bozulmalar
gelişerek osteoartrite yol açabileceği
bildirlmektedir. Ayrıca artrotomilerden
sonra oluşan fibröz yapışıklar eklem
hareketlerini kısıtlayabilmektedir (1, 3,
4). Son yıllarda atroskopi tekniğinin diz
hastalıklarının teşhis ve tedavisinde
yaygın kullanım ile birlikte septil artirit
tedavisinde de uygulanmasıyla ile ilgili
çalışmalar artmıştır. Bu çalışmalar gözden geçirildiğinde artrotomi ile ilgili sözü edilen dez avantajların artroskopi
tekniği ile minumuma indirildiği bildirilmektedir (8,1 0,11,12).

Septik artirit erişkinlerde genellikle
diz ekiemini tutan spesifik bakteriler
sonucu akut sinovit ve pürülan eksuda ile seyreden kapalı bir ortam enfeksiyonudur. Enfeksiyon eklem boşlu
ğunda bakteri ve pürülan materyalin
toplanmasıyla başlar ve daha sonra
sinovit dönemi başlar. Bu dönemde
proteolitik enzimierin eklernde birikmesiyle eklem kıkırdağının beslenmesi bozulur ve sonuçta eklernde osteoartrit gelişir (7,9,4).

nımlanmıştır

Hastanın tedavisinde temel prensipler, eklemin enfeksiyondan en kısa
zamanda boşaltılması (Dekompresyon), eklemin temizlenmesi ve antibiyotiklerle sterilizasyonu (lrrigasyon ve
sistemik antibiyotiker) ve dizin en kısa
zamanda tam for.ksiyonlarna geri
dönmesi (erken rer,abilitasyon) şeklin
dedir (1 ,3,6).

Eklemin dekompresyonu için

**

MATERYAL

1990

Şubat

ile 1992

Kasım

tarihleri
Ankara Hastansinde Ortopedi ve Travmatoloji kliniarasında Sağlık Bakanlığı

iğne

Bayındır Tıp Merkezi Ort. ve Trav. Depart
S. B. Ankara Hastanesi Ort. ve Trav. Klin. Asistanı
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lem içine alınarak yerleştirildi. Skop anterolateral iken lateral suprapateller
poştan sokulan tutucu pens anteromedialden çıkartıldı. Buradan diğer irrigasyon tüpü ve eklem içine alındı.Getirici
ve götürücü direnierin çalıştığı görüldükten sonra Artroskopik işleme son
verildi.

ğinde

4 hastanın 4 septik artirit tanısı
konulan dizine artoskopik drenaj tekniği
uygulanmıştır. Hastanın dökümü tablo
1 de gösterilmiştir. Tüm hastaara fizik
muayene yanında radyografi Iabratuar
testleri yanınnda eklem sıvısından antibyogram ve kültür yapıldı. Belirtiler genellikle dizde şişlik, ısı artışı, üzerine
basmama şeklindeydi. Belirtilerin baş
laması ile ameliyata alınmaları arasın
daki süre 72 saati geçmedi. Kültür sonuçları
beklenmeden
klinik
ve
diagnosik incelemeler sonucuna göre
hastalar acil olarak ameliyata alındı lar.

Yıkama serumuna rifocin ampul konarak lokal antibiyotik etkisinden yararlanıldı. Postop 5. gün eklernden irrigasyon tüpleri çekilerek yıkamaya son
verildi. 8 gün aktif pasif egzersizere
başlandı. 15 gün ekleme yük verildi.

METOD

SONUÇLAR VE TARTlŞMA

Hastaların

hepsine genel anestezi
altında ve turnike kullanılmadan atroskopik muayene uygulandı. Ekleme klasik giriş yolları kullanılarak girildi, ilk
olarak eklem dekomprese edildi ve 3,4
litre serum fizyollejik ile yıkandı ve nekrotik dokular uzaklaştırıldı daha sonra
irrigasyon tüpleri atroskopik görüntü al-

sayısı az olmakla birlikte 4
4 dizinin ortalama takip süresi
19,5 aydır. Hastaların yapılan son kontrollarında fizik muayenede diz hareketlerinin tam olduğu radyogramerinde kı
kırdak patolojisi bulunmadığı tespit
edildi. Bir hastada subjektif arasıra diz
ağrısı bir hastda patelle femoral krepitasyon tespit edildi. Ancak değerlendir
meye alınmadı.

Olgu

hastanın

tında yerleştirildi. Yerleştirme tekniği şu
şekilde yapıldı.

Skop anteromediyal giiken anterelateral girişten sokulan
tutucu pens medial supraptellar poştan
çıkartılarak irrigasyon tüpü buradan ekrişte

HASTA

CiNSiYET

YAŞ

Literatürde hastalığın başlamasın
dan sonraki 36-72 saat içerisinde ha-

BELiRTiLERiN

iRRiGASYON

SÜRESi

SÜRESi

YÜK

TAKiP

VERME SÜRESi

H.Ç.

E

29

48 SAAT

5GÜN

15.GÜN

34AY

S.D.

E

17

48 SAAT

5GÜN

15.GÜN

20 AY

F.D.

E•

39

72 SAAT

5GÜN

17. GÜN

18 AY

A.l.

E

24

48 SAAT

5GÜN

15. GÜN

6AY
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satlığın sinovit döneminde atroskopik
drenaj tavsiye edilmektedir (5,8, 12). Bu
süre aşıldığı takdirde bakteriyel toksinler kıkırdağın matris ve kalegen kısımla
rını harab eder. Fibröz lokalizasyonlar
ve yapışıklıklar atroskopik manevrayı
zorlaştırır. Bizim olgularımızda da atroskopik drenaj belirtilerinin başlamasıyla
ameliyata alınmaları arasındaki süre ortalama 59 saat olarak bulundu.

Marty lvey'in 12 hastalık serisinde
atroskopik dekompresyon, debritman
ve irrigasyon uyguladığı septik dizlerde
sonuçlarını iyi olarak bildirmiştir (8).
Stanisky ise aynı başarılı sonuçları 16
olguluk serisinde atroskopik drenajdan
sonra irrigasyon yapmadan elde etmiş
tir (12).

Şahin TUGRUL

2. Barry, J.G.: /nstil/ation of continous
tube irrigaton in the septic knee at Arthroscopy. C/in. Orthop and related Research
183: 16-98, 1984.
3. C/au >on, DK., Dunn, A. W.: Management of cc mmon bacteria/ infections J. Bone Joint surg. 49A: 164, 1967.
4. Curtis, P.H.: Klein: L.Destruction of
articular cartilage in septic arthritis. J. Bone
Joint surg. 45A:797, 1963.
5. Daniel, E. C.. ; Jdhn, F.: Septic Arthri-

tis. A.M.J.MED. 15.517, 1987.
6. Goldenberg, D.L.: Treatment of septic
arthritis Comparison of needle espiration
and surgery as inifiat models of joint. Arthritis Rheum. 18:83, 1975.

7. Go/denberg, D.L.; Cohen, A.S.: Acute
infections arthritis. Am. J.MED. 60:369,
1976.

Bizim serimizde de Barry'nin tanım
ladığı teknik (2) kullanılarak ve irrigasyon serumuna lokal antibiyotik ekliyerek irrigasyon yaptık ve iyi sonuçlar
elde ettik Sonuç olarak akut septik artiritli dizerin erken sinovit döneminde uygulanan atroskopik drenaj ve irrigasyon
tekniği diğer teknikiere bir alternatif
oluşturması yanında üstünlüklerinide şu
şekilde sıralayabiliriz: Ileri atroskopik
deneyimi olmayan ortopedistler tarafın
dan bile uygulanabilir tekniğin basit ve
az riskli olması minimal cerrahi girişim
ile drenaj ve irrigasyon sistemini sağla
ması, en kısa sürede dizin tam fonksiyonianna geri dönebilmesidir.

1

8. lvery, M; Clark, R.: Arthroscopic debridement of knee for septic arthiritis. Clinical
Orthopaedicus and Related Research.
1993:201-205, 1985.
9. Kelly, P.J.: Bacterial arthritis in the
adult. Orthop. C/in.North. Am. 6:973, 1975.
10. Oh/, M.D.: Kean, J.R.; Steensdn,
R.N.: Arthroscopic tratment of septic knees
in children and ado/escents. Orthopaedic
review. October: 894-96. 1991.

11. Mason, 1.: Arthroscopic Management of the infected knee. techniques Orthopeadics. 1987: (2): 27-36.
12. Staniski, C.L; Harve/1, J.c.; Fu,M.f.:
Arthroscopy in acute septic knees: Managernet in pediatric patients. Clinical Orthopaedic and related Research. 241:209-212,
1989.

KAYNAKLAR
1. Balfard. A.: The fucnctional treatment
of pyogenic of the adult knee. J. Bone Joint
Surg. 57A: 1119, 1975.
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DiZ EKLEMiNDE TANISAL VE CERRAHi
ARTROSKOPi
Y.Bilge SÜREL*, Gazi ZORER*, Mahmut KARLI**, Mehmet BALiOGLU***

boşluklarının içini görmek
ve uygulaması 1806 yılında
Phillipp Bozzini ile başlamış, ortopedide ekiemierin endoskopik incelenmesi
birbirlerinden bağımsız olarak ısviçreli
Eugen Bireher (1921) ve Japon Kenjwi Takagi (1918) tarafından gerçekleştirilmiştir. Watanabe 1962 yılında ilk
artroskopik diz cerrahisini yapmıştır.
Ülkemizde ise 1977 de lzmirde gerçekleştirilen 1. Artroskopi kursu ile uygulamalar başlamış ve günümüze kadar artan bir hızla kullanım alanı
genişlemiştir. Önceleri klinik muay·ene, artrograffi, bilgisayarlı tomografi ile
diz rahatsızlıklarının tanısı konulmaya
çalışılırken, zamanla artroskopi hem
tanı, hem de tedavi amacıyla bu yöntemlerin de bulgularından faydalanarak yoğun şekide kullanılır duruma

Vücut

düşünce

gelmiştir.

**

GEREÇ VE YÖNTEM

S.S.K. Istanbul Hastansi 1. Ortopedi
ve Travmatoloji Kliniğinde Haziran
1990 Aralık 1992 tarihleri arasında 224
hastanın 225 dizine artroskopi uygulanmıştır. Çalışmamızda 119 olguda 25°
bakış açıl ı direkt optik, 106 olguda 30°
ve 70° bakış açılı optikler ve video kamera sistem kullanılmıştır.
Artroskopik
şullarında,

işlem

yapılabileck şekilde

da

ameliyathane koartrotomi de
steril koşullar altın

gerektiğinde

yapılmıştır.

Başlangıç

döneminde ilk 35 hastaartroskopi genel anestezi altında
ve turnike uygulayarak gerçekleştiril
miştir. Daha sonra özellike tanısal artroskopi için uygun hastalarda adrenalinsiz %2 prilocaine (Citanest sol.)
kullanılarak, lokal anestezi ile poliklinik
mızda

S.S.K.Istanbul Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji K. Uzmanı
S.S.K. Istanbul Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji K. Şefi
S.S.K. Istanbul Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji K. Asistanı
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Y. Bilge 5ÜREL
işlemi

olarak uyglanmıştır. 98 genel,
119 lokal, 3 spinal anestezi ile olguları
mızın 75'inde turnike kullanılmış, artroskopi sıvı ortamda yapılmıştır. Anterelateral ve anteromedial giriş yolları optik
ve prob için kullanılmış, artrotomi veya
ek kesi yapılmamışsa işlem sonrası dikiş konulmamıştır.

BULGULAR
Artroskopi uyguladığımız hastaları
182'si (%81) erkek, 42'si (%19)
kadın olup, ortalama yaş 27.8 (13-70)
dir. taraf dağılımı ise 113 sağ, 102 sol
diz şeklindedir. Artroskopi ile 46 iç menisküs yırtığı, 60 dış menisküs yartığı,
12 ön çapraz bağ kısmi veya tam kopuğu, 30 kıkırdak lezyonu, 12 sinovya patolojisi, 5 dejeneratif artroz, 2 diskoid
menisküs, 21 medial plika, 9 loose
body, 2 osteokondritis dissekans, 7 patellar subluksasyon saptanmış, 26 ·diz
normal bulunmuş ve 5 reartroskopi yamızın

pılmıştır.

Klinik muayene bulguları ile artroskopi bulguları karşılaştırılmış, 220 olgu
nun 95'inde (%43.1) uyumlu, ve ek
başka patolojilerin olduğu 54 olgu
(%24.5) ile toplamında %67.5 uyumlu
bulunmuştur. Tanı konulamamış hastalarımızdan 9 (%36) unda patoloji saptanmamış, 16 (%64) sında çeşitli bulgular belirleniştir. Hastalarımız için çeşitli
radyoloji kliniklerinde yaptırdığımız artrografilerin sonuçları ve bu hastaların
artroskopi bulgulafı artrotomi bulguları
ile karşılaştırılmış, artrografi için %78.9,
artroskopi için% 94.7 doğrulanma oranı bulunmuştur. Diz bilgisayarlı tornagrafisi olan 47 olgumuzda, BT sonuçları
ile artoskopi ve artrtömi karşılaştırması
yapılmış, BT'in artrotomi-artroskopi ile
%82, artroskopinin artrotomi ile %94
olduğu
görülmüş_tür.
uyumlu
(11 '13, 15, 16, 18,19,21 ,26)
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32 dizde 37 artroskopik cerrahi giriBunlar 9 loose body, 9
medial plika parsiyel rezeksiyonu,
fglap, radial veya kova sapı şeklinde
yırtıkları olan 16 menisküte parsiyel menisektomi, 3 kıkırdak lezyonunun küretle temizlenip birbirinin arıllenmesidir.
şim yapılmıştır.

3 loose body çıkarılması, 3 medial
patolojik plikanın parsiyel rezeksiyonu
ve 2'si flap şeklinde diğeri radial yırtık
olan toplam 3 menisküs yırtığı ameliyatları, tanısal artroskopi esnasında saptanarak lokal anestezi altında ve turnikesiz olarak yapılmışlardır.
Artroskopi yapılan hastalarımızdan
2'sinde kanama ile oluşan bulanıklık ve
3'ünde sıvının eklem dışına sızması nedeniyle başarısız kahnmış ve değerlen
dirm dışında tutulmuşlardır. 3 hastamız
da yaklaşık 1.5 ay kadar devam eden
effüzyon görülmüş, bandaj, ilaç ve dinlenme ile tedavi edilmiştir. Hiçbir hastamızda infeksiyon görülmemiştir.

Yöntemleriyle birbirleriyle
luk oranları

doğru

Aı::trQtQQmi

Klinik

Tanı

Taşer

(1987)

Gülman (1988)

%44
%85iç
%80dış
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Enginsu (1989)

%67.5

Baktır (1989)

%79

Sipahioğlu

%73.8

(1987)

Doral (1983)

%80.6

Saldıran

%92

(1983)

De Haven (1975)

%55

Gillies (1979)

%91
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Nicholas (1970)

%80

Enginsu (1989)

%75

Artroskopi

Artrotomi

Şarlak

%94,1

De Haven (1975)

%94

Mc Ginty (1978)

%91.1

(1983)

Doral (1983)

%92.3

Saldıran

%72

(1983)

genel % 95,2 lokal
Selesnick (1985)

%94.9

BT - A!lrQtQmi

Gillies (1979)

%73

Güven (1990)

%71.9

lreland (1987)

%84

Gülman (1988)

%94.1

Casseııs

%80

(1971)

iç,% 100 dış

Jackson-Abe (1972)

%88.5

Enginsu (1986)

%56.6

Taşer

%98.4

lhara (1985)

%97.1

Gür S. (1989)

%97.2

Manço (1986)

%91.5

Aydın

AT (1990)

%88.8

Passariello (1985)

%89.2

Alparslan ( 1991 )

%96.7

Altınel

%89

Manço (1987)

%92.2

%74

Manço (1988)

%90.5

Artrotomi

TARTIŞMA

(1987)

(1989)

Saldıran

(1993)"

Artrografi
Roper (1985)

%70

DeHaven (1975)

%78

Noble Erat (1980)

%73.

Selesnick (1985)

%73.2

Gillies (1979)

%87

lreland (1980)

%86

Shakespeare (1983)

%77

Tegtmeyer (1979)

Single
97 Double % 94

Nicholas (1970)

%97.5

Pavlov (1983)

%91.4

Güven (1990)

%80.4

iç, % 96.1

dış

Haziran 1990'da başladığımız diz
artroskopisi uygulamalarında dikkatli ve
sabırlı olarak hastaya zarar vermeyecek şekilde çalışmaya çaba gösterdik.
Bu nedenle belirli bir düzeyde deneyim
kazanıncaya kadar olgularımızda genel
anestezi ve turnike kullandık. Sonuçlarımızı artrografi, bilgisayarı tomografi ve
artrotomi bulguları ile karşılaştırıp denetledik.Direkt bakışlı optik ile yaptığı
mız artroskopilerde cerrahi işlem yapmadık.
Tanısal

artroskopinin, hatta artrosküçük girişimlerin, poliklinik
işlemi olarak lokal anestezi ile yapılabi
leceği bildirilmiştir. (3, 17,25),26,27). Bu
yöntemı elde edilen sonuçların,genel
anestezi ile yapılanların sonuçları kadar
kopik
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başarılı olduğu gösterilmiştir.

24, no 5, 319-322, 1990

Diz rahatsızlıklarının tanısında klinik
muayenenin yeterli olmadığı, aynı dizlerde yapılan radyolojik ve özellikle artroskopik kontrollardan sonra belirgin
şekilde ortaya çıkmıştır. % 40 oranına
kadar ulaşan tanı değişiklikleri ve diğer
ek patolojilerin saptanmasıyla yeni tedavi
planlamları
yapılabilmiştir.
(1 ,2,4,6,8, 12, 14, 16)

4. Dandy, D.j., Jackson, R. W. : The impact of arthroscopy on the management of
disorders of the knee. J. Bone Joint Surg.,
57-B, 346-348, 1975.

Bulgularını

artrotomi ile karşılaştıra
19 artrografi ve 47 bilgi sayarlı tomografi ile sırasıyla% 78.9 ve %82
uyumlu sonuçlar bulduk. Literatür bulgularına (tablo) yakın rakamlar olsada,
sayının azlığı nedeniyle genelierne yabildiğmiz

pamadık.

Çalışmamızda ortaya çıkan komplikasyonlar yok denilecek kadar azdır.
Ayrıca poliklinik işlemi olarak yapıldığın
da hastanelerde yatak tasarrufu sağlar,
Aynı günde çok sayıda hastanın muayenesinin yapılması mümkün olur ve
işe dönüş zamanını kısaltır.

Artroskopi deneyimli ellerde yapılır
sa, gerektiğinde diğer tanı yöntemlerinin de katkısı sağlanırsa, morbiditesi
düşük, komplikasyonrı az, ucu, doğru
luğu yüsek bir tanı ve tedavi yöntemidir.
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12. Gür, S., Aydm, A. T., Altmel, E.: Artroskopinin menisküs lezyonlannda tamsal
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GONARTROZDA ARTROSKOPi
Yunus V. SÖZEN*, Önder i. KILIÇOGLU**, Yalçın YAVUZER**
Bu çalışma, 1990-1993 yılları arasında l.ü. Istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda, konservatif tedavilerden netice
alınamamış ve cerrahi tedavi yöntemlerini kabul etmiş 70 gonartrozlu hastayı içermektedir. Yetmiş olguya debridman, debridman+abrazyon,. abrazyon artroplastisi uygulanmış, erken
neticeler üzerinde değerlendirme yapılmıştır.

MATERYAL VE METOD
Olgularımızın en genci 20, en yaşlı
80, yaş ortalaması ise 52 idi. Tümü
artroskropi öncesi klinik ve radyografik olarak değerlendirildier. Klinik olarak dizde efüzyon ve gece agrısı büolgularda
tespit
edildi.
tün
Radyografik olarak Ahlback derecelendirmesi kullanıldı. Bu değerlendir
me ayakta önden arkaya alınan radyografilerle yapıldi. Bu duruma göre
olgularımızın tamamı (Ahlback) 1. ve
2. derecedendi. Olgularımızın 68'i mesı

dial unikompartman, 2'si ise lateral unikompartman artrozu idi.
Medial kompartman (iç bölüm) gonartrozlu 50 hasta Bauer-Jackson sınıf
lamasına göre 6-7. derecede, 18'i 8.
derecedendi. Lateral kompartman gonartrozlu 2 hasta aynı sınıflamaya göre
6-7. derecedendi (Tablo 1). Olgularımı
ın 1O'unda debridman, 42'sinde debridman+abrazyon ve 18'inde ise sadece
abrazyon artroplastisi uygulandı (Tablo

2).
Bu çalışmamızda hiç bir olguda tibial yüzde abrazyon yapılmadı. Abrazyon
sadece femoral yüzde uygulandı. Abrazyon artrosplastisi uyguladığımız olgularımızda yüzey genişliği ve eburne
kemik üzerinde varılan denirlik belirli bir
ölçümle ölçülmedi. Dört olguda tamoral
yüzün tamamına yakını üzerinde abrazyon uygulandı, geriye kalan 14 olguda
ise ~'üzey genişikleri 1 cm2 ile 3 cm2
arasında idi. Derinlik ölçümü de yapıl
madı ancak kanama alanına vanldığı

Ist Üniv., Ist Tıp Fak. Ortop. Travm. ABD. Profesörü
Ist Üniv., Ist Tıp Fak. Ortop. Travm. ABD Asistan Dr.
Not: Bu çalışma Prof. Dr. Aziz Alturfan'ın katk,ları ile yapılmıştır.
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anlaşınınca

o seviyede bırakıdı. Çok
yüzey içerenlerde yer yer adacık
lar şeklinde oyuklar oluşturuldu. Debridman sırasında yırtık meniskuslar çı
karıldı. Dejenere meniskuslar üzerinde
shaving yapıldı. Kilitlenmeye yol açacak sinovial proliferatid uçlar eksize
edildi. karşılaşılan osteofitleri çıkarmak
için herhangi bir girişimde bulunulmadı.
geniş

Olgularımızın hepsind sinovial hipertrofi vardı. Şartlarımıza bağlı olarak
sinovya eksizyonu yapılmadı. ·Debridman yapılan hastalarda artroskopik cerrahiden sonra kendilerni iyi hissettikleri
zaman basıp yürüyebilecekleri söylendi. Abrazyon artrosplastisi yapılan hastalara ise 2 ay koltuk değneği ile yük
vermeden yürümeleri önerildL Abrazyon yapılan 2 hastada şikayetlerin uygulama öncesind~ daha kötü olduğu
tespit edildi ve bu iki hasta protez ameliyatını kabul etti. Herhangi bir ciddi cerrahi komplikasyonla karşılaşılmadı. Geriye kalan 68 olgu 1-3 yıl için herhangi
bir tedaviyi zorunlu kılacak şikayette
bulunmadı.
TARTIŞMA

Gonartrozda artroskopik cerrahi artroza ait belirtileri azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla yapılır
(1 ,3,6,8). Bu amaca ulaşmada artreskopinin endikasyonlarla da ilişkileri değerlendirilmelidir. Gonartrozlu bir dizde
artroskopunin endikasyonlarla da ilişki
leri değerlendirilmelidir. Gonartrozlu bir
dizde artroskopi patolojinin saptanması
ve tedavinin planlanmasında kullanılır.
Örneğin osteoartritli bir dizde dejenerasyonun derecesine göre yüksek tibial
osteotomi ya da protez ameliyatların
dan hangisinin yarçı.rlı olacağı planlanır.
En önemlisi de dizdeki fonksiyonel kullanılma zamanını uzatmada yararlı olan

abrazyon yahut debridman cerrahilerinden hangisinin kullanılacağı hakkında
karar verilir. Gonartrozd cerrahi tedavilerin sonuçları oldukça farklılık göstermektedir. Bu farklılık ameliyat sonrası
takipteki zaman uzunluğuna bağlıdır
(8). Unikompartmental (tek taraflı) gonartrozda protez ile ilgili uygulamalar
değişik zamanarda yapılmış ve başarı
oranının 1-9 yıl için % 37'den % 96'ya
kadar varan farklılıklar gösterdiği bildirilmiştir (1 ,7). Yüksek tibial osteotomi yapılan olgularda ise başarı oranının 9 yıl
için % 62.5, 1O yıl için % 61.8 olduğu
bilidirilmiştir (2,5).
Gonartrozun tedavi sırasında uygulanan protez ameliyatları ve yüksek tibial osteot6omiler peroneal paralizi, pulmoner emboli,
infeksiyon,
kırık,
vasküler bozukluklar gibi önemli komplikasyonlara
neden
olabilmektedir
(1 ,2,5, 7,9, 10).
Gonartrozda etkin tedavinin elde
yeni arayışlara yol
açmış ve artroskopi devreye girmiştir.
Böylece gonartrozda artroskopik debridman kullanmı ilk defa 1981 yılında
Sprague tarafından ve abrazyon artroplastisi ise 1984 yılında Firiedman tarafından tarif edilmiştir (4, 11 ).
edilememiş olması

Spogue artroskopik debridmandan
sonra 13 ay için başarı oranının% 84,
Shariaree 5-7 yıl için % 72 en son
Jackson bu başarı oranının 2-11 yıl için
% 68 olduğunu bildirmişlerdir (1 ,6, 11 ).
Abrazyon artroplastisindeki başarı
yüzdeleri ise Friedman'a göre 1 yıl için
%60, Chandler'e göre ise 1.8 yıl için
%80 olarak bildirilmiştir. Ancak %16 olguda bu girişimden sonra çok daha kötü neticelerle karşılaşıldığı da tespit
edilmiştir (1 ,6,8).
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Gonartrozda artroskopik cerrahi tedavinin diğer açık cerrahi metodlarla
karşılaştırıldığında belirgin avantajlar taşıdığı söyleyebilir.
Komplikasyonun
yok denecek kadar az olduğu basit bir
cerrahi girişimle 1-9 yıl arasında %60
iyi neticenin alınmış olması diğer cerrahi girişimleri geride bırakmıştır. Başlan
gıçta hastaları inandırmak ve cerrahideki deneyimsizliğimiz ilk yıl için olgu
bulmamızda sıkıntılara yol açmıştı. Yetmiş olgunun takip kontrollerinde sadece 2 abrasyon olgusunun kötü neticesi
dışında henüz şikayetle müracaat eden
hastarrıız olmadı. Çok kısa dönem için
sevindirici gibi gözüken bu durumun
geçici, olduğunu literatür taraması ortaya koymaktadır. Ancak gonartrozda
açık cerrahi tedavileri ertelemesi bakı
mından artroskopik cerrahi tercih edilmesi gereken bir tekniktir. Diğer taraftan hastalara artroskopik cerrahi
tedavinin geçici bir tedavi olduğunun
vurgulanrak antalılmasının şart olduğu
bilinmelidir.
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DiZ LEZYONLARINDA MAGNETiK REZONANS
GÖRÜNTÜLEMESi iLE ARTROTOMi
BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Erol YALNlZ*, l<enan SARIDOGAN*, Emre ORHUN**, Murat DINÇER***
Bu çalışmada, klinik olarak diz patolojisi düşünülen ve magnetik rezonans görüntülernesi ile incelenen 23
hastanın 23 dizine artrotomi yapılarak
magnetik rezonans görüntülernesinin
diz patolojilerinde doğruluğu araştırıl
dı. Tüm magnetik rezonans incelem·eleri aynı merkezde yapılarak aynı radyolog tarafından yorumlandı. Magnetik
rezonans görüntülernesinin doğruluk
oranı iç meniskus için %95.6,·dış meniskus için %91.3, ön çapraz bağ için
%1 00 olarak bulundu. Sonuç olarak,
magnetik rezonans görüntülemesinin;
ionizan ve invaziv olmaması, anestezi
ve radyo-opak maddelere gereksinim
göstermemesi, preoperatif planlamada yol gösterici olması ve yüksek doğ
ruluk oranı ile diz lezyonlarının tanısın
da alternatif bir yöntem olduğu
kanısınavarı ldı.

••

Anahtar kelimeler: magnetic rezonans görüntülernesi, diz lezyonları, artrotomi.
klinik ön tanının
günümüzde bir çokyöntem kullanılmaktadır. Artrografi, bilgisayarlı tomografi ve MRG bunların
başında gelmektedir. Artrografi ve bilgisayarlı tomografi radioiyonizan, tanısal
artroskopi ise cerrahi bir girişimdir.
Diz

lezyonlarının

doğrulanmasında

Bu çalışma, Haziran 1991, Aralık
1992 arasında Trakya üniversitesi Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim dalına akut ve kronik diz yakınmalarıyla başvuran 213 olguyu içermektedir. Klinik ön tanının doğrulanma
sı için MRG yapılan olguların yaş
ortalaması 29.4 (11-47) idi. Olguların
16'sında (%74) travm öyküsü vardı. olguların hiçbirisi daha önce diz operas-

Prof. Dr. l.ü.lst.Tıp. Fak.Ort.Trav .ABD. Öğr. Üyesi
Uz.Dr.S.B. Zeynep Kamil Hast. Ort.Trav.Servisi Başastanı
Doç.Dr.I.Ü.Ist.Tıp Fak. Ort.Trav.ABD Öğr.Üyesi
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yonu geçirmemişti.MRG'de patolojik
bulgu saptanan olgulara daha sonra kliniğmizde artrotomi yapıldı ve MRG bulguları ile artrotomi .bulguları karşılaştırı
larak sonuçlar Tablo ı ve ll de
gösterildi.

of diagnosis from magnetic resonance imaging of the knee. J Bone Joint Surg 73A: 210, 1991
3. G/ashow JL, Katz R, Schneider M,
Scott N. Doub/e blinded assessment of the
value of magnetic resonance imaging in the
diagnosis of anterior cruciate and meniscal
lesions. J Bone Joint surg 71 A: 113-119,
1989.

Diz lezyonlarında, klinik değerlendir
me lezyonun genişliği ve moroflojisi
hakkında tam bilgi vermeyebilir. Bu nedenle konvansiyonel grameryanında
artrografi, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntülamisi gibi yöntemlere başvurulur ya da arroskopi yapılır.Artrografi ve tmografi invaziv ve
radioiyonizan özelliktedir. Magnetik rezonans görüntülmesi ise en az bu yöntemler kadar tanısal değere sahip olup
birçok avantaja sahiptir. Elde ettiğimiz
sonuçlara göre, MRG nin non-invaziv
ve non-iyonizan bir girişim olarak anesteziye ve radyoopak maddelere gerek
göstermemesi, preoperatif planlamada
yön gösterici olması hasta tarafından iyi
tolere edilmesi, multiplanar çekim yapabilme kapasitesi ve yüksek doğruluk
oranlarıyla diz lezyonlarının tanısında
alternatif bir görüntülema yöntemi olduğu söylenebilir.

4. Jero/d HM, Murray AR, John VC.
Magnetic resonance of the knee. Raven
Press 1987.
5. Poly CDW, Cal/agan JJ, sikes RA,
Mc Cabe YM, Mc Mahon K, Savory CG.
The accuracy of se/ective magnetic resonance imaging compared with the findings
of arthroscopy of the knee. J Bone Joint
Surg 70A: 192-198, 1988.
6. Raunest J, Oberle K, Loehnert J, Hoetzinger H. The elinical value of mangetic
resonance imaging in the evaluation of meniscal disorders J Bone Joint Surg 73A: 1116, 1991.
7. Si/va /, Siver DM. Tears of the meniscus as revealed by magnetic resonance
imaging. J Bone Joint surg 70A: 199-202,
1988.

KAYNAKLAR

8. Watanabe AT, Carter BC, Teitelbaum
GP, Bradley WG. Comman pitfalls in magnetic resonance imaging of the knee. J Bone Joint Surg 71-A: 857-862, 1989.

1. Boeree NR, Watkinson AF, Ackroyd,
CE, Johnson C. Magnetic resonance imaging of meniscal and cruciate injuries of the
knee. J Bone Joint Surg 73B: 452-457,
1991.

9. Jatt /. Magnetic resonance imaging in
orthopaedics. J Bone Joint Surg 733: 539550, 1991.

2. Fischer SP, Fox JM, Pizzo WD, Friedman MJ, Synder SJ, Ferkel RO. Accuracy
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MENiSKÜS LEZYONLARININ, TANISINDA
MANYETiK REZONANS GÖRÜNTÜLEME iLE
ARTROSKOPI BULGULARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
N. Reha TANDOGAN*, Mahmut N. DORAL**, Günhan KARAKURUM***,
Tibet AL TUG****
Manyetik rezonans görüntülema
(MRG) son yıllarda diz ekiemi patolojilerinin değerlendirilmesinde yaygın
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Non
- invazif bir yöntem olması, akut olgularda ağrısız ve kolay bir şekilde uygulanabilmesi, üç düzlemde kesitler alı
narak, menisküsler, çapraz bağlar ve
eklem kıkırdaklarının durumunun oldukça yüksek doğrulukta değerlendiri
lebilmesi nedeniyle, MRG, birçok merkezde invazif bir yöntem olan
artroskopinin diz lezyonlarının tanısın
daki doğruluk derecesi % 95 civarın
dadır (4, 14). Bu çalışmada, SSK Ankara Hastanesi ve Hacettepe Tıp
Fakültesi Ortopedi Kliniklerinde, MRG
sonrası cerrahi artroskopi uygulanan
45 olgu incelenmiş ve menisküs lez-

yonlarının tanısnıda

MRG nin rolü de-

ğerlendirilmiştir.

MATERYEL VE METOD
1 Ekim 1991-30 Ağustos 1992 tarihleri arasında, SSK Ankara Hastanesinde 25, Hacettepe Tıp Fakültesi Ortapedi Kliniğinde 20 olguya, MRG sonrası
cerrahi diz artroskopisi uygulandı. Toplam 45 olgunun 38'i erkek, 7 si bayandı. Ortalama yaş 37.4 (14-62) olarak
bulundu. MRG incelemeleri Hacettepedeki olgular içni üniversitenin Radyoloji
Departmanında, SSK Hastaneside olgular için özel bir merkezde yapıldı. Bütün olgular için kullanılan MRG cihazı
0.5 tesla gücündeydi merkezde yapıldı.
Bütün olgular için kullanılan MRG cihazı 0.5 tesla gücündeydi (General Elect-

Uzman Doktor, SSK Ankara Hastanesi, 1. Ortopedi Kliniği
••
Doçent Doktor, Hacettepe Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
••• Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
•••• Asistan Doktor, SSK Ankara Hastanesi, 1. Ortopedi Kliniği
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ric). Tüm hastalara T1 ve T2 ağırlıklı
aksial, sagital ve koronal plada kesitler
alınarak menisküsler değerlendirildi.
Meniskal lazyonların değerlendirmesin
de Cruess kriterleri temel alındı (1 ). Buna göre Evre ı lezyon; lntra-meniskal,
düzensiz sınırlı, eklem yüzü ve kapsül
ile ilişkili olmayan intensite değişimi,
Evre ll lezyon; çizgi şeklinde, sıklıkla
kapsüle ulaşan aı:ıcak eklem yüzü ile
ilişkili olmayan sinyal, Evre lll lezyon;
Menisküsün alt veya üst eklem yüzüne
ulaşan sinyal olarak değerlendirildi. Evre 1 lezyon intramural erken dejenerasyon, Evre ll lezyon orta şiddettte bir dejenerasyon ve Evre lll lezyon ise
menisküs yırtığını göstermekteydi.
Hastalara her klinikte tek cer.rah
(M.N.D ve N.R.T.) tarafından üç portal
tekniği ile video-kamera kullanılarak
artroskopik girişim uygulandı. Tanısal
artroskopi sonrası iki olguya açık ön
çapraz bağ onarımı ve bir olguya Baker
kisti eksizyonu yapıldı. Diğer olgulara
ise artroskopik olarak 16 parsiyel menisektomi (1 olguda hem ıezyon traşlan
ması, 14 lavaj işlemi) yapıldı. Menisküs
lazyonları için, artroskopi medial ve lateral menisküs için, MRG nin duyarlılığı
(Sensitivity), özgüllüğü (Specificity) ve
doğruluğu (Accuracy) hesaplandı (9).
Ayrıca MRG yapılan iki merkezin sonuçlarının arasında fark olup olmadığı
"Bağımsız örneklerde yüzdeler arası
farkın önemlilik testi" ile araştırıldı.
SONUÇLAR
Hastaların

tümü değerlendirildiğinde
medial menisküs yırtıklarında (Evre lll
lezyon) 14 gerçek(+), 19 gerçek(-), 12
yalancı (+) sonuç saptandı. Medial tarafta hiç yalancı (-)sonuca rastlanmadı.
Bu değerler lateral menisküs yırtıkların
da (Evre lll lezyon) 3 gerçek (+), 35
gerçek(-), 4 yalancı (+),ve 3 yalancı (-)

MENISKÜS LEZYONLARINDA MRG VE ARTROSKOP/

sonuç olarak tesbit edildi. Bu sonuçlara
göre, MRG nin medial menisküs yırtık
larının tanısındaki duyarlılığı% 100, Özgüllüğü % 61, ve Doğruluğu % 73 olarak
bulundu.
Lateral
menisküs
yırtıklarında ise Duyarlılığı% 50, Özgüllüğü % 89 ve Doğruluğu % 84 olarak
hesaplandı. Medial ve lateral menisküs
yırtıklarını ortalaması alındığında aynı

değerler sırasıyla

% 75, % 75 ve %
78.5 olarak saptandı. MRG yapılan iki
merkezin sonuçları arasında belirgin
olarak bir fark vardı ancak bu fark sadece medial yırtıkların özgüllüğü ve lateral yırtıkların duyarlılığı değerleri için
istatistiksel olarak anlamlıydı.
Medial menisküste yalancı (+) sonuç saptanan 12 hastanın 4 tanesinde
hipertrafik medial plika sinoviyalis, 2 tanesinde medial femoral kondilde kondral hasar ve 2 tanesinde ön çapraz
bağ yırtığı saptandı. Kalan 4 olguda artroskopik olarak herhangi bir patoloji
saptanmadı.

MRG ve Evre ll dejenerasyon tanısı
alan 11 hastanın 7 tanesinde artroskopi
sırasında menisküsün dejenere (koyu
sarı renkte ve palpasyonla sert kıvamlı)
ancak bütünlüğünün bozulmamış olduğu görüldü. Kalan dört olguda ise menisküsler artroskopik olarak normaldi.
TARTIŞMA

MRG, diz patolojilerinin

tanısında

80

yılların ikinci yarısından beri kullanıl
maktadır. Değişik merkezlerde farklı so-

li

nuçlar verilmekle birlikte, medial menisküs lezyonlarının tanısında MRG nin
duyarlılığı % 95-100, özgüllüğü % 77100, doğruluğu% 65-99 arasında bildirilmiştir (6,8, 10-13). Aynı değerler lateral menisküs için sırasıyla % 66-90, %
87-95 ve % 83-96 arasında bildirmiştir
(6,8, 10-13). Ön çapraz bağ lezyonların
da ise serilerin büyük çoğunluğunda
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doğruluk oranı

% 95 in üzerindedir (1 013). Bu oranlar cerrah ve radyoloğun
deneyimine, kullanılan görüntürerne
tekniği ve manyetik alanın gücüne göre
değişebilir. Yapılan çok merke.zli çalış
malarda, kullanılan manyetik alanın gücü arttıkça MRG nin hassasiyetinin arttığı gösterilmiştir ve diz patolojilerini
tanısı için 1.5 tesla gücündeki cihaziara
önerilmektedir (8, 15). Çalışmamızda elde edilen doğru sonuçların literatüre
göre oldukça düşük olması ve iki merkezde elde edilen sonuçların farklı olması, yukarıda sayılan faktörlerle açık
lanabilir.
Bu çalışmada, yalancı (+) sonuçlar,
medial tarafta laterale göre üç misli fazla olarak saptandı. Literatürde MRG nin
hangi menisküsün- lezyonlarında daha
hassas olduğu konusunda bir fikir birliği
yoktur. Bazı serilerde lateral, bazı serilerde medialde daha fazla yalancı (+)
sonuç bildirilmiştir (12, 13). Transvers
genikulat bağ ve lateral inferior geniküler arterin bazı olgularda lateral meniskOs anterior boynuzunda yırtık olguda
bu şekilde bir yanılma gözlenmiştir.
Bazı olgularda lezyonun evre ll mi
yoksa lll mü olduğuna karar vermek
zor olabilir. Kaplan ve ark., 142 olguluk
serilerinde hastaların % 14 ünde bu şe
kilde şüpheli yırtık düşündürecek MRG
bulgusu saptadıklarını ancak daha sonra artroskopi sırasında olguların hiçbirinde yırtığa rastlanmadığını bildirdiler
(7). Buna karşılık Fisher ve ark. ın 1O14
olgulur serilerinde Evre ll dejenerasyon
tanısı konan hastaların % 17 sinde artroskopi ile yırtık tesbit ettiler (3). Bizim
çalışmamızda, MRG ile Evre ll dejenerasyon tanısı koyulan hastaların hiçbirinde artroskopik olarak kalan 4 olguda
manisküste gözle görülebilen bir dejenerasyon vardı, kalan 4 olguda ise menisküsler artroskopik olarak normal gö-

rünümdeydi.
Menisküs yırtıklarının onarımları sonMRG ile menisküsün değerlen
dirilmesinde sorunlar çıkabilir. Yapılan
bir çalışmada, konservatif veya cerrahi
olarak tedavi edilen ve 3-27 aylık izlem
sırasında klinik veya artroskopik olarak
menisküsün sağlam olduğu saptanan
17 olgunun 15 inde hala Evre lll sinyalin devam ettiği gösterilmiştir (2). Ayrıca
daha önce menisküse yönelik cerrahi
geçirmiş dizlerde MRG nın doğruluğu
% 45 e kadar düşebilir (15). Bu konuda
kesin bir yargıya varmadan önce daha
çok olgu içeren ve daha uzun süreli izlemi olan serilerin sonuçlarını görmek
uygun olacaktır.
rasında

Bu

çalışmada,

MRG nin menisküs
yaklaşık% 78 olarak bulunmuştur. Bu oran
literatürde belirtilen del)erlerin oldukça
altındadır. Ülkemiz koşullarında, hastanın subjektif yakınmaları ve objekti klinik bulgular değerlendirilerek yapılacak
bir artroskopinin hem tanı hem de tedavi edici değeri olduğu için ilk planda düşünülmesi gereken bir yöntem olduğu
kanısındayız. Maliyeti de gözönüne
alındığında, MRG, tanı güçlüğü olan olgular ve tümoral patolojilerde kullanıl
ması gereken bir tanı aracı olarak delezyonlarının tanısındaki doğruluğu

ğerlendirilmelidir.

KAYNAKLAR
1. Cruess J.v., Ryu, R., Morgan F. W:
Meniscal pathotogy. The expanding role of
magnetic resonance imaging. C/in Orthop
252 : 80, 1990.
2. Deutsch AL, Mink J.H., Fox J.M., Arnoczky, S.P., Rothman B.j., Stoller D. W,
Cannon D. W Jr: Peripheral Meniscal tears.
MR findings after conservative treatment or
arthroscopic repair. Radiology 176: 485,
1990.
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DiZ ÖNÜ AGRISINDA PATELLOFEMORAL
EKLEMiN BILGISAYARLI TOMOGRAFi iLE
KINEMATiK VE DiNAMiK OLARAK iNCELENMESi
Halit PlNAR (1), Osman KARAOGLAN (2), Devrim AKSEKi (3), imren GENÇ(4)

Patellofemoral {PF) uyumsuzluk
görülen bir diz ağrısı nedenidir
{4, 12,5). Bu durum genellikle 'PF ağrı'
veya diz önü ağrısı"' olarak bilinir ve
sıklıkla kondromalazlye ve PF artroza
yol açar {4, 14,11 ).
sık

PF bozukluklar dizin çeşitli eklerniçi veya eklemdışı. patolojilerini taklit
edebilir. öte yandan her diz önü ağrısı
olan hastada PF uyumsuzluk da olmayabilir. Oysa PF uyumsuzluğun
olup olmadığı, varsa tipi, konservatif
ve cerrahi tedavinin planlanmasında
son derece önemlidir.
Klinik tanıdaki güçlükler nedeniyle
dizin değişik fleksiyon derecelerinde
PF eklemin çeşitli aksiyelgramer tanımlanmıştır
{19,17,13,1,15,7). Bu
grafilerin çoğunda gerek teknik, gerekse değerlendirme açısından çeşitli
( 1)
(2)
(3)
(4)

Dokuz
Dokuz
Dokuz
Dokuz

Eylül
Eylül
Eylül
Eylül

güçlüklerle karşılaşılmıştır {2, 18, 21,
16). PF ekernin aksiyel radyografik değerlendirmesi dizin en az 25-30 derece
fleksiyonunu
gerektirir
{16, 13, 18,
21,1 0,3). Oysa son zamanlarda PF iliş
kinin dizin ilk 20-30 derece fleksiyonunda incelenmesinin önemine dikkat çekilmiştir
{4, 13,16,21 ,23,22).
Ayrıca
yüklenme pozisyonu PF ilişkiyi etkilediği için statik konumda yapılan incelemeerin yetersiz bilgi verebileceği bildirilmektedir. (13).
Yukarıda sayılan güçlükler nedeniyle PF ilişkiyi geniş bir hareket aralığın
da incelemek ve kuadriseps kontraksine
derecede
yonunun
uyumu
etkilediğini gözlernek içn diz önü ağrısı
olan hastalarda kinematik ve dinamik
bilgsayarlı tomografik {BT) inceleme
yaptık.

Qniversitesi Tıp Fakültesi.. Ort ve Travm. ABD öğretim Görevlisi
~niversitesi Ort. ve Travm. ABD. Doçenti.
~niversitesi Tıp Fakültesi.. Ort ve Travm. ABD Araştırma Görevlisi
Universitesi Tıp Fakültesi.. Ort ve Travm. ABD Akademik Uzmanı.

766

Ha/it PlNAR

DIZ ÖNÜ AGR/5/NDA PATELLOFEMORAL EKLEMIN BT'SI

Materyal ve Metod
Diz önü ağrısıyla başvuran ardışık
40 hastanın her iki PF eklemlerinin kinematik ve dinamik BT'si yapıldı. Elde
edilen görüntülerdeki yetersizlik ve/
veya klinik bilgi eksikliği nedeniyle 14
hasta çalışma dışı bırakıldı.
Çalışmaya alınan
kadın, 4'ü erkek olup

26 hastanın 22'si
ortalama yaş 28.6
idi (16-57 yaş). Hastaların 12'sinde her
iki diz, 14'ünde tek diz (sağ:10,sol:4)
semptomatik idi. Böylece toplam 38
hasta diz çalışmaya dahil edilmiş oldu.
Ayrıca kontrol amacıyla diz yakınması
ya da yaralanması öyküsü olmayan 14
asemptomatik gönüllünün 28 dizi de
aynı yöntemle incelendi. (3 kadın, 11
erkek, yaş 10-46 arası, ortalama 25.2).
Ağrının diz önünde olması, özellikle
fleksyonda yükleiıme pozisyonunda
(merdiven inme ve çıkma gibi) ağrı ve
sinema belirtisi hastalarda ön plana çı
kan belirtilerdi.
Tüm hastalara rutin diz muayenesi
PF eklem muayenesinde özellikle şu testler üzerinde duruldu: Q açı
sı, retinakulum ve faset hassasiyeti,
korku testi, pasif patellar tilt testi, patelyapıldı.

A

Şeki/1.

la kayma testi, tuber-sulkus açısı. menisküs lezyonu olabileceği düşünülrek
4 hastaya BT, 1 hastaya MRG, 1 hastaya da BT ve MRG yapıldı ve tümünde
sonuç olumsuz çıktı. Ayrıca artroskopi
yapılan iki dizde de sadece grade 1 ve
grade 4 patella kıkırdak lezyonu saptandı. Diziemi hiçbirinde bağ taksitesi
saptanmadı.

Hastaların her iki dizlerinin altına istenilen fleksiyon derecesindeki yastık
lar sırayla yerleştirildi. Aksiyel BT'Ier dizin O, 10, 20, 30, 40 ve 60
derecelerdeki fleksiyonunda kuadriseps kontraksiyonu ve kontraksiyonsuz
olarak çekildi. Her çekimden önce cihaz patellanın ortasıdan kesit olacak
şekilde ayarlandı. Böylece her hasta
için (her iki dizi içeren) 12 görüntü elde
edildi. Başka bir deyişle her hasta için
24 kesit üzerinde ölçümler yapıldı.

Her kesit üzerinde üç ölçüm yapıldı
1). Kontrol dizlerinde her fleksiyon derecesi için (kontraksiyonlu ve
kontraksiyonsuz) açıların normal değer
leri hesaplandı. Bu değerler esas alın
rak her kesitte PF uyumsuzluğun tipi
kaydedildi. Böylece oluşturulan tabloda
(Şekil

B

A: Sulkus açtst, 8: Patel/ar tilt açtst, C: uyum açtst.
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0-60 dereceler arasında patellanın seyri izlenerek uyumsuzluk tipi belirlendi.
Sonuçlar
Ölçümlere göre ortaya çıkan PF
uyum bozuklukları tablo 1'de görülmektedir.
Tablo 1 : Patellofemoral uyumsuzluk Tipleri
Tip

Olgu

Tilt+Lateralizasyon (TL)
Lateralizasyon (L)
Medializasyon (M)

Sayısı

12

4.
5

Lateralden mediale
instabilite (LM)

1

Tılt

1

(T)

Normal

15

TOPLAM

38

TL. grubundaki olguların bazılarında
bazı derecelerde sadece t ya da 1 olabildiği gözlendi. Sadece 3 olguda tüm
derecelerde vardı. ·30 derecedeki kesitlere bakıldığında 2 olguda t, 2 olguda
da 1 komponentlerinin atianmış olacağı
görüldü. 3 olguda L, 2 olguda T 20-30
derecelerden sonra ortaya çıkmıştı. 3
olguda T komponenti 30-40 derecelerden sonra ortadan kalkmıştı. 60 derecede 4 diz L, 1 diz M, 1 diz normal, 1,6
diz TL gösteriyordu.
L grubunda iki patella 30 dereceden
itibaren redükte idi. 1 olgu sürekli lateralize idi. 1 olgu 60 derecede medialize
olmuştu.

M grubunda 3 olgu sırasıyla
10,20,30 derecelerden itibaren mediali-

Ha/it PlNAR

ze idi. 1 olgu 40 dereceden itibaren redükte olmuştu. Bir olguda patella 1O ve
30 derecelerde redükte, bunun dışında
sürekli medialize idi.
Lateralden meddiale instabilite olgusunda patella O, 1 O, 20 derecelerde laterale, 30-40 derecelerde mediale subluke, 60 derecelerde tilt vardı, O, 10, 30
derecelerde mediale sublukse, 60 derecede redükte idi.
Patellar tilt olgusunda 20,40,60 derecelerde tilt vardı, 0,10,30 derecelerde
patella normaldi.
Semptomatik dizlerden 15'i (%39)
normal olarak değerlendirildi. Kontrol
dizlerinin ise 21'i (%75) normaldi. Tek
taraflı
semptomatik olan 14 dizin
?'sinde PF uyumsuzluk saptandı. Bunların tümünde asemptomatik karşı dizde de benzer tip uyumsuzluk vardı.
9 olguda sulkus açısı tüm fleksiyon
derecelerinde normiden fazla idi. Bu
dizierin 6'sı TL, 2'si L grubunda, 1'i normaldi.
Patolojik dizlerde kuadriseps kontraksiyonu ile tilt ve uyum açıları arasın
da bir ilişki bulunamadı. Kontraksiyonla
bazı olgularda açıları artarken, bazı olgularda azalabildiği gözlendi.
Tartışma

Patellofernoral ilişkinin erken fleksiyon
derecelerinde
incelanebilmesi
amacıyla bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülmesi son YILlarda önem kazanmıştır (21,23,22,20).
Tanımlanan tekniklerde 0-30 dereceler
arasında 5 yada 1O derecelik aralıklarla
kesitler alınmaktadır.
Çalışmamız erken fleksiyon derecelerindeki aksiyel görüntülemanin önemli
olduğunu göstermiştir. Sadece 30 derecelerdeki grafilerle yetinilseydi 12 TL ol-
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Patella: O, 10,20,30 derecelerde lateralize, 40 dereceden sonra redükte.

Sol Patella: O, 10,20 derecelerde /ateralize, 30 dereceden sonra medialize.

gusundan 3'ü L,2'si T olarak değerlen
dirilecekti. Ayrıca -2 lateral subluksasyon, 1 medial subluksasyon olgusu at-

rihten sonraki bir yazısındaki Fulkerson
da (6) BT'nin 0-60 dereceler arasında
yapılması nı önermiştir.

lanacaktı.

Elde ettiğimiz veriler Merchant'ın
(17) 45 derece fleksiyonda bulduğu de1 olguda (%3) patellanın ilk 20 dereğerlerin geçerliliğinin kalmadığını göscede laterale, sonraki derecelerde metermektedir. Otörün tanımladığı uyum
diale sublukse olması ilginçti. Literatüraçısı lateral ve 1 veya medial instabilitede lateralden mediate instabiliteye
nin
en önemli göstergesidir, fakat her
sadece Shellock ve ark.'ınca (22) dikderece için ayrı ayrı ölçülüp, yine her
kat çekilmiştir Otörler bu tip instabiliteye
%7
oranında
rastlamışlar- · derecenin normal değerleri ile kıyasla
narak tip tanımlanmalıdır. Ölçülen üç
dır.Kanımızca Hughston ve Deese'in
açının, özellikle de uyum açısının nor(8) lateral gevşetmenin komplikasyonu
mallerinin her derecede farklı olduğunu
olarak üzeriden önemle durdukları megördük. Malghem ve Maldague (15) tadial subluksasyon olgularından bazıları
nımladıkları bacak dışa rotasyanda 30
nın gözden kaçmış bu tip instabiliteye
derecelik aksiyel grafinin lateral sublukbağlı olması olasıdır. Gerek LM, gereksasyonu daha iyi ortaya çıkardığını öne
se diğer tip olgularımızın incelenmesinsürmüşlerdir. Kanımızca bu medial ve
de, eklemin ilk 30 derece yerine geniş
lateralden
mediate instabiliteleri atiayabir fleksiyon aralığındaki seyrinin izlenbiieceği anlamına gelmektedir.
mesi ile önemli bilgiler elde edilebildiği
görüldü. Bu çalışmayı başiattığımız taBu çalışmadaki ilginç bir bulgu da
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medial instabilitnin lateral instabliteden
daha fazla olması idi. Bu durum Shellock ve ark.'nın (22) serisinde de benzerdir. literatürden farkı olarak T grubundan sadece 1 olgu vardı. Bazı TL
olgularında T dominant olmakla birlikte
daima bazı kesitlerde lateralizasyonla
birlikte idi. Bu durum da geniş bir aralık
ta yaptığımız incelemeye bağlı olabilir.
Unilateral semptomatik olup PF
uyumsuzluk vardı. Bu oran Schutzer ve
ark."nın (20) serisinde %68, lnoue ve
ark.nın (9) serisinde % 100 olarak bildirilmiştir. lnoue ve ark. sadece ekstansiyonda kesitler almışlardır. Oysa serimizdeki kontrol dizlerinin % 36'sında
ekstansiyonda patellalar santralize değildi. Normalde patellaların 0-5 derecelerde hafif lateralize olabilesği bazı çalışmalardada da bildirilirken (4,21) bir
başka çalışma bu görüşün aksini savunmaktadır (16).
Kontrol dizierin% 25'inde uyumsuzluk görülmesini açıkllayamamakla beraber, bu durum BT'Ierin klinik bulgularla
birlikte değerlendirilmesinin önemine
işaret edebilir Aynı olay Merchant ve
ark.'nın (17) da dikkatini çekmiştir. Öte
yandan semptomatik dizlerde BT'nin
normal olması Schutzer'in (21) serisinde %20, bizim serimizde % 39 oranın
da görülmüştür. Bu durum PF eklem
mekaniğinin karmaşıklığını ortaya kayabildiği gibi kondromalazi patella, plika
sendromu ya da başka patolojilere de
işaret edebilir.
Kuadriseps kontraksiyonunun tanı
da yararlı olmadığı görüldü. Kontraksiyonla uyum açısının bazı olgularda arttı
ğı, bazı olgularda azaldığı görüldü.
Litertürde de bu konuda fikir birliği yoktur (16, 10). EMG ile kombine edilecek
çalışmalarla bu konu aydınlanabilir ve
kas dengesizliklerini etiyolojideki rolü,
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ve rehabilitasyonun planlanmsı ile ilgili
önemli bilgiler elde edilebilir.
Sonuç olarak PF uyumsuzluğunun
konservatif, ve de özellikle cerrahi tedavisinden önce ptellanın 0-60 derece
arasındaki seyri mutlaka bilinmelidir. Bu
amaçla BT son derece yararlıdır ve rutin olarak yapılmalıdır.
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ARTROSKOPiK MENiSEKTOMiLERDE
ELEKTROKOTER KULLANIMI
Ömer TAŞER (1), Mehmet AŞlK (2), Abdullah GÖGÜŞ (3), Bilge BAVBEK (3)

Yüksek frekanslı akımlar dokuların
kesilmesi ve koagüle edilmesinde
uzun zamandan beri cerrahinin bütün
dallarında başarıyla kullanılmaktadır.

Elektrokoterin artroskopide ilk uygulanımı 1972'de Aritomi tarafından yapı
lan bir artroskopik sinovektomi olgusudur (1 ). Ancak yaygın kullanımı
1980'1erin ortasından sonra başlamış
tır. Günümüzde elektrokoter menisektomilerde (özellikle flep ve vertikallonyırtıklar),
plika
gitudinal
rezeksiyonlarıda, artrolizlerde ve lateral release'de diz ekieminde kullanım
bulmaktadır.Ayrıca omuz artroskopisinde Lig. coracoacromiale'nin rezeksiyonunda da kullanılmaktadır.
Bu çalışmamızda Ekim 1990'dan
beri kliniğmizde kullanılan elektrokoter
ile menisektomi sonuçlarımız gözden
(1)
(2)
(3)

geçirilmiş, konu ile ilgili deneyimlerimiz
ve literatür bilgileri ışığında elektrokoterin avantaj, dezavantaj ve uygulanırken
dikkat edilmesi gereken noktalar ortaya
konmağaçalışılmıştır.

MATERYAL-METOD

lst. ünv. lst. tıp Fak. Ortopedi ve
dalı'nda
Travmatoloji
Anabilim
01.10.1990 iile 31.09.1992 tarihleri arasında 320 olguya artroskopik menisektomi uygulandı. bu olgulardan 21 O'una
konvansiyonel mekanik kesicilerle menisektomi yapıldı. 11 O olguda ise menisektomi işlemi elektrokoter kullanılarak
gerçekleştirildi. toplam 320 olguluk seriden yeterli takibi yapılabilen 224 olgu
çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alı
nan olguların 147 si ı. grupta (mekanik
kesiciler kullanılarak yapılan menisektomi grubu), ??'si ise ır. grupta (elektro-

lst.Ünv.lst.Tıp Fak. Ortop. Travm.A.B.D. Doçent.
lst.Ünv.lst.Tıp Fak. Ortop. Travm.A.B.D. Uzman Dr.
lst.Ünv.lst.Tıp Fak. Ortop. Travm.A.B.D. Asistan Dr.
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grubu) yer aldılar.
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yapılan

menisektomi

Bu iki grup arasında arşiv kayıtlarına
göre yapılan değerlendirmede efüzyon
nedeni ile pastop eklem ponksiyonu sayısı, koltuk değneği kullanma gereği çalışamama süreleri kriter olarak seçildi.
Sonuçta iki grup arasında istatiksel olara anlamlı bir fark tesbit edilmedi. Ek
olarak elektrokoter kullanımı nedeniyle
ortaya çıkmış herhangi bir yan etki veya dezavantaja rastlanmadı.
TARTIŞMA

Mekanik kesiciler ile elektrokoter
yapılan menisektomilerin
karşılaştırıldığı 940 olgu tek yayında bizim çalışmamıza benzer sonuçlar elde
edilmiştir (3). Elektrokoter ile mutlaka
yalıtkan noniyonik karakterde bir sıvı ortamda, Sorbit-Mannit (Purisole) veya
Mannit (Rezetisol), çalışılmalıdır. Elektrokoter bıçağının el kumanda bölümüne
adapte edildiği yerin yeterince izole
edilmiş olması gereklidir. Aksi taktirde
bıçağındizin içine fazlaca sokulmasının
gerektiği lateral release'de bu bölgeye
uyan ciltte yanığa sebebiyet verilebilir.
Disposible olan elektrokoter bıçakları
yüksek maliyet nedeniyle tekar kullanıl
dığında izolasyonun bıçağın köşe noktasına kadar hasar görmediğinden
emin olunmalıdır.
kullanılarak

Frederick ve ark. insan menisküsünün direncini 1200 Ohm olarak bulmuş
lar ve meniskusun kesilmesi için 30
Watt'lık bir güç gerektiğini bildirmişlerdir
(4). Elektrokoter bıçağını koagülasyon
etkisi kesme hızıyla direkt ilgilidir. Kesmenin yanında koagülasyonun da arzu
edildiği plika rezeksiyonu, artroliz ve lateral gevşeme'de release'de pastop kanamayı azaltmak için bıçak dokuda yavaş
hareket
ettirilerek
kesilen
dudakların koagülasyonu sağlanabilir.

Meniskusta ise koagülasyon istenmedibir kesim tercih sebebidir.

ğinden hızlı

Kötü manipülasyon sonucu katerin
kesme işlemi sırasında kıkırdağa değ
mesi ile iatrojenik kıkırdak lezyonları
oluşabilir. Burada oluşan kıkırdak hasarı kesme için kullanılan güç ile doğru
orantılıdır.
Genelde kullanılan 30
Watt'lık güç için hasar, kı kırdak kalınlığı
nın %16'sı olarak bulunmuştur (4). Kesme sırasında katerin rest meniskusta
meydana getirdiği kenar nekrozunun
derinliği hem değişik araştırmacılar tarafından, hem de bizim çalışmamızda
kabul edilebilir (<0, 1-0, 15 mm) sınır
larda ve bistüri ile yapılan menisektomilerde görülen kenar düzensizliğine eş
bulundu (2,4).
Kullanılan elektrik akımının başka
yola sapmaması için çamaşır penslerinin cilde değmemesine ve EKG elektrodlarının ameliyat sahasından uzakta
yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Geliştirilen yeni aletler sayesinde özellikle
nötral elektrodun yerleştirildiği yerdeki
yanık riski çok azaltılmıştır. Elektrokoterin avantaj ve potansiyel riskleri Tablo
1 ve Tablo 2'de gösterilmiştir.

- Dar alanda rahat manipülasyon
- Düzgün kesi yüzeyleri
-Tüm yönlerde dirençsiz kesebilme
Tablo 1 : Artroskopik meniskus
crrahsinde elektrokoterin avantajları

- latrojenik kıkırdak hasarı
-Operasyon

sahasında

- Pacemaker
indüksiyonu

yan ık

interferansı

ve aritmi

- Sinovyal fistül
Tablo 2 : elektrokoterin potansiyel
riskleri

Elektrokoterin bilinçli, dikkatli ve po773
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tansiyel riskierin gözardı etmeden kullanıldığında artroskopi setinin vazgeçilmez bir parçası haline gelebileceği ve
özellikle menisektomi, lateral release,
plika eksizyonunda ve artrolizde operasyonu önemli ölçüde kısalttığı ve ko-

2. Frederick C, Baldvini M, peff TC,
Torg JS.

Application

of e/ectrothermal

energy in arthroscopy. Arhroscopy 1985, 1:
259-63
3. Kraemer JW, Rosentha/ A, Mora/do

laylaştırdığı görüşündeyiz.

M, Mü/ler KM. e/ektroresektion des Meniskus. Arthroskopie 1988, 1: 45-9

KAYNAKLAR
4. Rand JA, Fattey TA. Effect of e/ectro-

1. Aritomi HA, Yamamoto M.A method
of arthroscopic surgery. Orthop C/in. N Am
1979, 10:565-84

cautery on fresh human articular cartilage.
Arthroscopy 1985, 1: 242-6
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DiZ VE OMUZ EKLEMLERiNDE ARTROSKOPiK
CERRAHi VE LAZER
O.Şahap ATiK*, Ertuğrul ŞENER**, Aykın ŞiMŞEK***,

Light
Amplification
Stimulated
Emission Radiation kelimelerinin baş
harflerinden oluşan LAZER (LASER),
gelecek yıllarda tıp dünyasının bu arada ortopedik cerrahiarın gündeminde
daha çok yer almaya aday görünmektedir (1 ,2). Lazer ışını oluşturabilmek
için,karbondioksit, argon ya da başka
bir madde içeren odacıktan elektrik
veya başka bir enerji geçirilir. Bu
enerji aynalar vasıtasıyla yansıtılarak
lazer ışını halini alır. Bu odacıklarda
yer alan maddeye göre lazer ışını değişik özellikler gösterir. Ayrıca yeraldı
ğı elektromanyetik spektruma göre
dokularda değişiketkier yapar. Bu etkiler arasında kesme, yakma, metabolik
etki (kıkırdak rejenerasyonu) vb. sayı
labilir. C02 lazer en çok kullanılan tip
idi. Ancak gaz ortamda kullanılıyor olması nedeniyel yerini sıvı ortamda
kullanılan diğer lazer tiplerine bırak
maktadır (3,4). Bunlar arasında en po-

**

püler olanları neodymium: YAG Lazer
ve holmium: YAG Lazerdir. Artroskopinin de sıvı ortamda yapııyor olması nedeniyle, bu tip lazerler ortopedik cerrahide kullanılmaya başlamışlardır. Ince
fleksibl optik fiber vasıtasıyla sıvı ortamda taşınabilenlazer ile kıkırdak, menisküs ve diğer dokular kesileblir, yakılabi
lir ve buharlaştırılabilir Bizim kullandığımız kontakt Nd: YAG lazerde dokuya termal penetrasyonun derinliği ve
genişliği kontrol edilmektedir.
AVANTAJLAR VE ENDiKASYONLAR
Ençok diz ve omuz eklemlerinde
Diğer enstrümaniara
gereksinim ortadan kalktığı veya azaldı
ğı için eklem içinde doku tahribatı azalmakta ve koagulasyon etkisi nedeniyle
kanama çok az olmakta (özellikle omuz
ekiemi için bu büyük avantajdır) ve dolayısıyla postoperatif hematroz, enfeksiyon, ağrı yüzdesi düşmektedir. Bu da
hastaların çok daha çabuk rehabilite olkullanılmaktadır.

Gazi Üniv. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD., Profesörü
Gazi Üniv. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD., Yard. Doç.
Gazi Ün iv. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD., Araş. Gör.
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DIZ VE OMUZ EKLEMLERINDE ARTROSKOPIK CERRAHI VE LAZER

masını ve çok dafıa kısa sürde işlerine
dönmelirin sağlamaktadır (1 ,5). Diz eklemindeki endikasyonlar:

1. Menisektomi
2. Kondroplasti
3. Debridman
4. Sinovektomi
5. Lateral retinaküler gevşetme,
6. Plika eksizyonu
Omuz ekıeminde ise
1. Debridman
2. Sinovektomi

3. Kapsüler gevşetme
4. Bursektomi
5. Subakromiyal dekompresyon
6. Korakoakromiyal ligament gevşetmesidir.

HASTALAR VE CERRAHi TEKNiK
Yaşları 18-66 (ortalama 38) arasın
da değişen 61 hastada lazer kullandık.
57 hastada patoloji diz ekleminde, 4
hastada ise omuz ekieminde idi. Genel,
regional veya lokal anestezi uygulandı.

karşılaştırıldığında

1. Doku tahribatı minimal olmakta.
2. Kanama azalmakta.

3. Postoperatif hemartroz, enfeksiyon ve ağrı azalmakta.
4. Iyileşme hızlanmakta; rehabilitasyon

6 hastada lateral gevşetme,
7 hastada parsiyel sinovektomi,
26 hastada kondroplasti,
24 hastada debridman,
21

hastada parsiyel menisektomi
yapıldı.
·
Bütün hastalarda postoperatif 1.
gün aktif eklem hareketlerine başlandı
ve tam ağırlıkla yürümelerine izin verildi.
SONUÇ
Mekanik veya motorize enstrüman-

kolaylaşmakta,

5.

Hastanın işine

dönme süresi

kı

salmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde lazerin ortopedide (artroskopik cerrahide) kullanılması
giderek yaygınlaşmaktadır. Bazı cerrahlar başlangıçta artroskopk yöntemlere
gösterdikleri direnci şimdi lazere göstermektedirler. Ancak, nasıl artroskopi
ve artroskopik cerrahi artık ortopedik
cerrahinin vazgeçilmez bir unsuru olduysa, aynı şekilde lazer de yakın bir
gelecekte (gelişen teknoloji ve genişle
yen kullanım alanlarıyla) ortopedik cerrahiarın en büyük yardımcılarından biri
olmaya adaydır.

Omuz ekieminde kondroplasti, debridman ve parsiyel sinovektomi yapıldı.
Diz eklemindeyse:

yapılan

artroskopik cerrahi ile
lazer kullanılarak yapılan artroskopik cerrahinin üstünlükleri
vardır.Çünkü eklem içinde:
lar ile

KAYNAKLAR
1. O'Brien SJ, Garrick JG, Jackson RW,
Sherk HH, Smith CF, Wagsness CT: Hasers in orthopaedic surgery. Contemporary
Orthop, 1:61, 1991.
2. Sherk HH: Orthopedist using fasers in
surgery. AM J Arthroscopy, 9: 7, 1991.
3. Briffhart AT: Technicaf problems of laser arthroscopy. Arthroscopy 3.:403, 1992.
4. Trauner K, Nishioka N, Patef D: Pulsed Ho: YAG /aser ablation of ffibrocartifage and articular cartifage. Am J Sports
Med, 3:316, 1990.
5. Garcia PG: Arthroscopic faser surgery in treating the knee injuries of feading
professionaf athfetes. Am J Arthroscopy, 9:
15, 1991.
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ARTROSKOPiK PARSiYEL MENiSEKTOMi
SONUÇLARIMIZ
Semih GÜR*, Erdoğan ALTINEL**
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda artroskopik parsiyel menisektomi yapılan 70 olgu, griişimden 1-3 yıl
sonrasında değerlendirildi.
Değerlendirme Tapper ve Hoover
kriterlerine göre % 88.5 çok iyi veya
iyi, % 8.6 orta ve.% 2.9 kötü sonuç
olarak saptandı. Ortalama işten kalma
sürsi 11.4 gün olarak bulundu.

GiRiŞ
Tanısal artroskopinin ardından hız
la gelişen cerrahi artroskopi ile meniskus lezyonlarının tedavisinde başarılı
sonuçlar elde edildi. Watanabe (23)
1962 yılında ilk artroskopik meniskus
rezeksiyonunu, lkauchi 1970'te transartroskopik menisektomiyi gerçekleş
tirdi (11). 1977'de O'Connor (18),
1978'de ise Jackson ve Dandy (12)
artroskopik menisektomi sonuçlarını

**

yayınlayarak
tajlarını

artrotomiye oranla avanbildirdiler.

Eklem içi yapılara minimal zarar vermesi, komplikasyonlarının azlığı, rehabilitasyon ve işten kalma süresinin çok
kısa olmasıve hatalı tanı le yanlış tedavileri önlemesi artrosokpik parsiel menisektomi işleminin meniskal patolojilerin
tedavisinde önemli bir yöntem olarak
kabul
edilmesine
yol
açmıştır
(1 ,2,3,4,5,6,7,8,9, 11 ı 12, 13, 14, 15, 16,17
ı 18,19,21 ,22,24).
GEREÇ VE YÖNTEM
1989-1991 yılları arasında artroskopik parsiyel menisektomi yapılan 70 olgu, girişimden 1-3 yıl (ort. 18.7 ay) sonraki kontrolleri yapılarak değerlendirildi.
Olguların 52'si erkek (%74.3), 18'i kadın (%25. 7) olup, yaşları 16-68 arasın
da (ort. 32.1) idi.
Meniskal patolojilerin 42'si (%60)

Akden!z Qn!v. Tıp Fak. Ortoped! ve Travmatoloji AB. D. Yard. Doç. Dr.
Fak. Ortopedı ve Travmatoloji A.B.D., Prof. Dr.

Akdenız Unıv. Tıp
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sağ,

28'i (%40) sol dizde saptandı. Girigenel ya da epidural-spinal
anestezi altınada gerçekleştirildi. Turnike uygulanarak, 30° açılı optikle anterelateral ve anteromedial giriş yollarından
diz ekiemine ulaşıldı. Video-kamera ve
cerrahi enstrumanlar (manuel ve motorize) kullanılarak tüm olgulara artreskopik parsiyel menisektomi yapıldı. Postoperatif dönemde 48 saat süreyle Jones
bandajı uygulandı ve bandaj çıkartıldık
tan sonra tam yüklenmeye izin verildi.
şimler

ilk kontrolleri 1-3 gün sonra yapıla
rak aktif ve pasit Kuadriseps egzersizlerine başlandı. 60 olgu (%85) 1 gün,
1O olgu (% 15) 2-5 gün hastanede yatı
rıldı. Transartroskopik girişimden sonra
hiçbir kamplikasyon gözlenmedi.
BULGULAR
Artroskopik menisektomi uygulanan
70 olgunun 48'inde (%68.6) medial meniskus, 14'ünde (%20) lateral meniskus
ve 8'inde (% 11.4) medial ve lateral meTablo

ı.

Meniskis ıezyonıarının
tiplerine göre dağılımı.

YlRTlK TiPi
Longitudinal
(Kova sapı,
preferik ayrılma ... )

yırtık

SAYI

%

31

44.3

niskus lezyonu birlikte bulundu. Meniskus lezyonlarının yırtık tiplerine göre dağılımı Tablo l'de gösterilmiştir.
Yalnızca meniskus lezyonu olan olgulardan 19'unun (%27.1) medial,
3'ünün (%4.3) lateral ve 2 tanesinde
(%2.9) ise medial ve lateral meniskus
patolojisinin birlikte olduğu saptandı.
Buna karşın meniskus ile birlikte kıkır
dak lezyonu görülen olgu 26 (%37.2);
meniskus, kıkırdak ve bağ yaralanması
olan olgu sayısı ise 20 (%28.5) olarak
bulundu.

Olgular postoperatif 12-36 ay (ortalama 18.7 ay) arasında kontrol edilerek, Tapper ve Hoover (21) kriterlerine
göre değerlendirildiler (Tablo ll).
Artroskopik parsiyel menisektomi
tüm olguların deijerlendirilmesi
Tablo lll'te gösterilmiştir.

yapılan

Parsiyel menisektomi uygulamasın
dan sonraki değerlendirmede %60.0
çok iyi, %28.5 iyi,% 8.6 orta ve% 2.9
kötü sonuç elde edilmiştir. Artroskopik
menisektomiden sonra işten kalma süTablo ll. Tapper ve Hoover
kriterleri (21 ).

ÇOKIYI

Yakınma

yok. Normal

Diz.
Horizontal

15

21.5

Ob lik

8

11.4

Radial

5

7.1

11

15.7

Diğer

(Fiep, dejeneratif ... )
TOPLAM

70

100.0
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IYI

Belirti var. Normal diz.

ORTA

Belirti var. Az Fonksiyon
kaybı var. (Normal yüklenmede az yakınma)

KÖTÜ

Belirti var. Günlük aktivitede yakınma ve fonksiyon kaybı.
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esi en az 7 gün, en fazla 15 gün olmak
üzre ortalama 11.4 gün olarak bulun-

Dandy (4) 10.5 gün, Chana (2) 18.8
gün, Treggonnig (22) 12.9 gün, Sergströrn (1) 9.6 gün, Hamberg (10) 10.3
gün, Klein ve Schulitz (15) 14 gün,
Whipple (24) 18.3 olarak bulmuşlardır.
Artroskopik parsiyel menisektomi uyguladığımız olgularımızda ortalama işten
kalma süreleri 11.4 gün olarak saptan-

muştur.

TARTIŞMA

Açık menisektomi ile artroskopik
menisektomi, hastanede kalma, işten
kalma süresi ve iyileşme yüzdelerine
göre karşılaştırılmışıtır. ( 1,2,4,6, 7,8,9,
10,15,16,17,22,24). Yapılan bu tüm çalışmalar artroskopik menisektominin
artrotomiye oranla üstünlüğünü ortaya
koymuştur (1 ,2,3,4,5,6,7,8, 9,1 O, 12, 13,
14,15,16,17, 19, 20, 21, 22, 24). özellikle parsiyel menisektomi sonrasında
eklem yüzlerinin dejenerasyondan daha az etkilendiği gösterilmiştir (4,6,8,
12, 14, 16, 18).

Çalışmamızda artroskopik meniskus
rezeksiyonu yapılan 70 olgu, operasyondan 1-3 yıl sonra (ort. 18.7 ay) kontrol edilerek değerlendirilmiştir. Girişim
sonrasında olgularımızın % 85'i (60 olgu) 1 gün, % 15'i (1 O olgu) ise 2-5 gün
hastanede kalmıştır. Hastanede kalış
süresi olarak; Dandy (4) 1.3 gün, Gillquist ve Hamberg_ (7) 1. 7 gün, Grana
(9) 2 gün, Klen ve Schulitz (15) 3.5
gün, Löhnert ve Raunest (16) 4. 7 gün,
Tregonnign (22) 1 gün, Whipple (24) 1
gün ve Glinz (8) ise hastaneye yatırma
dan uyguladığını bildirmektedir.Bizim
hastalarımızın da hastane kalış süresi
bu sonuçlara uyum göstermektedir.

Artroskopik menisektomiden sonra
ortalama işten kalma süresi ise 6.218.8 gün arasında değişmektedir
(1,2,4,8,10,15,17,22,24). Ortalama iş
ten kalma süresinin artroskopik menisekterniden sonra artrotomiye oranla
çok kısa olduğu gösterilmiştir. Açık menisektomide işten kalma süresi 31-90
gün arasında değişirken (19,20) artreskopik menisektomi sonrasında çalışa
mama soresini; Glinz (8) 6.2 gün,

SemihGÜR

dı.

Tapper ve Hoover (21) kriterlerine
göre artroskopik menisektomi yapılan
olguların değerlendirilmesinde; Glinz
(8) %93.2, Gillquist ve Oretorp (6)
%87, Northmore-Ball ve Dandy (17) %
90.5, Löhnert ve Raunest (16) %93,
Govall (3) %90 çok iyi ve iyi sonuç bildirmişlerdir. Meniskus lezyonu ile birlikte diğer patolojilerin (kıkırdak ve bağ
lezyonu) bulunduğu durumda, artreskopik cerrahinin sonuçlarını ise; Gliniz (8)
%90.4), Gillquist ve Oretorp (6) % 71,
Northmore-Ball ve Dandy (17) %67,
Jackson ve Rouse (13) %80, Löhnert
ve Raunest (16) %89 çok iyi ve iyi olarak belirtmişlerdir. Artroskopik menisektomiden sonra Tapper ve Hoover (21)
değerlendirme kriterlerine göre, çok iyi
%88.5, orta 8.6 ve kötü sonuç% 2.9 olguda bulunmuştur. Orta ve kötü sonuçların meniskus lezyonu ile diğer patolojilerin birlikte bulunduğu olgularda
olduğu saptanmıştır (Tablo lll). Tek başına meniskus lezyonu olan hastalarda
% 91.6 çok iyi ve iyi sonuç elde edilmişken, meniskus ve diğer lezyonların
beraber olduğu olgularda %86.9 çok iyi
ve iyi sonuç alınmıştır.
meniskus lezyonu ile birlikte kıkırdak
ve bağ patolojisi olmasının artroskopik
menisektominin sonuçlarını etkilediği
yayınlarda bildirilmiştir (6,13,16,17,17).
Bu veriler çalışmamızdaki bulgularımız
Ia uygunluk göstermektedir.
Bilinen tüm üstünlükleri
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Tablo lll. Olgularin Ta·pper ve Hoover kriterlerine göre
değerlendirilme sonuçları

Iyi

Coklyi

Kötü

Orta

Lezyon

Olgu
No

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Medi al
Meniskus

19

27.1

12

63.1

5

26.3

2

10.6

-

-

Lateral
Meniskus

3

4.3

2

66.7

1

33.3

-

-

-

-

Medi al

2

2.9

1

50.0

1

50.0

-

-

-

-

26

37.2

16

61.5

6

23.1

3

11.5 1

3.8

20

28.5

H

55.0

7

35.0

1

5.0

1

5.0

70

100.0 42

60.0

20

28.5

6

8.6

2

2.9

+
Lateral
Meniskus
Meniskus

+
Kı kırdak

Meniskus

+
Kı kırdak

+
Bağ

TOPLAM

of arthroscopic surgery of the knee. lnjury,
13:227, 1981.

neyimli ve artroskopik cerrahi prensiplrne uygun yapılan artroskopik parsiyel
enisektominn artrtomiye oranı yalnız
meniskal patolojilerle bunlara ek kıkır
dak ve bağ lezyonu bulunan olgularda
son derece yararlı bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır.

3. Coval/, D.J., Wasilewski, S.A.: Roentgenographic changes after arthroscopic
meniscectomy: five-year follow-up in patients than 45 years old. Arthroscopy, 8(2) :
242, 1992.
4. Dandy, D.J.: Early results of closed
partial meniscectomy. Brit. Med. J. 1: 1099,
1978.
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Lysholm, J., Gillquist, J.: Comparison Of
open and endoscopic meniscectomy. C/in.
Orthop. 184: 133 1984.

5. Del Pizzo, W, Fox, J.M.: Results of
arthroscopic meniscectomy. C/in Sports
Med. 9 (3): 633, 1990.

2. China, G.S., Tubbs, N.: Early results

6. Gil/quist, J., Oretorp, N.: Artroscopic
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Longterm results of arthroscopic meniscea::' ·
tomy. Glin. Orthop. 167:34, 1982.

B. Glinz, W, Ghafier, M.: Arthroskopische meniskusresektion: Resu/tate 1-7 Jahre
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11. lkeuchi, H.: Meniscus surgery using
the Watanabe arthroscope. Orthop. C/in.
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results after meniscectomy. J. Bone Joint
Surg. 51-A: 517, 1969.
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1976.
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DiSKOlD LATERAL MENiSKUS VE
ARTROSKOPiK CERRAHi
ALTURFAN A.K.*, DALDAL F.**, YAZICIOGLU Ö.***, SÖZEN Y.V*
GiRiŞ

genişlemiş

görüntüsü uyarıcı olabilir.
Diskoid lateral meniskus hareketliliği az
olduğundan travmaya daha açıktır. Normal diz ekieminde lezyon yaratmayacak bir travma asemptomatik diskoid
meniskusta yırtık yaratarak dış meniskus lezyonuna ait abartılı bulgular ile
ortaya çıkabilir. Serimizde asemptomatik olduğu düşünülen diskoid meniskuslara cerrahi grişim yapılmamıştır. Diz ile
ilgili yakınmaları lateral diskoid meniskus varlığı yada lezyonu ile bağıntılı olduğu düşünülen olgulara ise transartroskopik morsalizasyon trimming, ve
shaving ile rekonstriksiyon uygulanmış
tır. (Saucerization)
MATERYALVE METOD

Bilindiği

gibi lateral meniskusun
semilunar olmayıp sferikleşmesi diskoid olarak tanımlanmasına neden
olur. Tam diskoid şekilde lateral meniskusa nadir rastlanır. Sık rastlanılan
şekil semilunar yapının sferikleşme
eğilimi göstererek tibial platonun üzerini normalden fazla kaplaması halidir.
Literatürde diskoid lateral meniskusa
rastlanılma sıklığı %1 ,4 ila % 16,6 olarak bildirilmektedir. Serimizde bu oran
%1,26 dır. Maksimim insidans lkeuchi
tarafından Japon ırkda bildirilmiştir.(1)
(2) Klinikte diskoid meniskus genç
yaşta, diz hareketleri sırasında snapping duyulması, kilitlenme, lateral diz
ağrısı, boşalma hissi ile karşımıza çı
kabilir. Diskoid zeminde meniskus
kistleri görülebilir. Tanı artrografi yada
artroskopi ile konulur.Bazen ön arka
diz grafisinde lateral eklem aralığının

Materyalimizi oluşturan olgular ı:ü
Istanbul Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD de Aralık 1983, Aralık 1992
tarihleri arasında diagnostik yada cerra-

Prof.Dr.I.Ü.Ist.Tıp Fak. Ort.Trav.ABD Öğr.Üyesi
Uz.Dr.S.B. Zeynep Kamil Hast.Ort.Trav.kliniği
Doç.Dr.I.Ü.Ist.Tıp.Fak.Ort.Trav.ABD Öğr.Üyesi
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hi amaçla uygulanmış olan 3400 diz eklemi artroskopisi ile tanımlanmış 43 lateral diskoid meniskus olgusu içinden
sempotamatik oldukları saptanmış 22
meniskustur. Olguların taraf ve cins dağılımı tablo 1'dedir.
Erkek
12
Sağ

7

l

Bayan
10
Sol
5

Sağ

ı

Sol
6

4
Tablo- 1
Travmatize olmuş diskoid meniskuslara ait lezyonların tanısı ve dağılımı ise
Tablo 2'de görülmektedir.
LongitüdinaiYırtık

Radyal Yırtık
HorizantaiYırtık

Dejenere Parçalı Yırtık

oranı çok düşük olarak saptanmış
Derin enfeksiyon görülmemiştir. 2
olguda gelişen yüzeyel enfeksiyon infüzyon sıvısına bağlanmış, kısa süreli
antibiyoterapi ile düzelmiştir. Olguların
%17 sinde postoperatif bir haftalık efüzyon gözlenmiş, antiernflematuvar tedavi ile ortada kalkmıştır.3 aylık takipte
%15 oranında diz ağrısı, ödem, subjektif instabilite ve kuadriseps atrofisi göz,enmiş 6. ayın sonunda bu oran %0'a
düşmüştür.6 ay sonrası fonksiyonel sonuçlar Lysholm diz skorlama sistemi ile
değerlendirilmiştir. Lysholm skoru 90 ın
altında olan hasta sayısı 1 dir. Olguların
Lysholm skorları tablo 3 tedir.

yon

tır.

Hasta Yaşı

11
4
3
4

16
21
24
28
19
18
17
33
21
24
15
29
40
14
23
17
21
27
30
20
14
17

Cerrahi teknikte amaç santral bölgekadar çıkarmak· ve
yaklaşık normal meniskus kalınlığında
stabil bir periferik halka bırakmaktır. 30
veya 25 derecelik skop ile anterelateral
girişten giıilir,diz 4 pozisyonuna alınır
ve anteromedial girişten basket forseps
kullanılarak santral bölüm yenerek aspire edilir. Rezeksiyonu kolaylaştırmak
için morsalizasyon yapılabilir.
Bu amaçla orta hatta radyal biçimde
yırtığa yada bırakılacak periferik halkaya kadar meniskus cismi kesilebilir,
Adından basket forseps ile trimming tamamlanabilir. ön bölümün trimmingi
için skop ile basket forsepse yer değiş
tirilebilir. Trimming tamamlandığında
shaver ile periferik halkanın santral hattı düzeltilebilir.
SONUÇLAR
Serimizde postoperatif komplikasyi

yırtığa ulaşılana
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Taraf Lysholm Skoru
R
L
L
L
R
R
L
R
L
L
R
L
R
R
L
R
R
L
L
L
R
L

95
95
90
100
90
95
90
70
95
90
100
95
90
95
100
90
90
90
95
95
90
95

DISKOlD LATERAL MENISKUS VE ARTROSKOPIK CERRAHI
TARTIŞMA

Diskoid meniskusa ait yapı farkılı
ilk kez 189 da Young tarafından kadavra üzerinde gösterilmiştir. (4) Bu tarihten
sonra
diskoid
meniskus
tanımlanmış ve oluşumu hakkında farklı
teoriler ortaya atılmıştır. Smillie 1948 de
diskod lateral meniskusu prematüre, intermediate ve infantil olarak 3 tipe ayrıl
mıştır. Etyolojik olarak fetal hayatta zaten diskoid olan lateral meniskal
yapının embryonel gelişirnde bir duraklama sonucu santral bölgesi absorbe
olamıyarak diskoid kaldığını öngörmüş
tür.(4) Ancak Kaplam, Clarke ve Ogdan
fetus üzerinde yaptıkları çalışmalarda
meniskusların erken fetal dönemlerde
dahi semilunar yapıda olduklarını göstermişlerdir. Kaplan etyolojik olarak yeni bir teori ileri sürmüştür. Buna göre
diskoid meniskusun posterorda tibia
platosu ile bağlantısı yoktur. Sadece
Wrisberg ligamenti (Posterior meniskofemeral ligament) posterior bağiantıyı
sağlamaktadır. Bu ligament dizin normal ekstansiyonuna uyamıyacak kadar
kısa ve kalıniaşmış olup meniskus arka
boynuzuda hipermobil olduğundan meniskusta sekonder hipertrofi ve kalıniaş
ma gerçekleşerek diskoid hal almaktadır. Watanabe ve arkadaşları bu tür
diskoid meniskusu Wrisberg ligamenti
tipi olarak tanımlamakta, tüm diskoid
meniskusları 1. komplet, 32- inkomplet,
3- Wrisberg tipi olarak 3'e ayırmaktadır
lar (5,6) Bu sınıflamaya göre komplet
ve inkomplet diskoid meniskusta ligamentler ve yapışma normaldir. Tibial
plato üzeri kalıniaşmış diskoid yapılı
meniskusla tamamen yada kısmen örtülüdür. Wrisberg ligamenti tipinde ise
ğı

ALTURFANA.K.

meniskus kalın bir arka boynuza sahiptir, tibial plato ile posteriorda Wrisberg
ligamenti dışında bağlantısı yoktur ve
arka boynuz hipermobildir. Bu sınıflama
her iki etyolojik teoriye de uymaktadır.
De Lee komplet ve inkomplet tiplerde
subttal
menisektomiyi
öneririerken
Wrisberg tipinde total menisektomiyi
tercih etmektedirler. Clarke ve Ogden
ise erken yaşta farkedilerek parsiyel
menisektomi ve rekonstriksiyon uygulanan olgularda genç meniskusun kalan
halkasının gelişerek normal fonksiyon
kazanabileceğini iddia etmektedirler.
Fikrimizce de ameliyata gerek yoktur
Ancak tedavi edilmeyen bu meniskuslarda daha soraki dönemde hangi oranda dejenerasyon yada yırtık oluşacağı
ile ilgili bilgi yoktur. Klinik görüşümüz
inkomplet, komplet yada hipermobil
diskoid meniskus kondromaliazik deği
şimler, kıkırdak lezyonarı, kendi cismine
ait lezyonlar yaratmadıkları sürece tedvi gerektirmezler. Yırtılmış, ağrılı, snapping ve boşalma hissi yaratan diskoid
meniskuslarda ise periferik yapışma
normal olmamak kaydıyla transartroskopik subttal yada parsiyel menisektomi, ve trimming tam klinik iyileşme sağ
lamaktadır. (Saucerization) Artrotomiye
kıyasla artrosokpik yöntem minimal
travma, erken mobilizasyon, az komplikasyon ve kolay rehabilitasyon sağla
ması açılarından tercih edilmesi önerilecek yöntem olarak gözükmektedir.
Genç yaşta yapılacak böyle bir girişim
immatür meniskustan geriye bırakılacak
periferik halkadaki artmış vaskülerizasyonun da yardımı ile adaptif değişiklik
lere uğrayarak sağlıklı, fonksiyonel, stabil bir meniskal halka gelişebilmektedir.
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Wrisberg tipi posterior bağlantısı olmayan diskoid meniskuslarda ise, serimizde görülmemekle birlikte, periferik halkanın
mobil kalacağı düşünülerek
subtotal veya total menisektomi endikasyonu doğacaktır.
KAYNAKLAR

1. O'Connor- Textbook of arthroscopic surgery, p-158-161, 1984.
2. Dandy David J. Arthroscopic sur-

gery of the knee, P-1 04-106, 1981
3.
Löhnert
J.and
Raunest
J.Arthroscopic Surgery of the knee, P34-35
1988
4.Fauno P.and Nie/sen A.B. Arrhroscopic partial meniscectomy, a long term follow up. Arthroscopy, Raven Press Vol B, no
3, P-345-350, 1992
5. Campbell's Operative Othopaedics, Crenshaw A.H., Volume 4, P-23232324, Mosby Co., St Louis, 1987.
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ABC SURGIGRAFT iLE ARTROSKOPiK ÖN
ÇAPRAZ BAG REKONSTRÜKSiYONU
M.l.BAYDAR*, E.GÜR**, B.BAYKAL***, A.S.ENGiN
GATA Ortopedi ve Travmatoloji
A.B.D. da 21.5.1992 ile 27.1.1993 tarihleri arasında 15 hastaya ABC Surgicraft scaffold ile artroskopik ÖÇB
yetersizliği bulguianna sahip idi.
GiRiŞ

1980'1i

yılların başında

Barlett taraön çapraz bağ yırtık
larının artroskopik onarımı hızla gelişim göstermektedir. Ayni metodlar ve
ligamentler kullanılmaktadır.GATA Ortopedi ve Trav.A.B.D. da 21.5.1992 ile
27.1.1993 tarihleri arasında toplam 15
artroskopik bağ tamir,ABC Surgicraft
ligament tamir sistemi kullanılarak başarı ile uygulanmıştır.
fından başlatılan

Endikasyon Kriterleri:
ÖÇB lezyonlarını tedavi endikasyon veyöntemler henüz kesinlik kazanmamıştır. ÖÇB lezyonlarına genellikle diğer bazı lezyonlar da eşlik

**

etmektedir. Örneğin, menisküs yırtıkları,
osteokondral defektler, patellar instabilite gibi (1 ).
Ister akut,ister kronik olsun ÖÇB yır
olan hastaların tümüne cerrahi müdahale gerekmemektedir. ÖÇB'ı olmayan bir grup kişinin, atietik olarak
oldukça iyi fonksiyon gördüğü bildirilmektedir.Bunun yanında ÖÇB lezyonunu takiben diz içindek önemli yapıların
bir çoğu zamanla zedelenmekte ve
fonksiyon kaybına uğramaktadır. Allman'a göre ÖÇB lezyonu bu gibi hastalar için "sonun başlangıcı"nı oluştur
maktadır (2). Bu gibi hastalarda tanı ve
effektif müdahalenin gereği ortadadır,
ancak müdahalenin cerrahi olarak yapı
lıp yapılmayacağı henüz kesinlik kazanmamıştır. Bu nedenle verilecek karar
hastanın yaşını, laksitenin derecesini,
gereklilik düzeyini ve aynı zamanda kişinin geleceğe dönük isteklerini, motivasyonunu göz önüne almalıdır (3).
tıı

GATA Ortopedi ve Trav. A.B.D. Uzm.Dr.
GATA Ortopedi ve Trav.A.B.D. Prof.Dr.
GATA Ortopedi ve Trav.A.B.D. Uzm.Öğr.
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Scaffold tipi ligament rep·

ıasmanıarı:

Otojen Grefler: Otojen doku tam biolojik uyum!u materyal olduğundan,
kronik ÖÇB yetmezliği olan dizierin bağ
tamiride ilgi çekicidir. lliotibial band,
hamstring tendonları veya patellar tendonun bir kısmı bu amaçla kullanılabil
mekte, ancak kozmetik ve fonksiyonel
komplikasyonlar karşılaşılabilmektedir.
Revizyon girişimleri daha zor ve hasar
verici olmaktadır.
Transplante edilen otojjen patellar
tendon grefti başlangıçta iskemik nekroz, revaskülarizasyon ve proliferasyon safhalarından geçtiği sırada gerilim
kuvvetinde bir düşme olmaktadır. Bu
aşamaları, kaybedilen kuvvetin bir kıs
mının yeniden kazanıldığı yeniden yapı
lanma dönemi takip etmektedir.Ancak
orjinal gerilim kuvvetinin tamamının kazanıldığı ise şüphelidir (4).
insan Allogreftleri: Son zamanlarda, taze allogreftlerin kullanımı oldukça
umut verici sonuçlar göstermektedir,
ancak pek sık olmasa da alıcının HIV
organizması ile muhtemel inekülasyon
sorunu vardır ve tüm ülkelerde kullanı
labilmesi için çözüm beklemektedir (5).
GEREÇ VE YÖNTEM
21.05.1992 ile 27.1.1993. tarihleri
ABC Surgicraft scaffold(polyester/polyester) tendon protezi ile artroskopik ÖÇB onarımı 14'ü erkek, 1'i
bayan olmak üzere toplam 15 hastada
uygulanmıştır. Hastaların yaş ortalaması 27.4 yıl (20-41 yaş) olup, kısa dönem
takip ortalaması 4.7 ay (1-9 ay)
dır.Hastalara amelyat öncesi öne çekmece, Lachman,pivot shift testleri uygulanmış, total Lysholm skorları tespit
edilmiş ve ilgili dizlerinin MRG görüntüleri elde edilmiştir. Postop 3. ayda second-look artroskopi uygulanmış ve
arasında

postop 6.ayda total Lysholm skorları
saptanarak kısa dönem sonuçlar değerlendirilmiştir.Hastalara ait bulgular
Tablo l'de özetlenmiştir.
Ameliyat ilkeleri
(i) Tam ekstansiyonda "straight through" prensibi. Bu ifade ile, uygulanan
implantın tibiadaki fiksasyon yerinden,
tibial tünel, interkendiler bölge ve "over
-the-top" geçiş boyunca ve ternurdaki
fiksasyon yerine kadar düz bir hat içerisinde olması gerektiği belirtilmektedir.
Bu sayede tam ekstansiyonda interkendiler notch'un anterior köşesinin giyetin
etkisi oradan kalkmaktadır.
(ii) Notchplasty.
Interkendiler notch bayanarda ortalama 18 mm, erkeklerde 20 mm geniş
likte olmalıdır.
(iii) Over-the-top geçiş,
Femoral kondilde izometrik noktadan gerçekleştirilecek tünelin abrazyon
etkisi yüksektir. Bu nedenle bu uygulamada over-the-top geçiş tercih edilmektedir.
Biolojik prensipler
Çapraz bağların rekostrüksiyonun
ister otojen dokularla, ister sentetik materyaller ile olsun anatomik sı
nırlarda iyileşme reaksiyonunun stimulasyonunu
sağlamaya
yöneliktir.
Kullanılan materyal sinavitede herhangi
bir yabancı maddenin bulunması, sinovial reaksiyonu hızlandıracak ve yabancı materyalin yalnızca ince bir tabaka
sinovial zar ile kaplanmasıyla sonuçlanacaktır. Bu nedenle ilamet çapraz
bağların yolu boyunca retrosinoval olrak yerleştirilmelidir (6).

·amacı

UYGULAMA:
şöyledir:
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1.
lnterkondiler
Notchplasty:
Notch'un transvers çapı YALNlZ LATERAL TARAFTA dikkatli bir şekilde arttı
ni ır. Işlem 18 mm veya 20 mm'lik düzgün bir çap elde edilene kadar devam
etirilir.Notch bölgesindeki osteofitler temizlenir. Bir sonraki çok önemli basamak interkendiler bölgesindeki sinoviumun ayrılmasıdır. Bu işlem artroskopik
makas veya bıçaklarla gerçekleştirilebi
lir.
2. Tibial Drilizasyon Aksının Belirlenmesi: Bu basamağın temel prensibi artrosokpi guide jigi yarımı ile tibia
proksimalinden istenilen yönde 2 mm
Kirschner geçirmektedir.
3. Over - the - top Geçiş : Femur
lateral epikondilinin yaklaşık 1 cm proksimalinden, proksimale doğru 3-4 cm
devam ettirilen küçük bir insizyon yapı
lır. Strover over-the - top rasp kullanıl
rak kapsül delinir.
4. Tibial Drilizasyon Deliğinin HaKirschner'in doğru pozisyonda olduğu tespit edildikten sonra,
Kirschner aksı boyunca drilizasyon gerçekleştirilir.
·

zırlanması:

5. Uzunluk ölçerin uygulanması:
Femur üzerinde beliard'ın yeri seçilir ve
uzunluk ölçer üzerindeki uygun renk
kodu okunur. Bu renk uygun ÖÇB implantının probu ile aynı renktedir.
6. implantın tJygulaması: Seçilen
distal
derece fleksiyonda iken çekilir ve tibial buton yerine oturtulur. Bolard, bolard
punch tüpüne yerleştirilir, diz 45 derecenin biraz üzerinde fleksiyona getirilir.
Bolard implantın terminal hahlkasından
geçirilerek drilizasyon deliğine yerleşti
rilir. Punch hafifçe çakılır. Ekspansiyon
pimi çıkartılır, ancak diz stabilitesi kontimplantın probu, uzunluk ölçerin
ucuna bağlanarak diz yaklaşık 20

M.L. BAYDAR

rol edildikten sonra bollard ekspanse
edilir.
7. işlemin Kontrolü: Dizin laksitesi
Lachman ve pivot shift testleri ile kontrol edilir. Her iki test normal olmalıdır.
Ekstansiyon ve fleksiyon her zaman
tam ve serbest olmalıdır. Artreskop yeniden uygulanarak implantın otojen dokular ile yeteri kadar kaplanıp kaplanmadığı kontrol edilir.
8. Final Tespit: Tüm kontrollerin sonucu olumlu ise bollard ekspanse edilir.
9. Yaranın Kapatılması: Eklem içine bir adet suction dren yerleştirildik
tensonra portaller ve insizyon yerleri
sütüre edilir.
REHABiLiT ASYON
Postoperatif 1-7. günler : Ameliyattan hemen sonra ilgili dize cryocuf
uygulanır ve ik gün devam edilir. Postop 1. günde dren çekildikten sonra
CPM'e başlanır (R0m=0=90 derece).
Mini çömelme ve ağırlık kaydırma kapalı kinetik zincir egzersizlerine başlanır.
Kuadriseps kontrolu için düz bacak kaldırma, pasif olarak O derece diz ekstansiyonu yapılır. Brace ve koltuk değnek
leri ile tolere edebildiği kadar ağırlık
verilir Brace arnbulasyon esnasında O
derece ekstansiyonda kilitlenir.
Postoperalif 2-6. hafta : Pasif eklem hareket açısı 0-115 dereceye gelmelidir. 4 düzlemde düz bacak kaldır
ma egzersizlerine devam edilir. Mini
çömelme (0-40 derece) ağırlık kaydır
ma, hamstring kıvırma-germe, 0.5 kg
ağırlıkla diz ekstansiyou (90-40 derece)
yaptırılır.Tolere edilebilirse tam ağırlık
veriir. ROM stimulus için bisiklete baş
lanır.

Postoperatif 6-9. hafta: Pasif ROM
0-130 derece, yüzme, lateral basamak
çıkma (8 cm yükseklikte başlanır ve gi788
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artırılır) yaptırılır.

Brace yürüme
kilitlenmez. Progresif dirençli egzersizler 0.5 kg ile başlanır ve her
hafta 0.5 kg artırılır. Proprioseptif çalış
ma yapılır.

rinde, tüm postoperatif rehabilitasyon
protokolüne tam uyum sağlamışlardır. 4
olguda postoperatif 1. haftada giderek
azalan ağrı şikayetleri, 3 olguda ise ağ
rı yanında dizde hafif şişlik (2 cm.yi
geçmeyen) tespit edilmiştir.

esnasında

Postopertaif 9-14. hafta: Kapalı
zincir egzesizlerine, basamak çıkma ve
mini çömelmeye devam edilir. Bisiklet,
yüzme, yürüme programları topuk kaldırma-indirme,
hamstring
kıvırma
germe, kalça abduksiyon ve adduksiyon, diz 90-40 derece ekstansiyona devam edilir.
Postoperatif 3-4 ay : Izekinetik
test, koşu proramı ve çeviklik alıştırma
larına başlanır. kuvvetlendirme ve spora spesifik çalışmalara devam edilir.Bu
dönemde hastaya second-look artroskopi yapılabilir.
Postoperatif 5-6. ay: Kuvvetlendirme, kapalı zincir egzersizlerine polimetrik programa ve koşu-çeviklik programIarına devam edilir ..
Kontrlateral bacağa göre fonksiyonel test %80'in üzerinde ise, proprioseptif test% 100 ise, klinik muayenede
problem yok ise ve izekinetik egzersiz
sonuçları tatmin edici ise postperatif
tam aktiviteye dönüş mümkündür.
Not : Bu rehabilitasyon protakülünün geliştirilmesindeki yardımlarından
dolayı GATA Spor Hekimliği B.D. Baş
kanı Prof. Dr.Tunç Alp Kalyon ve UzmanılkÖğrencisi Dr. Taner Aydın'a teşekkür ederiz.

Hastalarımızın

postoperatif hızlandı
rehabilitasyon protokolüne tam
uyumları oldukça umut vericidir.
rılmış

9 hastaya ameliyattan yaklaşık 3 ay
sonra second-lookartrosokpi yapılmış
olup, tamamında bağın sinovium ile
kaplanımş ve önerilen sınırlarda konfigürasyona sahip olduğu saptanmıştır.
Bizim ve literatürdeki diğer çalışma
lar göstermektedir ki, düşük bir cerrahi
komplikasyon insidensine karşın ameliyat edilmiş hastaların çoğunda diz stabilitesi sağlanmaktadır. Over-the-top
implantasyonunun güvenilir ve kolay bir
teknik olduğu ispatlanmıştır. Temel
problem ligament kopmasıdır. Manchester üniversitesi Fen Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde yapılan bir çalış
mada
erken
kopmaların
travma
olmaksızın tibial tünel çıkış deliği yakı
nındki polyester fibrillerin genişlemesi
ve zedelenmesi ile oluşabildiği gösterilmiştir.

Literatür çalışma sonuçlarına göre,
uzun dönemde postoperatif 2-4 yıllarda
saptanan başarısızlıklar yine tibial tünel
yakınında lokalize yorgunluk hasarı sonucu gelişmektedir. Akut veya geç dönem başarısızlıklarda ligamentin genelleştirilebilecek dejenerasyonu saptanmamıştır.

SONUÇ VE

TARTIŞMA

GATA Ortopedi ve Trav.A.B.D.'da
21.5.1992 ve 27.1.1993 tarihleri arasın
da, artrosokpik olarak ABC Surgicraft
scaffold ligament protezi uygulanan 15
hastanın kısa dönem değerlendirmele-

Sonuç olarak, bu prostetik diz ligamentleri çeşitli biomeknik nedenlerle
başarısız olabilmekte ve başarısızlığın
mekanizmasını inceleyen cerrah bu
komplikasyonlrı ortadan kaldırabilmek
tedir.
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GÜNÜMÜZ ARTROSKOPIK ÖN ÇAPRAZ BAG
CERRAHiSiNDE ULAŞilAN BOYUTLARlN
SONUÇLARI
Mehmet S. BiNNET*, Ali Rıza FAZELi**, Hakan DEMiR**
alınmıştır. Ön çapraz bağ yerine greft
olarak ligamantum patella nın orta bir
bölü üç bölümü ortalama 1 cm olacak
şekilde patella ve tibidan 2x1 lik kemik
blokla birlikte alınmıştır.

Artroskopik teknolojideki gelişimin
en belirgin uygulama alanı ön çapraz
bağ'ın artroskopi tamir yöntemleri üzerine olmaktadır. Motorize ve cerrahi
girişimi kolaylaşştırıcı yol gösterici
enstrümanlar artroskopik cerrahinin
günümüzdki kullanım alanını yaygın

Cerrahi girişim olarak diagnostik artroskopi ile eklem içindeki bulguların
gözlenmesini
takiben
interkendiler
noch taki fibrotik dokular motorize ensrümanların yardımıyla temizlendi. Yine
artroskopik osteotom ve motorize ensrümanlarla nochplasti gerçekleştirildi.
Tibial ve femoral izometrik noktaların
tesbitini takiben, greftin yerleştirileceği
tuneller yol gösterici enstrümanlarla hazırlandı. Kemik - tendon -kemik ünitesi
belirgin bir gerginlikle izometrik tunellere yerleştirierek fikse edildi. Fiksasyon
materyale sürekli gelişirnelere paralel
olarak önce Kurosaka interferace vidalar, bioambsorbabl vida ve endobutton-

laştırmıştır.

Artroskopik cerrahi ile ön çapraz
cerrahisindeki endikasyonumuz
olgularımızın aktivasyon seviyelerine
göre ya günlük olguların hareketler
yada sporatif aktivasiyonların sırasın
da devam eden fonksiyonel ve statik
instabilitenin eklernde yol açacağı hasarlardan korunmak için konulmuştur.
bağ

Çalışmamızda

1991 yılında ilk uybugüne kadar
gerçekleştirdiğimiz
artroskopik ön
çapraz bağ tamiri, eşlik eden meniskus patolojileri ve tedavi ilkelerimiz ele
gulamalarına başlayıp

A.Q.T.F. lbni Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD., Doçent
A.U.T.F. lbni Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD., Araş. Gör.
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Bu tesbit materyallerindeve yöntemdeki gelişmeler
karşılaştırılmalı olarakele alınmıştır.

2. Binnet M., Ege R., Ateş Y.: Travmatik
diz patolojilernin değerleri Acta Orthop Traum Turc. 22, 239-242, 1988.

Sonuçlarımız fonksiyonel değerlen
dirmenin yanısıra, objektif olarak osı
Laxity Testler ve KT 1000 ölçümlerinin
bulgularına göre gözlenmiştir.

3. Crenshaw A.h. iEd) Campbel/'s Operative Orthopaedics. The C. V. Mosby Co.
St. Louis 1987; 23242341.

lar
ki

kullanıldı.

değişik

4. Fu F., Paul J., lrrgang R., Sawhney

Yöntemimiz ile artrotominin kapsüler ve ekstansor mekanizma üzerine
olumsuz etkilerinden korunulduğu gibi,
intra ve eksra yapışıkilklar en aza indirgenerek erken aktif yaşama dönüş sağ

R., Harer C.: Loss of knee motion following
artroscopic anterior cruciate ligament reconstruction. Fourth Congreses of the European Society of Knee Surgery and Arthroscopy. Stockholm, 1990; Abstract book 132.

lanmıştır.

KAYNAKLAR
1. Bemard RB JR: Arthroscopy assisted
patel/ar tendon substituton for anteroir ligament insufficiency. The American Journal of
Knee Surgery, 1989, 1:3-20.
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5. Kentsch A, Binnet MS, Lauber P,
Müller W: Die technik des vorden Krauzbandersatzes mit freiem ligamentum Patella
Tranplantat.
Praktische
SportTravmatologie und Spormedizin 3:32-35,
1987.
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AKUT KOMBiNE DiZ BAG
YARALANMALARININ PRiMER CERRAHi
TEDAViSi
Atilla Sancar PARMAKSIZOGLU (1), Nüzhet YAZlCI (2), Zafer ORHAN (3),
Ufuk ÖZKAYA (3), Okan V ALAMAN (4)
S.B. Taksim Hastanesi Ortopedi
olguda (% 84) trafik kazası iken 6 olguve Travmatoloji kliniğinde 1987- 1991
da (% 16) düşme idi.
yılları arasında tedavi gören 38 olgu
Acilde yapılan ilk fizik muayeneye
retrospektif olarak incelenmiştir. Olguek olarak stres grafileıi çekildi. Ameliyat
larımızın hepsine primer cerrahi uyguendikasyonu koyduğumuz 28 olgumulanmıştır.Oigularımızın tümünde Ön
za ilk 3 gün içinde, 1O olgumuza ise 3
Çapraz Bağ (ÜÇB) yırtığı mevcut olup
günden sonra girişimde bulunduk.
buna ek olarak 12 olgumuzda Arka
38 hastamızdan 28'ine girişim ilk 3
Çapraz Bağ (AÇB), 1O Olgumuzda
gün
içinde, diğer 1O'una da 3 günden
Grade lll Dış Yan Bağ (DYB) ve 28 olsonraki
günlerde yapıldı. Ortalama tagumuzda Grade lll Iç Yan Bağ (IYB)
kip süremiz 4 yıl olup tüm olgular
yırtığı vardı. 20 olgumuzda medial ve
Lysholm ve Gilquist skalası, Lachman
6 olgumuzda lateral meniskusun seve Pivot-shift testlerine göre değerlen
pare, yine 8 olgumuzda medial ve 6
dirildi. 24 olguda (% 63) çok iyi, 1O ololgumuzda da lateral meniskusun yır
guda (% 26) iyi, ve 4 olguda (% 11) ortık olduğu tespit edildi.
ta sonuç elde edildi. Hastalarımızın
En genç hastamız 17, en yaşlı hasortalama takip süresi 36 ay olup en az
tamız 58 yaşında olup, yaş ortalaması
14 ay, en fazla 60 ay takip edilmişler
35 idi. Hastalarımızın 25'i (% 66) erdir. Postop erken ve geç dönemde enkek, 13'ü (% 34) bayandı. Etyoloji 32
feksiyon görülmedi.

••

Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Ort ve Trav. A.B.D. uzmanı.
AKdeniz Üniv. Tıp Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. başkanı ve profesörü
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"Toplam Sonuç

llk3 3 gün AÇB ix M.
gün sonra

M. Iç M. Dış M IYB

Dış

Yı rtı~

1(+)

20

4

-

%63

2

4

2

2

%26

-

4

4

4

%11

6

28

10

6

%100

S ep. Yırtık

Yırtık

Yırtık

Yırtık

S ep.
20

4

24

Çokiyi

24

-

-

-

10

Iyi

4

6

8

4

-

4

Orta

-

4

4

4

4

-

Toplam

28

10

12

8

4

20

TARTIŞMA

METOD

Ön ve arka çapraz bağ lazyonuna
eden yan bağ lezyonu lateralde
ise lateral, medialde ise medial kası
kullandık. Femur ve tibia'ya yapışma
yerinden kopan çapraz bağlar, 5 mm
çapında tibia ve femura açılan tünellerden geçirilen 1 no'lu vikril ile dikiş materyalinin tünel çıkışında metalik düğme
üzerine bağlanması yöntemiyle primer
onarım yapıldı. Yırtık çapraz bağ korpusunda ise tibia ve ternurdan açılan birer
çift delikten geçirilen dikiş materyalinin
karşılıklı olarak çekilip birbiri üzerine
bağlanarak onarımı yapıldı. Yan Bağ
Yırtığı olanlarda Primer onarıma ek olarak medialde semitendinosus takviyesi,
lateralde ise fasya lata takviyesi uygueşlik

DYB Lach

VE SONUÇ

Diz travmalarında özellikle ÖÇB yır
birlikte meniskus lazyonları sık
görülür (1 ,3,5). Geç dönemde yapılan
rekonstruksiyonlara göre akut dönemde yapılan bağ onarımıarının daha kolay ve yüz güldürücü o'duğu konusunda görüş birliği vardır.
tıklarıyla

(2,4) Ancak bu onarımın primer dimi yoksa güçlendirme tekniği ile

kişle

landı. (Şekill)

Pastop dönemde hastalarımıza dizi
fleksionda tutan 6 haftalık sirküler alçı
uyguladık ve pestop 1. günde aktif kuadriseps egzersizlerine başladık. Alçı
nın çıkıarılmasını takip eden dönemde,
6 hafta süreyle dize 30-60 arası fleksiona izin veren breys kullandık ve 2 haftalık aralarla kontrole gelen hastalarımı
zın klinik bulgularına göre fleksion
yelpazesini genişlettik. 6. ayda tam
ekstansion ve fleksiona getirdik.
Şeki/1
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kombine yapılıp yapılmaması gerektiği
konusunuda tartışmalar vardır. Güçlendirme tekniğini savunanlar, erken dönemdeki iyi sonuçların yanıltıcı olabileceğini, iyi sonuçların zamanla kötüleşebileceğini söylemketedirler. (2,4,6).
Semitendinosuz ve fasya lata takviyeleri yaptığımız Grade lll iç ve dış yan
bağ lezyonu olan hastalarımızın kliik
bulguları, sağlam dizin stabilisine yakın
bulunmuştur. Bu nedenle Grade lll yan
bağ yırtıklarında takviyenin gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Takip süremizin 3
yıllık bir ortalamaya sahip olması nedeniyle, bu dönemde aldığımız sonuçları
tatminkar bulmaktayız. Sonuçlarımızı
olumlu yönde etkileyen faktörlerin başında erken girişim yapılması A.Ç.B.'in
sağlam olması menisektomi yapılma
ması ve iyi programlanmış birrehabilitasyon programının uygulanması gelmektedir.

KAYNAKLAR
1) Kaplan, N., Wickiewicz, TL., Warren,
RF: Primary surgical treatment of anterior
cruciate Jigament ruptures. A long-term follow-up study. Am. J. Sports Med. 1990
Ju/y-August 18 (4) p. 354-8
2) Und, T. Johannson, HV, Lavritzen, J.:
Results after primary suture of rupture of
the anterior cruciate /igament, A 4-5 year
fol/ow-up Ugeski Laeger. 1990 Mar 5-152
(10) p. 670-2
3) Warren, RF. W: Meniscectomy and
repair in the anterior cruciate ligament deficient patient. elin. Orthop. 1990 Mar
(252) p. 55-63
4) Haaverstad, R., Salkowitsch, 8., Griege/, KBergman S.: Primary suture of the
anterior cruciate ligament. Tidsskr nor Lagefocen. 1990 Jan. 20 11 O (2) p. 217-20

5) lnsal/, John N.Surgery of the ı<nee
1984 p. 279-307
6) Sisk, 1.0. Knee injuries. Campbel/'s
Operative Orthopedics (Ed. Crenshaw
A.H.) Mosby Year Book St. Louis 8 th Edition, 1992.
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1981-1991 YILLARINDA GERÇEKLEŞTiRiLEN
AÇIK VE KOMBiNE BAG CERRAHiLERiNiN
SONUÇLARI VE KOMPLiKASYONLAR
Mehmet S. BiNNET*, Salih SÖZEN**, Hakan DEMiR**
Son yıllarda ön çapraz bağdan
yoksun dizlerinin fônksiyonel yetersizlikleri ve bunların tedavisi konusunda
pek çok yayın yapılmıştır. Yaralanmanın şiddeti ile birlikte patolojinin geliimi
konservatif, acil, geç tedavi, gevşek
diz ve semptomatik ön çapraz bağ
yokluğu konusundaki tartışma halen
sürmektedir. Sunacağımız çalışma
mızdaki amacımız bir cerrahi yöntemin diğerine üstünlüğünü tartışma ve
endikasyanlarını incelemek değildir.
Bilindiği gibi ön çapraz bağ için uygulanan cerrahi yöntemerinin sonuçlarını
gerçekci bir şekilde analiz etmek için
beş yıl kadar beklemek gerekmektedir. Anabilim dalımız da on yıldır yakın
süredir tedavi gören olguların takipleri
bu gerçeği bir kez daha kanıtlamıştır.
raz

Sunulacak çalışmamızda ön çapbağdan yoksun semptomatik diz-

lerde oluşan patalojinin boyutları klinik
ve tedavi sırasındaki bulgularımızia
ulaştığımız değerlerin analizi yapılmıştır.
A.Ü.T.F. lbni Sina hastanesi ortapedi ve Travmatoloji Anabilim dalında
1981-91 yılları arasında 38 olguya ön
çapraz bağ yokluğu nedeniyle cerrahi
grişimde bulunulmuştur.

Olgularımız

ilk

yaklaşımdaki

bulgu-

lar;
a) Travmanın şiddeti ve beraberinde
zedelenen diğer yapılar.
b) Klinik belirtilerin ortaya
etkin değişkenler.

çıkışındaki

c) Fonksiyonel bozuklukların aktivitasyon seviyeleri ile ilişkisi ve ülkemiz
popülasyodaki özellikleri.
d) Fonksiyonel

A.Q.T.F. lbni Sina Hast. Ortopedi ve Travm. ABD. Doçenti
A.U.T.F. lbni Sina l:last. Ortopedi ve Travm. ABD. Araştırma Görevlisi
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kayıplarla

birlikte or-
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taya çıkan rotasyanal patolojiler olarak
ele alınmıştır.
Rotasyonel patolojileri ortaya çıkar
mak için yapılan klinik muayenedeki tanısal testler "Noyes, Grood Knee Rating System"' doğrultusunda uygulanmıştır. Tüm olgulanmızda uygulanan bu
testler anastezisiz ve anestezi altında
olmak üzere yapılmıştır.

KAYNAKLAR
1. Binnet MS, Mergen E, Ateş Y, Önem
Y: ÖÇB tamirinde kemik blok/u iliotibial bandt intraarticüler transferi. 5 ytlltk takip ve bulgulartmtztn analizi. Acta Orthop Travm. Turc
1989; 23:18-186.
2. Binnet MS, Ateş Y, Mergen E, Ege R:
Late results of bone block iliotibial band in
the treatment of ACL insufficiency. Fourth
Congress of the European Society of Knee
Surgery and Arthroscopy. Stockhlm, 1990;

Abstract Book: 98.
3.. Crenshaw A.H. (ED) Campbell's
Operative Orthopaedics. The C. V. Mosby
Co. St. Louis 1987; 2324-2341.
4. Hugston JC, Andrews JR, Cross MJ,
Moschf A: Classification of knee ligament
instabilities Part 1. The medical compartment and cruciate ligaments. J Bone Joint
Surg 58A: 159-172, 1976.
5. Hugston JC, Andrews JR, Cross MJ,
Moschf A: Classifification of knee ligament
instabilities. Part 2. The lateral compartment. J Bone Joint Surg 58A: 173-179,
1976.
6. Hugston JC, Barrett GR: Acute anteramedial rotatory instability. Long-term results of surgical repair. J Bone Joint surg
65A: 145-153, 1983.

7. Hugston JC, Jacobsen KE: Chronic
posterolateral rotatary instabi/ity o the knee
J bone Joint Surg 67A: 351-359, 1985.

797

BÖLÜM- XII
KlSlM- 19

ÖN ÇAPRAZ BAG YlRTlKLARlNlN YENi
BiR METODLA REKONSTRÜKSiYONU
(DENEYSEL ÇALIŞMA)
Ahmet U. TURHAN*, Cengiz ALDEMiR**, Selim ATAL**, Hafız AYDIN***
Bu çalışmada, ön çapraz bağın rekonstrüksiyonu, semitendinosus ve
Grasçilis tendonları kullanılarak yapılmıştır.

Materyal ve Metod
Deneysel çalışmaya esas olmak
üzere dört insan kadavra dizi kullanımıştır. Dizler amputasyondan sonra20°C de muhafaza edilmiş ve çalışmaar ise oda sıcaklığında yapılmıştır.
Rekonstrukisonda Semitendinosus ve
Grasilis tendonları kullanılmıştır.
Rekonstruksion metodunun aşa
Fossa popliteada, postero-medialden bir kesi yapıla
rak semitendinosus ve Grasilis
tendonları bulunur ve distal yapışmamaları şu şekildedir:

yerlerinden kesilerek dizin arkasına alınır. Gastroknemiusun medial başı Laterale ekarte edilerek popliteus kası ortaya konur. kasın üst kenan distale doğru
bir miktar subperiostal olarak sıyrılarak
tibianın medial kondilinin posterioru açıhr. sonra Tibianın medial kondiline eklem aralığının bir cm altından başlayarak anterior Krusiate ligamentin (ACL)
anteramedial bandının Tibiaya tutunma
yerine doğru arkadan öne ve aşağıdan
yukarıya doğru bir tünel açılır. Yine Tıbia kondilnin arkasıdaki giriş yeri aynı
olan ve fakat çıkış yeri ACL nin intermediat bandını tibial tutunma yerine çı
kan ikinci bir tünel daha açılır. Bunu takiben üçüncü bir tünel de Femur lateral
kondiline açılır.Sonra birinci açılan tünelden semitendinosus, ikinci açılantü-

KTQ. Tıp Fak. Farabi Hast.Ortop. ve Trav.ABD. Yrd.Doç.Dr.Trabzon
KTU. Tıp Fak.Farabi Hast.Ortop. ve Trav.ABD. Arş.Gör.Trabzon
Yauz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi Uzm.Dr.Trabzon
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Ahmet U. TURHAN

nelden Grasilis tendonları geçirilerek
diz içinden çıkılır. Daha sonra butendonlar Femur Lateralindeki tünelden
geçirilerek laterale tesbit edilir.
Tartışma

ACL nin rekonstruksionu ile ilgili olarak bugüne kadar birçok metod ileri sürülmüş olmasına rağmen, rekonstrukte
edilen bağın, esas Ligamentin biomekanik görevlerini yerin getirmede eksik
kaldığı görülmüştür. 1 • 2· 3• 4 Bu ACL nin
dizde çok karmaşık yapısından ve çok
yönü görevler icra etmesinden kaynaklanır.5·6·7 Dizde ACL bütün yönlerdeki
stabiliteye değişik derecelerde iştirak
eder.lşte rekonstruksionların eksik kalı
şı ACL nin Komple yapısı ve çok yonlü
fonksionlarından kaynaklandığı ileri sürülür. 5·6 Çalışmamızda bunları gözö-

nünde bulundurarak ACL nın anteremedial bandını ve intermediat bandını
rekonstrukte etmek suretiyle bağın iki
bandını yeniden yapmayı planladık. Literatürde Semitendinousus ve Grasilis
tendonları kullanılarak yapılan rekonstruksion metodlarından; Modifiye Zarins
ve Rowe girişimlerinde Semitendinos
ve iliotibial band kullanılarak ACL nin iki
bandı rekonstrukte edilmiştirY Ayrıca
Zaricznyj metodunda da Sernitendinesus praksimalden ve distalden gevşetil
miş ve ikye katlanarak ACL nin iki bandı
rekonstrukte
edilmiştir 1
Yine
Eriksson metodunun Müller modifikasyonunda kullanılan ku::ıdriseps tendonu
ikiye ayrılarak anteromedal ve pesterolateral bandı rekonstrukte edilmiştir. 1
Bunun dışında ACL rekonstruksionunda semitendinosus kullanan Puddu,

/
~

/

.;:,'?

./

x~

/
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./
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Şeki/1

Semitendinosus ve Grasilisin transfer edilen yeri ve tünelleri görülmektedir.
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Semitendinosusu ve Grasilisi distalden
tek band halide rekonstrukte etmiştir 1 Lipscomb semitendinosusu
ve Grasilisi proksimalden gevşetmiş ve
üst üste dikerek tek band halinde rekonstruksion yapmıştırY Bahsedilen
bu yöntemler sadece statik stabilizasyon sağlar. Dinamik stabilizasyon sağlı
yamazlar. Dinamik stabilzasyona örnek
olara, Lindeman'ın semitendinosusu
Femur Kondilinden dizin içine alarak tibia önüne tesbit ettiği metod gösterilebiliı-3 Bizim uyguladığımız yöntemde Semitendinosus ve Grasilis insersiosundan ayrılıp tibianın posterioruna
alındığı için pür Fleksor kas konumuna
sokulmaktadır. Yani dize dinamik destek (dinamik stablizer)verilmektedir. Ilave olarak tendonların uzantıları tibianın
medial platosunun altında ayrı tünellerden geçirilmak suretiyle medial platosunun altında ayrı tünellerden geçirilmak
suretiyle Femur tüneline ulaşıldığı için
ACL nın iki bandıda rekonstrukte edilmiştir (Statik Stablizer). Böylece bu rekonstruksion metoduyle hem dinamik
hemde Statik Stabilizasyon sağlanmış
tır? Bu bakımdan diğer rekonstruksion
metodlarından ayrılmaktadır. Bu metodda statik ve dinamik stabilizasyon sağ
landığı için, özellikle spor aktivitelerinde
daha iyi stablizasyon elde edileceği düşünülmüştür. Kesin karar verebilmek
için klinik uygulamaya ve bunların uzun

Mosby Company. St Louis, 1992.

gevşeterek

2. Aichroth, P.M. Knee Surgery. Current
practice. Cannon Raven press.p.p. 138159. New York. 1992.
3. Scott, N. W: Ligament and Extensor
mechanism injuries of the knee. Diagnse
and Treatment. p.p. 267-285. Mosby Comp.
St. Louis 1991.
4. R.J. Jhonson, 8.0. Beynnon, C.E.,
Nichols and A.F.H. Remstorm.: The Treatment of injuries of the Anterior Cruciate ligament. J.B.J.S. V. 74-A No. 1- 1992.
5. D.L. Butler., Y.Guan., M.D.Kay., J.F.
Cummings., S.M. Feder and M.Levry.: Location-depandent variations in the material
properaties of the Anterar Cruciate Ligament. J. Biomechanics V.25 No. 5 pp.511518, 1992.
6. J.M.Hollis., S. Takai., D.J. Adams.,
S.Horibe., S.L.. Y. Woo. The Etfects of Knee
motion and External Loading on the length
of the Anterior Cruciate ligament (ACL). A
kinematik Study. Journal of biomechanical
Engineering V. 113 pp. 208-13 191.

7. A.U. Turhan.,

süreli takibine ihtiyaç vardır.

M.Şener.,

A.BJYik!Joğlu.,

Ml. Y1ld1z.,

H.Aydm., : Dizin anterior ve pos-

Referanslar

terior cruciate Ligamentlerinin

1. Campbell's Operative Orthopaedics.

nin deneysel incelenmesi. Acta Orthop.

Edited by a.H., Crenshaw pp. 1652-61.

biomekaniği

Trav. Turc.P.P. 172-173 Cilt 24, no. 3 1990
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AKUT VE KRONiK ACL YETMEZLiGiNDE
KLiNiGiMiZDE UYGULADIGIMIZ
YÖNTEMLER VE SONUÇLARI
F.Feyyaz AKYILDIZ*,
Bu

çalışma

1984-1992

Yılları

Erdoğan

sında değişmekte

ve ortalama yaş 27.4
70 diz yaralanmasının 43'ü sağ,
27'si sol dizdir. Hastaların 48'i sporcu,
22'si sporcu değildir. 51 yaralanma
spor yaparken, 19 yaralanma ise deği
şik kazalar sonucu olmuştur. Hastaların
ortalama takip süresi 35.3 aydır. Takip
süreleri 3-96 ay arasında değişmekte
dir.

Ara-

sında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakül-

yıldır.

tesi Hastanesi Ortôpedi ve Travmatoloji anabilim Dalında cerrahi olarak
tedavisi yapılmış akut ve kronik ACL
lezyonlarını içermektedir. Akut olgularda primer onarım ve augmentation,
kronik olgularda intraartiküler, ekstraartiküler ve kombine onarımlar uygulanmıştır. Sonuçlar Lysholm skorlama
(10), Subjektif skorlama (11) ve Tegner-Lysholm skorlama skalaları na (1)
göre değerlendirilmiştir.

Hastaların fizik muayenesinde rutin
diz muayenesi ve bağ testleri (8) kullanılmıştır. Tanısal olarak ön çekmece,
Lachman, Lateral pivot shift ve Slocum
testlerinden faydalanılmıştır. Her hastada radyolojik inceleme ve artroskopi
yapılarak ameliyat planlanmıştır.

Materyal ve Metod
1O akut ACL lezyonu ve 60 kronik
ACL lezyonu olmak üzere toplam 70
olguda/ameliyat edildi. Olguların S'i .
kadın, 65'i erkektir. Yaşları 10-72 ara-

**

ALTlN EL**

Hastaları instabilite tiplerine göre 4
grupta topladı k:

Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Ort ve Trav. A.B.D. uzmanı.
AKdeniz Üniv. Tıp Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Profesörü
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AKUT VE KRONIK ACL YETMEZLIGINDE KLINIGIMIZDE UYGULAD/GlMIZ YÖNTEMLER
~nterior

Ameliyat Tipleri
A

AM RI

AL RI

AMRI+ALRI

TOTAL

5

-

-

-

5

Augmentasyon

3

2

-

-

5

Slocum pesplasty

4

-

-

4

Ellison + Slocum pesplastl

-

-

-

1

1

Ellison

-

-

1

-

1

Kemiğe, kemikle patellar ten.

18

1

1

-

20

Allogreft

-

-

1

"

1

Prostetik lig.

6

1

1

8

Cho+Prostetik lig.

5

4

1

-

Patellar tendon + slocum

-

6

-

-

6

Patellar tendon + Mlüller

-

-

4

-

4

Cho + Müller

-

-

-

-

1

Allogreft+Müller

-

-

3

-

1

Cho + lliotibial bant

-

-

1

-

1

Primer tamir
Primer tamir+

B

c

D

10

Tablo • 1Ameliyat Tipleri

1. Grup : Lineer (anterior) instabilitesi olan 37 hasta.
2.Grup Anteroniedial (AMRI) rotatar
instabilitesi olan 18 hasta,

3. Grup: Anterelateral (ALRI) rotatar
instabilitesi olan 14 hasta,
4. Grup: Kombine (AMRI+ALRI) rotatar instabilitesi olan 1 hastadan oluş

rımlar, B. Kronuk olgulardaki ekstraartiküler onarımlar, C. Kronik olgulardaki
izole intraartiküler onarımlar, D. Kronik
olgulardaki kombine onarımlar.

Rehabilitasyonda erken sınırlı mobilizasyon, erken yüklenme ile karakterize aktif rehabilitasyon programı (6) ve
cast-brace ile immobilizasyon uygulanmıştır.

maktadır.

Uygulanan ameliyatları 4 ana grupta
toplayarak inceledik. (Tablo 1).

SONUÇLAR

4 grup

altında incelenmektedir (Tab-

lo 2):

Tablo : 1 A. Akut olgulardaki ona-

Tablo 2: Iki yılını doldurmamış olgu802

AKUT VE KRONIK ACL YETMEZLIGINDE KLINIGIMIZDE UYGULAD/GlMIZ YÖNTEMLER

Hasta

Subjektif değerlendirme

Lysholm fonksiyonel
skalası

skalası

F. AKYILDIZ

Tegner- Lysholm aktivite
düzeyi kaybı

sayısı

Kötü

Orta

Iyi

Çok Iyi Kötü

Orta

Iyi

Çok Iyi

o

1

2

3

4

7

-

2

2

3

'1

1

5

2

2

2

1

-

6

1

2

3

-

1

2·

-

3

3

-

2

-

1

14

-

3

2

9

10

4

6

4

1

6

-

4

2

-

3

6

4

3

2

-

-

9

Tablo • 2 Sonuçların

Değerlendirilmesi

lar sonuç değerlendirmesine alınma
mıştır. A, akut onarım uygulanan grupta
1O hastadan ?'sinin sonuçları, B ekstraartiküler onarım uygulanan grupta 6
hastanında sonuçları, C izole intraartiküler onarım uygulanan 39 hastadan
14'ünün sonuçları (tümü patellar tendon), D kombine onarım uygulanan 15
hastadan 9'unun sonuçları (Patellar
tendon + Müller, Patellar tendon + Slocum ve Cho+ lliotibial bant) verilmiştir.
Özet:
ACL lezyonu kişinin aktivite düzeyini
düşürmektedir (1 ,9). Bu nedenle aktivite düzeyini korumak amacıyla cerrahi
tedavi gerekir (4,5,7). Akut olgularda
erken tanı ve bir hafta içinde primer
onarım çok önemlidir (2. Cilt.?). Primer
onarıma mutlaka destekleme (augmentation) eklenmelidir (1 ,2,4). Rotator instabilitler çok iyi değerlendirilmeli ve tedavinin temeli ACL onarımı olmalıdır.
Ciddi rotator instabilitelerde tek başına
ekstraartiküler girişim yeterli değildir ve
başarısızdır(3).

Kaynaklar
1. Anderson, C.J Odensten, M., Good
L., Gillquist, J.: Surgical or nonsurgical treatment of acute rupture of ACL. J. Bone Joint Surg. (Am.), 71: 965-97, 1989.
2. Bi/ko, T.E., Pau/os, L.E?, Feagin,
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J.A., Lambert, KL.: Currenttrendsin repair
and rehabilitation of complete ACL in juries.
Am. J. Sports Med., 14: 143-147, 1986.
3. Clancy, W.G., Ne/son, D., Reider, B.:
ACL reconstruction using one-third of the
pate/lar ligament, augmented by extraarticuler tendon transfer. J. Bone Joint Surg.
(Am.), 64:352-359, 1982.
4. DeHaven, KE.: Arthroscopy in the diagnosis and management of the ACL deficient knee. C/in. Orthop., 203:52-56, 1985.
5. Ellison, A.E.: The pathogenesis and
treatment of anterolateral rotatory instability. C/in. Orthop., 147:51-55, 1985.
6. Haggmark, T., Eriksson, E.: Cylinder
or mobi/e cast brace after knee ligament
surgery. Am. J. Sports Med. 7: 48-56, 1989.
7. Hughston, J.C., Barret, G.R.: Acute
anteromedial rotatory instability long term
results of surgical repair, J. Bone Joint
surg. (Am.), 65: 145-153, 1983.
8. Larson, R.L.: Physical examination in
the diagnosis of rotatory instabilities. C/in.
Orthop., 172: 38-45, 1983.
9. Losee, R.E.: Diagnosis of chronic injury of the ACL. Orthop. C/in North Am., 16:
83-98, 1985.
10. Lysholm, j., Gillquist, J.: Evaluation
of the knee ligament surgery results with
special emphasis on use of a scoring scale.
Am. J. Sports Med., 10: 150-154, 1982.
11. Straub, T., Hunter, R.F.: Acute ACL
repair. C/in Orthop., 227:238-249, 1988.
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SERBEST PATELLAR TENDON GREFTi
iLE ÖN ÇAPRAZ BAG REKONSTRÜKSiYONU
ERKEN SONUÇLARI
Hilmi Ç.AYDINOK*, Levent KÖSTEM**, Fikret ÖZTOP*

Günümüzde ÖCB yaralanmaların
daki genel yaklaşım 40 yaş altında,
aktif artrozu olmayan hastalarda
ÖÇB'in rekonstrükşiyonunun yapılma
sı yönündedir (2,3,4,8, 14). Rekonstrüksiyon yöntemi olarak intra artiküler, ekstra artiküler veya bu iki
yöntemin kombinasyonu şeklinde bir
çok yöntem tanımlanmışsada günümüzde bu yöntemlerin çoğu popülaritesini yitirmiştir. Yaygın olarak benimsenen yöntem kemik-tendon-kemik
uçlu orta 1/3 serbest patellar tendon
grefti ile intraartiküler izometrik rekonstrüksiyonun yapılmasıdır (1 ,2,3,4,
7, 10,12).
Patellar tendonun orta 1/3 bölümünün kullanılması 1963 yılında Jones
tarafından tanımlanmış, Bruckner ve

**

Eriksson tarafından patellar tendonun
medial1/3'i kullanılarak Jones yapışma
yerinin korunduğu bu yöntemlerde
Eriksson tibial tünel açılmasını ve femurda anatomik yere tesbiti önermiştir.
Patellar orta 1/3 bölümün kullanıldığı
Macintosh yönteminde ve semitendinosus, grasilis veya iliotibial band kullanı
larak "Over the top" tekniği ile yapılan
ÖÇB rekonstrüksiyonlarında lateral femur kondili üzerinden posterior eklem
kapsülü yoluyla greft geçirierek tespit
yapılmakta ve izometrik olmayan bu
yöntemler çeşitli sakıncalar oluşturmak
taydı (2,6,9, 12). Günümüzde geçerli
olan ÖÇB rekonstrüksiyon tekniklerin
temeli 1982 yılında Clancyn tarafından
geliştirilmiştir(2) ÖÇB'ın normal anatomik yapışma yerleri dikkate alınarak

!zmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi - Uzman Dr.
!zmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi - Doçent Dr.
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açılan tibial ve femoral tünellerden geçirilen her iki ucu kemik bloklu serbest
patellar tendon grefti ile izometrisite kemik bloklu serbest pateli ar tendon greftli ile izometrisite ve rijit fiksasyon elde
edilmektedir. ÖÇB'ın izometrik yerleşi
mi postop dönemde tam hareket açıklı
ğına ve daha fizyolojik yük transferine
yol açacaktır (6,9).

Gereç ve Yöntem
Serbest patellar tendon grefti ile
ÖÇB rekonstrüksiyonu yapılan 38 hastadan, en az 1 yıl" izlenen ve ortalama
izleme süresi 21 ay (12-47 ay) olan 26
hasta değerlendirmeye alındı. Hastalarımızın 25'i erkek, 1'i kadın, ortalama
yaşları ise 27.4 (18-37 yaş idi. Hastalarımızın tümünde post op dönemde yavaş ve bağı koruyucu esasa dayanan
rehabilitasyon programı uygulanmıştır.
lik 3 gün diz ekiemi 35-40 derece fleksiyonda tesbit edilmiş, sonraki dönemde 20-60 derecelerde sınırlı harekete
izin verilmiş, hareket açıklığı giderek
10-90 dereceye çıkarılmış, 4-6 haftalarda tolere edebildiği oranda yük vermeye başlanmış, 8. haftada koruyucu tespit sonlandırılarak tam yüke izin
verilmştir. Hastalar 10-12 ayda normal
aktiviteye döndürülmüşlerdir. Hastaları
mızın değerlendirilmesi klinik olarak
instabilte testleri ile (Lachman, öne
çekmece ve pivot shift), Lysholm diz
skoru ve Tegner aktivite skalası ile yapılmıştır.

Cerrahi teknik
Artroskopik girişimi takiben anteromedial parapatellar longitadinal kesiyle
kemik-tendon-kemik uçlu serbest patellar tendon grefti alındıktan sonra minimal artrotomi ile (ortalama 3-4 cm) eklem açılarak yeterli notch plasti
yapıldıktan sonra tibial tünel yeri klavuz
kullanmadan kirschner teli yardımı ile

belirlenerek açıldı.Lateral kesiyle lateral
ternur kondili ortaya konularak klavuz
yardımı ile femoral insersiyon yeri saptandıktan sonra femoral tünelde açıla
rak serbest patellar tendon grefti tünellerden geçirildi. Dikenli staple ile önce
femoral tespit yapıldı. Diz 30 derece
fleksiyonda greftin gerginliği ayarlanarak dikenli staple ile tibial tespit sağlan
dı.

Sonuçlar
Lysholm diz skoruna göre 16 olguda
(%61.5)
mükemmel,
1,8
olguda
(%30.8) iyi , 2 olguda (%7.7) orta sonuç elde edildi. Mükemmel sonuç elde
edilen olgularda laksite testleri (Lachman, Pivot-Shift, öne çekmece) negatif,
iyi ve orta sonuç alınan 1O olgunun 6
sında pozitif idi. Tegner aktivite skalası
na göre hastalarımızdan 19'u (%73) yaralanma öncesi aktivite düzeylerine (iş
veya spor) dönmüşlerdir.Sağlam diz ile
karşılaştırıldığında hareket açıklığı kaybı
9 hastada (%34.6) görülmüştür. Bu
hastaların 5'inde (% 19.2) ortalama 5
derece (3-1 O derece) fleksiyon kontraktürü,6 sında (%23) ortalama 9 derece
(6-14 derece) fleksiyon eksikliği bulunuyordu. 8 hastamızda (%30.7) kuadriseps atrofisi olup ortalama atrofi miktarımız 1.7 cm (1-2.5cm) idi. Ameliyat
sonrası dönemde hiç bir hastamızda
diz de boşalma hissi ortaya çıkmadı.
Tartışma

ÖÇB yaralanmalarının cerrahi tedavisindeki amaç yaralanma öncesi aktivite düzeyine dönmeyi sağlayacak ve
aynı zamanda hareket kaybını en aza
indirecek stabil bir diz ekiemi oluştur
maktadır (3,4,9). Diz ekieminde çok
önemli görevleri bulunan ÖÇB'ın, yaralanmasını diz ekiemi yıpranması ve
fonksiyon bozukluğunun izleyeceği iyi
bilinmelidir (8,9). ÖÇB rekonstrüksiyon-
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larından sonraki en önemli sorunlar;
tiksiyon kontraktürü, kuadriseps zayıflı
ğı ve patellofemoral ağrıdır. Bu üç sorun birbiri ile bağlantılıdır. Fleksiyon
kontraktürü, patellofemoral ağrı ve kuadriseps zayıflığına neden olurken, patellefemoral ağrıda ayrıca kuadriseps
zayıflığı oluşturmaktadır (13). Diz sertliğinin tanımı postop 2. aydan sonra 1O
derece veya daha fazla fleksiyon kontraktürü ve 125 dereceden az diz fleksiyonu olmasıdır (4). Geniş cerrahi ekspojur
gerektiren
rekonstrüksiyon
girişimleri, artrotominin getirdiği patellar
sorunlar güvenli olmayan fiksasyon
yöntemleri ve yavaş rehabilitasyon
programları bu sorunların temel nedenleri oluşmuşlardır (1 ,3,4, 11 ). Geniş
cerrahi ekspojur kullanmamıza rağmen
olgularımızda, özellikle postop ilk 6 aylık dönemde karşılaştığımız en büyük
sorun eklem sertliği olmuştur. Bu sorunumuzun ana nedeni greft tesbitimizin
yeterince rijit olmaması dolayısıyle hızlı
rehabilitasyon uygulayamamızdı.

ÖCB cerrahisinde diz sertliği etiyolojisinde çeşitli fatörler vardır; interkandiler notch skar dokusu, kapsülit, izometsağlanamaması,
ekstra
risitenin
artiküler cerrahi ile kombine edilmesi,
enfeksiyon ve refleks sempatik distrofi
bu faktörlerin başlıcalarıdır (3,4,5, 11,
13). Günümüzde ÖÇB cerrahisine yaklaşım genellikle bu faktörlerin ortadan
kaldırılmasına yöneliktir. Artroskopik girişimle rekonstrüksiyon yapılarak cerrahi travma minimum düzeye indirilmekte, izometrik olarak açılan tibial ve
femoral tünellerden geçirilen greftin tünel içerisinde rijit fiksasyonu yapılmak
ta, notch plasti ile greftin sıkışması önlenmekte, postop derhal 'O' derece
ekstansiyon verilerek greft notch plasti
sahasına angaje edilmekte, hastaya
hemen 1.günde toı.ere edebildiği ölçüde

H.AYD/NOK

yük verilerek kuadriseps atrofisi önlenmeye çalışılmaktadır. Enflamasyonun
kontrolü için bir hafta süreyle soğuk uygulama yapılmaktadır (3,4). Ayrıca diz
ekieminde şiddetli instabilite söz konusu ve fonksiyonlar yeniden kazanılana
kadar akut müdahale yapılmamalıdır
(3,4).

KAYNAKLAR
1. Binnet, M.S., Demirtaş, M.: Patel/ar
tendon ile artroskopik, ön çapraz bağ tamiri.
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2. Clancy, W.G.: lntra - articular Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament. Orthop C/in North Am. 16:181-189,
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3. Fu, F.H., Woo, S.L-Y, lrrgang, J.J.:
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anterior cruciate ligament reconstruction.JOSPT, 15:270-278, 1992.
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6. Hendler, R.C.: lntraarticular semitendinosus anteror cruciate ligament reconstruction. ligament and Extensor Mechanism
lnjuries of the Knee. Ed. Scott, W.N.,
Mosby-Year book, 1991, pp. 285-300.

7. Howe, J.G., Johnson, R.J., Kaplan,
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11. Mohtadi, N.G., Bogaert, $.W F.owler, P.J.: Limitation of mo tion following anteri or cruciate ligament reconstruction. A case control study. Am. J. Sporsts Med.
19:620-625, 1991.
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KRONiK ÖN ÇAPRAZ BAG YETMEZliGiNDE
UYGULADIGIMIZ AMELiYAT YÖNTEMiNiN
SONUÇLARI (1/3 SANTRAL SERBEST
PATELLAR TENDON GREFTiYLE
REKONSTRÜKSiYON - KUROSAKA ViDASIYLA
TESBiT)
Rıfat ERGiNER, Önder AYDINGÖZ

Kronik ön çapraz bağ yetmezliği
tedavisinin değerlendirilmesinde gözönünde bulundurulması gereken üç
önemli nokta vardır (2). Bunlardan ilki
takip süresinin uzunluğudur.Bağ rekonstrüksiyonunun değerlendirilme
sinde en az 5 yıllık takip esastır, 2W-3
yıllık takip yanıltıcı iyimser sonuçlar
verebilir ( 12). lkincr nokta diz fonksiyonuyla fizik muayene bulguları arasın
da korrelasyonun olmayışıdır. Belirgin
bir bağ laksitesine sahip hastalar(pozitif öne çekmece ve Lachman testleri) iyi bir fonksiyon gösterebilmektedirler(11). Bu çalışmada değerlendirme
diz fonksiyonunu gösteren Lysholm

skoruyla ve öne çekmece, Lachman ve
pivot shift testleriyle yapılmıştır. Üçüncüsü ise menisk ve kıkırdak lezyonları
nın ön çapraz bağ rekonstrüksiyonuna
olan etkileridir ki, bunu saptamak oldukça zordur (2).
Materyal ve Metod
29.1.1990 ve 4.3.1991 arasında sadece intraartiküler rekonstrüksiyon
(serbest patellar tendon grefti + Kurosaka vidasıyla tesbit) uygulanmış olan
1O olgu değerlendirildi. 8'i erkek, 2'si
kadın olan olguların yaş ortalaması 31
dir (17-53). 6'sı sağ, 4'ü sol dizde olanyaralanmalardan ameliyata kadar ge-

l.ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Ortopedi ve Travmatoloji ABD.
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çen süre ortalama 9 (1-12) aydır. Yaralanmaların 4'ü futbol esnasında oluş
muşken, 3'ü düşmeye 3'ü de trafik kazasına
bağlıdır.
Rekonstrüksiyon
endikasyonu günlük aktivite esnasında
ortaya çıkan instabiltedir. Olguların
hastnede kalma süresi ortalama 19 (837) gündür.
Ameliyatta önce 5 olguya konservatif tedavi (atel + antienflamatuar) 1 olguya lateral menisektomi + ön çapraz
bağ için primer sütür + medial kollateral
bağ rüptürü için pesplasti, 1 olguya önçapraz bağ ruptürü için primer sütür,
aka çapraz bağ ruptürü içn Cianey
ameliyatı, lateral kollateral bağ rüptürü
için primer onarım, 1 olguya ise sadece
lateral menisektomi yapılmış, 2 olguya
ise hiçbirtedavi yapılmamıştır.
Hastalara ameliyat öncesi ve sonraöne çekmece, Lachman ve pivot
shift testleri yapılmış ve her iki dönemde de Lysholm skoruyla da değerlendi
rilmişlerdir (6,7, 11). Ameliyat öncesinde
yapılan tekstler genel anestezi altında
da tekrarlanmıştır. Lysholm skorunda
68 kötü, 68-76: yeterli, 77-90: iyi, 90100 mükemmel olarak değerlendiril
miştir. Ameliyat sonucunun başarılı kabul edilmesi için Lysholm skorunun 77
sında

TABLO 1 :

Olguların

ve üstünde olması ve negatif bir pivot
shift test sonucu kriterleri aranmıştır (2).
Tüm olguların ameliyatları aynı cerrah tarafından yaılmıştır (RE) Ameliyatlarda 1/3 santral serbest patellar kemik-tendon-kemik grefti tibia ve lateral
femoral kondilde açılan 1 cm çapındaki
intraosseoz tünellere yerleştirilerek 9
mm çaplı Kurasaka vidasiyla tesbit edilmiştir. (1 ,3,4,5,8,9, 1O, 13, 14).
Olguların postoperatif rehabilitasyonunuda 5. günde sınırlı hareket breysi
verildi. ilk 3 hafta boyunca diz hareketleri 30-60° idi. Bu dönemin sonunda
koltuk değnekleri bıraktırıldı, diz bükülü
olarak ve tam yük vererek kısa mesafeli yürüyüşe izin verildi. 6. hafta sonunda
hareket kapasiteleri 20-90° idi. Kuadriseps izometrik egzersizlerine başlan
dı.Sınırlı hareket breysi hastaların durumuna göre 3. ayda çıkartıldı.3. ay
sonunda hareket kapasitesi 0-135° idi.
6. ayda düz koşuya ve 6-12. aylar arasında da spora izin verilmiştir.
Olguların takip süresi ortalama 2 yıl
4 aydır (20-39 ay). Postoperatif değer
lendirme hastaların durumunu daha önceden bilmeyen bir doktorla beraber
yapılmıştır.

ameliyat öncesi ve

sonrası

Lysholm

skorları

ortalamaları.

Ameliyat öncesi Lysholm
................................................... 27.7 (13-71)

skorları ortalaması

Ameliyattan ortalama
2 yıl 4 ay sonraki Lysholm ....................................... 89.1 (65 - 100)
<68: Kötü, 68- 76: Yeterli, 77-90: Iyi, 90- 100: Mükemmel

809

KRONiK ÖN ÇAPRAZ BAG YETMEZLIGINDE UYGULAD/GlMIZ AMELIYAT YÖNTEMININ SONUÇLARI

Sonuçlar
Olguların

ameliyat öncesi Lysholm
(47. 7) ameliyattan
ortalama 2 yıl 4 ay sonraki Lysholm
skorları ortalaması (89.1) ile karşılaştı
rıldığında önemli bir düzelme sağlandığı
görülmektedir (Tablo 1). öne çekmece,
Lachman ve pivof shift testlerinin sonuçları Tablo 2'de verilmiştir. Preoperatif değerlendirmede olgular her üç test
açısından grade 2 veya 3 laksite gösterirken ameliyattan ortalama 2 yıl 4 ay
sonraki takipte öne çekmece ve Lachman testleri 3 olguda pozitif bulunmuş,
pivot shift testi ise bu 3 olgudan ikisinde pozitif olarak saptanmıştır. Pivot
shift testleri pozitif olan bu iki olgunun
Lysholm skorları 65 ve 75 olarak tesbit
skorları ortalaması

edilmiştir.

Ortalama 2 yıl 4 aylık takip sonucunda 8 (% 80) olguda elde edilen sonuç
başarılı (77 veya daha yüksek Lysholm
skoru ve negatif pivot shift testi sonucu) ve 2 (% 20) olguda elde edilen sonuç ise başarısız olarak değerlendiril-

R. ERGINER

miştir. 6 olguda diz fonksiyonları tamken 2 olguda 10-15° fleksiyon kısıtlılığı
ve 2 olguda da 5-10° ekstansiyon kısıt
lıiğı saptandı.

Olgularda saptanan komplikasyonlar Tablo 3'de gösterilmiştir. 15° ekstansiyon kısıtlıiğı olan bir olguda Cyclops
sendromu düşünülerek artrotomi yapıl
mış ve ön çapraz bağ güdüğü alındık
tan sonra ekstansiyon kısıtlılığı 5° ye inmiştir. Pivot shift test sonucu pozitif
olan olgulardan birine rekonstrüksiyon
revizyonu ameliyatı (intraartiküler semitendinosus otogrefti + ekstraartiküler
iliotibial band tenodezi) uygulandı. Bu
olgunun 1 yıl 3 ay sonraki kontrolünde
pivot shift test sonucu negatif ve
Lysholm skoru 99'du.
Tartışma

Ön çapraz bağ rekoııstrüksiyonuyla
ilgili sonuçların kalitesinde zamanla kötüleşme olmaktadır (2,3,4,7). Zamanla
dizin
fonksiyonel
kapasitesinde
(Lysholm skoru) önemli bir kötüleşme

TABLO 2 : Ameliyat öncesi ve sonrasında olguların laksite
değerlendirmeleri

Ameliyattan
Önce

Ameliyattan ortalama
2 yıl 4 ay sonra

Öne çekmece testi sonucu
(+)olan hasta sayısı

10

3

Lachman testi sonucu(+)
olan hasta sayısı

10

3

Pivot shift testi sonucu (+)
olan hasta sayısı

10

2
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TABLO 3 : Postoperatif

komplikasyonların

dökümü

KOMPLiKASYON TiPi

OLGU SAYISI

Fleksiyon kaybı
Ekstansiyon kaybı
Inatçı effüzyon
Egzersiz sonrası effüzyon
Diz önü ağrısı
Enfeksiyon (ispatlanmış)

2(10°-15°)
2 (5° - 10°)

o
o
1

o
o
o

Kasfıtığı

Tibial ağrı
Rekonstrüksiyon revizyonu
Cyclops sendromu

1

1

Toplam

7

olmazken, pivot shift testinin pozitifleş
mesinde çok belirgin bir yükselme görülmektedir. Bu nedenle ön çapraz bağ
rekonstrüksiyonu sonuçlarının değer
lendirmesi amaiyattan 6 yıl sonra yapıl
malıdır. (2).

yen bir doktor ikilisi

tarafından yapılmış

tır.

Serimizde ortalama 2 yıl 4 aylık takip sonucunda 8 (% 80) olguda başarılı
ve 2 (% 20) olguda başarısız sonuç elde edilmiştir. Aynı olguların 2 yıl sonraki
takip sonuçlarını da bildirmeyi ve bunun
yanı sıra 29.1.1990 - 16.11.1992 tarihleri arasıda kronik ön çapraz bağ yetmezliği nedeniyle intraartiküler 1/3 serbest patellar tendon grefti + Kurosaka
vidasıyla tesbit + ekstraartiküler Mclntosh iliotibial band tenodezi ameliyatı
uygulanmış olan diğer 30 olgumuzun
sonuçlarını vermeyi amaçlıyoruz.

Lysholm skoruyla en iyi korralasyon
kurulabilen tek işaret pivot shift testidird. (2) Pivot shift ancak tecrübeli klinisyen tarafından değerlendirililebilir.
Bildirimizde yanlışlıkla iyimser sonuçlar
vermemek için şüphel olan test sonuçları pozitif olarak değerlendirlmiştir. Bizim tecrübemizde en yakın korralasyon
pivot shift varlığı veya yokluğu ile hastanın kendi diz fonksiyonunu değerlen
dirmesi arasında kurulmuştur.

KAYNAKLAR
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BÖLÜM· XII
KlSlM .. 23

DiZ BAG VARALANMALARI NlN CERRAHi
TEDAViLERi SONRASINDA UYLUGUN
iZOKiNETiK KAS KUVVET TEST SONUÇLARI
AKGÜN 1(1 ), SU BAŞI F. (2), KAYSERiLiOGLU A. (3), AYDINGÖZ Ö. (4)
Diz ligaman yaralanmalarının cer:-ahi tedavisinden sonra eklemin tekrar
eski fonksiyon ve gücünü kazanması
uygulanan rehabilitasyon programının
yeterliliğine bağlıdır. Yapılan cerrahi
girişim çok iyi olsa bile, yeterli kas gücü ve hareket kazandırılmadıkça sonuç başarılı değildir.
Ocak 1990 ile Kasım 1991 tarihleri
tedavi ettiğimiz 27 ligaman
yaralanmasına sahip hastayı klinik
olarak ve Cybex 350 izekinetik sistemde değerlendirdik. Olguların ikisinde lezyon bifaterafdi. Yaralanma dağı
lımı ise şöyledir; 17 futbol, 4 kayak, 2
joggin, 1 atfetizm, 1 güreş, 2 trafik kazası. Olguların 22'si erkek (11 akut,
11 kronik), 5'i kadın (akut, 1 kronik)
dır. 16 sol diz, 13 sağ diz yaralanması
tespit edilmiştir.
arasında

Hastaların

( 1)
(2)
(3)
(4)

klinik

değerlendirmede-

ki muayeneleri genel anestezi altında
yapılmıştır; 27 dizde öne çekmece, 2
dizde arkaya çekmece, 25 dizde pivot
shift ve lachman, 4 dizde valgus, 4 dizde varus stress testleri pozitif bulunmuştur.

Radyolojik değerlendirmede rutin
olarak AP-Lateral grafiler alındı, akut olgularda ağrı durumuna göre stress grafileri çekilmiştir.
Akut olgularımızda 8 dizde ACIMCl-PMC-Pea
3 dizde ACI-LCI
1 dizde ACI-MCI-PCI-PMC-MMeMedial retinakulum yırtığı (Diz disloke
idi)
1 dizde ACI-PCI-MCI-PI-ITT- gastroknemius rat. başı ruptürü saptandı ve
bu olgular travmadan sonra 1-10 gün
içinde ameliyat edilip primer sütür-

ı.g. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatloji ABD, Uzman Dr.
1.~. Istanbul Tıp FakültesiSpor Fizyolojisi araştırma ve uygulama Merkezi, Uzman Fizyoterapist.
1.~. Istanbul Tıp Fakültesi Spor Fizyolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Profesör Dr.
I.U. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortoped ve Traumatoloji ABD, Araştırma Görevlisi
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AKGÜNI.

HASTALARI N AMELiYAT OLMUŞ VE SAGLAM DiZLERiNDE KUADRiSEPS
FEMORiS KASININ PEK TORK (Nm), PEAK TORK/ VÜCUT AGIRLIGI, TOTAL
iŞ (J) ÖLÇÜMLERi

iZOKiNETiK
KUVVET
ÖLÇÜMLERi

IKI ORTALAMA
ARASINDAKI
FARKIN
ÖNEMLILIK TESTI
TARAF

PEAK TORK
60° sn· 1

Ameliya

PEAK TORK/
VÜCUT
AGIRLIGI
60° sn· 1

Opere

TOTAL IŞ
60°sn·1

Opere

PEAKTORK

Opere

Sağlam

Sağlam

PEAKTORK

Opere

-soo sn· 1

Sağlam

PEAKTORK/
VÜCUT AGlR
1S0° sn· 1

Sağlam

TOTAL IŞ
180°sn·1

ı

Sağlam

Sağlam

soo sn· 1

Opere

Ameliya
Sağlam

s

Sx

89,29
148,52

38,69
44,26

9.39
10.6

125,23
499,41

49,75
63,30

86,17
134,23

X

ı

''t"

"p"

-4,1541

<0.001
<0.001

12,97
15,17

-3,7984

<0.001

38,62
50,73

9,26
12,25

-3,1079

<0.001

56,94
77,64

21,00
31,55

5,03
7,65

-2,2524

<0.05

56,94
77,64

21,00
31,55

5,03
7,65

-2,2524

<0.05

79,58
109,05

27,34
42,7S

6,63
10,3S

-2,3931

<0.05

53,70
76,41

24,35
36,61

5,91
8,SS

-2.1289

<0.05

TABLOI
staple fiksasyonu
Kronik

uygulanmıştır.

olguların

ACI

ise 7 sinde izole

inde ACI-MCI rüptürü saptanmış
olup bu olgulara travmadan sonra ortalama 22.5 ayda müdahale edilmiş ve
modifiye Clansy tekniği uygulanmıştır.

4 ünde ACI-MMe

Postoperatif rehabilitasyon uygula814
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masında tüm olgulara postop. 24 saatte izometrik egzersizler başlanmıştır.

Radyolojik tetkiklerinde osteoartritik
herhangi bir değişiklik veya kalsifikasyon saptanmamıştır.

Akut olgularda alçı Otel 20 günde çı
ve mobilite ile parsiyel yük verme serbest bırakılmıştır. Ikinci ayda dinamik egzersizlere ve tam yük
vermeye 6. ayda spora izin verilmiştir.

27 hastanın 17 sine, l.ü. Istanbul
Fakültesi Spor Fizyolojisi Araştırma
ve Uygulama Merkezinde Cybex 350
izokinetik sistem ile izokinetik güç testi

karılmış

Tıp

60°5'ı

Kronik olgulara ise 3. gün mobilite
ve 1O. gün parsiyel yük vermeye 2. ayda dinamik egzersizlere, 6. ayda koş
maya, 8-1 O ayda spora izin vermiştr.

miştir.

Klnik muayende 11 dizde Lachman,
3 dizde öne çekmece, 1 dizde posterior
çekmece, 2 dizde pivot shift, 1 d izde
varus, 1 dizde valgus stress testi pozitif
bulunmuştur. 4 olguda fleksionda 10250 lik ekstensionda so kayıp saptan-

Hamstring grubu kasların bu parametrelerinin ortalama değerler ise yine
ameliyatlı tarafta daha düşük bulunmakla birlikte, fark istatistiksel olarak
anlamlı değildir (P 0.001).

mıştır.

8 diz 80-90
16 diz 90-1 00 olarak
Marshall'a göre 1 diz 20-25
1 diz 25-30
3 diz 30-35
1 diz 35-40
17 diz 40-45
6 diz 45-50 olarak
saptanmıştır.

yapılmıştır.

Yapılan istatistiksel analizlerde kuadriseps femoris (60°S've i80°S') peak
tork, peak tork vücut ağırlığı ve tota iş
ortalama değerleri ameliyatlı tarafta anlamlı derecde daha düşük bulunmuştur
(P 0.001).

postoperatif, klinik muayene, radyolojik tetkik, Cybex test ve
fonksiyonel testlere göre değerlendiril

4 diz 60-70

hızlarda

Ameliyatlı taraftan elde edilen peak
tork, peak tork/vücut ağırlığı, total iş,
hamstring 1 kuadriseps peak tork oranları ölçülerek sağlam tarafın bu değer
ile karşılaştırılmıştır.

Hastalarımız

1 diz 30-40

açısal

(3,4,5, 7,9)

Ortalama izleme süresi akut olgularda 21.9 ay (12-36 ay), kroniklerde 20.9
ay (12.4 ay) dır.

Tüm olgular ayrıca lysholm ve marshall diz skoruna göre değerlendirildi (4)
ve Lysholm'e göre.

AKGÜNI.

Olguların hesaplanan hamstringkuadriseps oran ortalama değerleri ise
yine opere tarafta yavaş hızda (60°8')
sağlam tarafa göre daha yüksek bulunmuştur (P 0.01).
Ayrıca hastalarımız fonksiyonel testlere göre değerlendirilmiş ve tek bacak
Hop testi, slalom, figure-8 testleri uygulanmıştır (2.8). Figure 8 ve slalom testlerinde olgular belirli zaman dilimi içinde başarılı bulunmuşlardır. Ancak tek
ayak top testinde ise ameliyatlı taraf
sağlam tarafa göre %15 ile %10.2 arasında farklı bulunmuştur. Bu da Cybex
testi ile uyumlu görülmüştür. Diz ligametıt yaralanmalarından sonra yapılan
uyluk kaslarının enine kesit kompüterize tomografik çalışmalarda ve izokine-
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AKGÜNI.

HASTALARlN AMELiYAT OLMUŞ VE SAGLAM DiZLERiNDE HAMSTRiNG
KASLARlN PEAK TORK (Nm), PEAK TORKNÜCUT AGIRLIGI, TOTAL iŞ (J)
ÖLÇÜMLERi
IKI ORTALAMA
ARASINDAKI
FARKIN
ÖNEMLILIK TESTI

iZOKiNETiK
KUVVET
ÖLÇÜMLERi

TARAF

X·

s

Sx

"t"

PEAKTORK
60° sn· 1

Ameliya
Sağlam

72,00
91,94

30,80
35,03

7,47
8,5

-1,7623

>0,05

108,23
119,64

41,03
39,44

9.95
9,57

-0.8266

>0.05

81,00
101,05

43,41
42,13

10,53
10,22

-1,3671

>0,05

34,00
59,47

21,22
22,99

5,15
5,5

-0,7208

>0,05

78,29
81,88

3273
29,59F

7,94
7,18

-0,3698

>0,05

56,23
63,47

30,78
23,76

7,47
5,76

-0,7670

>0,05

PEAKTORK/
VÜCUT
AGIRLIGI
60° sn· 1
TOTAL IŞ
60°sn· 1

Opere
Sağlam

Ope re
Sağlam

PEAKTORK
180° sn· 1

Opere

PEAKTORK
180° sn· 1

Ope re

PEAKTORK/
VÜCUT AGlR
180° sn· 1

Sağlam

Sağlam

Ameliya
Sağlam

"p"

TABL02
tik kuvvet değerlendirmelerinde ameUrının önlenmesinde çok önemli bir rol
yatlı tarafta kuadriseps fernoris de meyüstfendiğini vurgulamaktadırlar (1 ,3,4
dana gelen atrofinin sağlam tarafa göre
,6, 1O). Olgularımızda ise ameliyatlı taistatistiksel olarak anlamlı derecede
raftan edilen agouist, antogaist kuvvt
fazla olduğu görülmüştür (5). Bizim bulilişkisini gösteren ltamisting Kuadiseps
gularımız da bu sonuçlarla benzerlik
peak tork oran ölçümleri literatürde tavgöstermektedir.
siye edilen oranlarta uyum sağlamakta
Ayrıca araştırmalardan uyluğun

kas
grupları arasındaki kuvvet ilişkisinin; diz
ekieminin stabilizasyonunun sağlanma
smda, korunmasında ve sakatlanmala-

dır.

Cerrahi veya konservatif tedavi edildiz ligament yaralanmalarından
sonra immobilizasyona sekonder olamiş
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AKGÜNI.

HASTALARlN HER iKi TARAF DiZ FLEKSiYON VE EKSTANSiYON PEAK
TORK ORAN (H/Q) ÖLÇÜMLERi

iZOKiNETiK
KUVVET
ÖLÇÜMLERi
H/O ORANI
60° sn· 1

H/O ORANI
60° sn· 1

IKI ORTALAMA
ARASINDAKI
FARKIN
ÖNEMLILIK TESTI
TARAF

X

s

Ameliyati

95,64
65,47

43,25
16,65

10,49
4,04

2,6845

<0,01

98,70
79,23

32,97
26,85

8,00
6,51

1,8877

>0.05

Sağlam

Ameliyati
Sağlam

Sx

"t"

"p"

TABL03
rak eşlik eden uyluk kaslarının atrofisi
çok iyi tanınan klinik bir bulguludr. (6)
Bu hastalara uygulanan tedavi de mojör amacı ise kişini tedaviden önceki
fonksiyonellik durumuna geri dönebilmesidir. Yapılan çalışmalarda dizin rekonstriktif cerrahisinden sonra uzun sürel izlenen hastalarda ameliyatlı taraf
hamistring grubu ve kuedriseps femoris
kaslarının izokinetik kuvvet değerleri
ile, fonksiyonel aktivite skorları arasın
daki anlamlı korelosyon ilişkisine işaret
edilmektedir (11 ). .
Bu nedenlerle günümüzde, preoperatif dönemden başlıyarak, postoperatif
birinci günden itibaren devam eden,
kapsamında izokinetik sistemle değer
lendirme ve izokinetik kuvvet çalışmala
rının da bulunduğu rehabilitasyon programlarının diz bağ yaralanmalarının
cerrahi tedavsinden sonra değeri çok
büyüktür (9).
Yaptığımız çalışmada bulgular; hastalarımızın klinik değerlendirme, sonuçlarının iyi olmasına rağmen, izokinetik

kuvvet değerlerinin iyi olmadığını gösBu sonuç da iyi hastalarmıza
postoperatif dönemde uygulanacak etkili bir rehabilitasyon programının önemini ortaya çıkarmaktadır.

termiştir.
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DiZDEKi l-iGAMENTÖZ YAPILARlN TiBiANIN
ANTERiCRA OLAN HAREKETINE ETKiLERi
Ferhan TANRIÖGER*, Ali BAKTIR**, Kenan AYCAN***
kullanılmıştır.

Deneysel çalışmaar için
test cihazı, uyluk sabitleştir
me ve bacak tutma üniteleri olarak polietilenden yapılmış iki kısımdan oluşur.
Tibiaya anterior yönde uygulanan 100
Newton (N) ve 200 N'luk kuvvetleri; bir
yay esaslı kadranlı yük ölçme sistemini
kullanarak sağladık (Resim 1). Bu sistem, tüberositas tibianın yaklaşık 1 cm
alt kısmından geçirilen Kirschner teline
bağlantılı olan traksiyon apereyi ile irtibatlıdır. Deney sırasında, tibiadaki yer
değiştirme miktarı kamparatör adı verilen, % 1 hassasiyetle ölçüm yapabilen
aletvasıtasıyla ölçüldü. Komparatörün,
ayak kısmı, yer değiştirmenin ölçüleeeği tuberositas tibia üzerine temas ettirildi.

Diz eklemi, anatomik yapısı itibariyle vücudun en büyük ekiemi olup,
travmalara da en fazla maruz kalanı
dır. Diz stabilitesinde primer olarak sorumlu yapılar olan bağlardan çapraz
ve kollateral bağların fonksiyonları,
bunların lezyonlarının tedavileri hakkındaki ilk bölgeler Bottle, Rolason ve
Hey Groves'e aittir (6). Bu konudaki
en son çalışmalar 1983'de Daniel ve
ark (3) tarafından tanımlanmıştır. Tibianın patolojik olarak anteriora yer değiştirmesinde, en yaygın olarak hasara uğrayan ön çapraz bağ ve iç yan
bağdır (5). Biz de bu nedenle çalışma
mızda, bu bağların diz stabilitesindeki
fonksiyonlarını değerlendirmeyi amaç-

kullanılan

ladık.

Gereç ve Yöntem
Bu çalışma için, Erciyes Üniversitesi Morfoloji Anabilim Dalı'ndan temin
edilen 1O adet yetişkin kadavra dizi

Çalışmamızda, tibianın

anteriora yer
sadece ligamentöz
yapıların etkilerini ölçmeyi amaçladığı
mız için, eklem kapsülü, pateller tendon, iç ve dış yan bağlar, ilio-tibial bandeğiştirmesinde,

Erciyes Qniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoterapisti
Erciyes ~niversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Doç.Dr.
Erciyes Universiteis Tıp Fakültesi Morfoloji Anabilim Dalı, Yard.Doç.Dr.
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1/3 alt kısmı kerunarak diğer bütün
dokular diseke edilmiştir.

içinde de en fazla görüleni, diz fleksiyondayken, tibianın kuweti abduksyon
ve dışa rotasyon sonucudur. Bu mekanizmada, en sık dizin iç yan bağı,kapsül, iç menisküs ve ön çapraz baQın
yaralandığı
görülmektedir (4).
Olçümlerde dizin tam akstansiyon ve
20°1ik fleksiyon pozisyonlarının tercih
edilmesinin nedeni; bu pozisyonların
çok büyük pratik öneminin bulunması
yanında, tam ekstansiyonda üzerinde
çalıştığımız bağların gergin olduğunun,
20° fleksiyonda ise MCL'nin tamamiyle
gevşeyip, ACL'nin önemli bir kısmının
gevşediğinin bilinmesidir (4).

yumuşak

Önce ACL'in kesildiği birinci grupta,
ilk olarak dokunulmamış diz önce ekstansiyonda 100 N ve 200 N'luk kuwetler uygulanarak meydana gelen yer değiştirmeler
komparatör skalasından
okundu. Birinci gruba, ikinci olarak, diz
20° fleksiyonda iken aynı işlemler tekkarlandı.Normal dizin testinden sonra,
ACL antemmedial olarak açılan bir insizyonla total olarak kesildi ve dokunulmamış diz için yapılan işlemler tekrar
edildi. Üçüncü işlem olarak MCL eklem
hattı seviyesinde transvers olarak kesilerek işlem tekrarlandı. Önce MCL'nin
kesildiği ikinci grupta aynı test işlemleri

Dizin anterora yer değiştirme ölçümlerinde, tibianın öne yer değiştirmesini,
eklemin başlangıç pozisyonu, hareket
üzerinde aksternal zorlamalar, uygulanan kuwet, kasların tonusu ve ligarnant gevşekfiği gibi birçok faktör etkiler. Bu nedenle biz de, ölçümlerde hata
payını azaltmak için öncelikle, sadece
ligamentöz yapının etkisini ortaya çıkar
mak için diğer yumuşak dokuları diseke
ettik.

tekrarlanmıştır.

Bulgular
Alınan sonuçlar dört tablo halirıde
gösterildi. Dokunulmamış dizlerde 100
N ve 200 N'daki ye.r değiştirmalerin karşıatırması neticesinde aradaki fark anlamlı bulunmuştur (Tablo 1,2). önce
ACL sonra MCL kesildiğinde öne yer
değiştirmede önemli bir artış gözlenmezken, önce MCL sonra ACLkesildiğinde öne yer değiştirmede önemli bir
artış gözlenmiştir.Fakat hem ACL, hem
de MCL kesildikten sonra tibianın öne
yer değiştirmeleri arasında önemli bir
fark görülmemiştir.

Dizler 20° fleksiyonda iken, önce
ACL kesisinin MCL kesisine göre yer
değiştirmeyi daha fazla etkilediği ortaya
çıkmaktadır (Tablo 3,) oo ve 20° deki ölçümlerin karşılaştırılması yapıldığında
aradaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır.
Tartışma

Bir bağın tek başına yaralanmasının
görülmesi nadir olup, çoğunlukla kombine yaralanmalar şeklindedir. Bunların

Uygulanan kuvvetin derecesine gelince, çalışmamızda uyguladığımız 100
N ve 200 N'luk anterior yöndeki kuvvetleri, normal hareket sırasıda ACL'ye binen yük oranının yaklaşık 169 N olması
görüşünden yola çıkarak uygulamaya
karar verdik (1 ). Dizlerde, ACL kesisi
hem ekstansiyon, hem de 20° fleksiyon
pozisyonlarında, değerlerde belirgin artışa yol açmıştır.
Dokunulmamış dizierin testlerinden
sonra, ACL kesisinin yer değiştirmede
daha fazla artış yapmakla birlikte, bize
MCL'nin de anterior yer değişim üzerine ACL'den sonra ikincil bir dengeleyici
rolü olduğunu düşündürdü.MCL ve
ACL'nin kombine kesileri anterior yer
değiştirmede ilave bir artış oluşturdu ve
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Kadavra No

ı

ll
lll
IV
V
X±Sx

ACL Kesik

Intakt
200 N
(a2)

100 N
(b1)

200 N
(b2)

100 N
(c1)

200 N
(c2)

1.3
1.25
0.6
0.9
2.1

4
3.65
2.2
3.3
3.2

6.8
4.3
5.8
6.2
3.1

8.8
6.8
9.35
1.1
3.8

12.2
10.75
11.9
12.3
4.2

16.8
12.8
13.9
12.4
8.4

1.23±0.25

3.27±0.3

5.24±0.67

u=
u=
u=
u=
u=
u=
u=

Kadavra No

X±Sx

lntact

7.95±1.24 10.27±1.54 12.68±1.35

25
20.5
21
25
24
21
24

X±Sx: Ortalama± standart hata
Tablo ı. Tam Ekstansiyonda Yapılan Testlerde
teriora Yer Değiştirme Miktarı (mm).

ı

ACL+MCL Kesik

100 N
(a1)

a1 ve a2'nin karşılaştırılması
b1 ve b2'nin karşılaştırılması
c1 ve c2'nin karşılaştırılması
a 1 ve b1'nin karşılaştırılması
a2 ve b2'nin karşılaştırılması
b1 ve c1'nin karşılaştırılması
b2 ve c2'nin karşılaştırılması

ll
lll
IV
V

F. TANRlÖGER

ı.

P<0.05
p<0.05
P<0.05
p<0.05
p<0.05
P<0.05
p<0.05

Grup Kadavra Dizlerinin An-

ACL Kesik

ACL+MCL Kesik

100 N
(a1)

200 N
(a2)

100 N
(b1)

200 N
(b2)

100 N
(c1)

200 N
(c2)

1.4
1.2
1.4
1.2
2.3

2.3
2.9
2.9
3.1
3.8

2.5
2.6
3.8
1.9
3.2

5.9
3.0
4.4
3.8
4.7

8.1
11.4
7.2
7.9
12.2

11.7
14.8
11.8
12.4
14.4

1.5±0.21

3.0±0.24

a1 ve a2'nin karşılaştırılması
b1 ve b2'nin karşılaştırılması
c1 ve c2'nin karşılaştırılması
a1 ve b2'nin karşılaştırılması
a2 ve b2'nin karşılaştırılması
b1 ve c1'nin karşılaştırılması
b2 ve c2'nin karşılaştırılması

2.8±0.32

U = 24.5
U = 23.5
u =24
u= 24
U = 24.5
u= 25
u= 25

4.36±0.48 9.36±1.01 13.02±0.66

p<0.05
P<0.05
P<0.05
P<0.05
P<0.05
P<0.05
P<0.05

Tablo! ı. Tam Ekstansiyonda Yapılan Testlerde 11. Grup Kadavra Dizlerinin Anteriora Yer Değiştirme Miktarı (mm).
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ıntact

Kadavra No

ı

ll
lll
IV
V
X±Sx

ACL Kesik

ACL+MCL Kesik

100 N
(a1)

200 N
(a2)

100 N
(b1)

200 N
(b2)

100 N
(c1)

200 N
(c2)

1.8
1.62
1.6
2.9
3.1

4.7
2.60
4.2
3.1
4.8

10.8
8.8
9.6
8.2
2.2

10.9
8.8
10.2
12.3
6.0

14.4
12.2
1'2.2
13.2
4.0

18.3
14.1
15.3
15.7
11.1

1.12±0.37

3.88±0.44

a1 ve a2'nin karşılaştırılması
b1 ve b2'nin karşılaştırılması
c1 ve c2'nin karşılaştırılması
a1 ve b1'nin karşılaştırılması
a2 ve b2'nin karşılaştırılması
b1 ve c1'nin karşılaştırılması
b2 ve c2'nin karşıl~ştırılması

7.92±1.49 9.64±1.07 11.2±1.85

u = 22.5
U = 1.7.5
u= 20
u =23
u= 25
u= 21
u= 24

14.9±1.17

p<0.05
P<0.05
P<0.05
p<0.05
P<0.05
P<0.05
P<0.05

X±Sx: Ortalama± standart hata
Tablo lll. 20° Fleksiyonda Yapılan Testıerde ı. Grup Kadavra Dizilerinin Anteriara Yer Değiştirme miktarıarı (mm).
ıntact

Kadavra No

ı

ll
lll
IV

V
X±Sx

ACL Kesik

ACL+MCL Kesik

100 N
(a1)

200 N
(a2)

100 N
(b1)

200 N
(b2)

100 N
(c1)

200 N
(c2)

1.6
2.4
1.9
1.9
2.9

4.3
3.2
3.2
2.1
4.1

3.4
2.9
3.1
2.2
3.8

6.9
3.4
4.9
4.1
5.0

13.9
9.2
9.0
4.8
14.2

16.3
16.8
14.0
12.9
16.8

2.14±0.23

3.38±0.39

a1 ve a2'nin karşılaştırılması
b1 ve b2'nin karşılaştırılması
c1 ve c2'nin karşılaştırılması
a1 ve b2'nin karşılaştırılması
a2 ve b2'nin karşılaştırılması
b1 ve c1'nin karşılaştırılması
b2 ve c2'nin karşılaştırılması

3.08±0.27

u= 23
U= 23.5
u= 22
u= 22.5
U = 21.5
u= 25
u= 25

4.86±0.59 10.84±1.14 ~5.36±0.8

P<0.05
P<0.05
P<0.05
p<0.05
p<0.05
P<0.05
P<0.05

Tablo IV. 20° Fleksiyonda YapılanTestıerde 11. Grup Kadavra Dizlerinin
Anteriara Yer Değiştirme Miktarları (mm)
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bu

artış anlamlı

bulundu.
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PATELLOFEMORAL AGRIDA OBLiK
OSTEOTOMi iLE TiBiAL TÜBERKÜLÜN
ANTEROMEDiALiZASYONU
Hilmi Ç. AYDINOK*, Levent KÖSTEM**, Fikret ÖZTOP*

Diz önü ağrısı bulunan ve konservatif tedavi yöntemleriyle tedavide başarılı olamadığımız patellar uyum bozuklukları ile birlikte artmış Q açısı ve
ısrarcı patellofemoral ağrının devam
ettiği olgularımııda tibial tüberkülün
oblik osteotomi ile antromedializasyonu girişimi uygulanmaştır. Klinik muayene, radyografi ve bilgisayarlı tomografi ile tetkikleri yapılan hastalarımııda
rutin olarak artroskopik girişimle eklem yüzeyleri de değerlendirilmiş ve
greken olgularımııda artroskopik debridman veya traşlama ile kıkırdak patolojisine yönelik ameliyatlarda ilave
edilmiştir.

Patellofemoral ağrı sendromlu hastalarda tedavinin ilk ve en önemli basamağını konservatif tedavi oluştur
maktadır.Birçok
yazar konservatif

tedavinin gerekliliği üzerinde özellikle
durmuş ve cerrahi tedaviye karar vermeden önce en az 6 ay konservatif tedavi görmenin gerekliliğini vurgulamıştır
(2,7,9,16,17,18,20,27,28). Cerrahi tedaviye karar verilen olguların dikkatil bir
klinik ve radyolojik değerlendirmeden
geçmesi cerrahi girişimin başarısı açı
sından çok ·önemlidir (1 ,3,8, 11 ,26).
Radyolojik tetkikler içerisinde bilgisayarlı tomografinin seçilecek cerrahi tedaviye karar verilmesinde son derece
yararı vardır (10,11). Cerrahi endikasyonlar, patellar rahatsızlığın etiyolojisi
ile ilgilidir. Cerrahi işlem seçimini hastanın yaşı, sebep olan faktör veya faktörler ekem yüzeylerinin durumu ve aktivite düzeyi belirlemektedir. Temel olarak.
üç grup grişimi vardır; 1-Lateral gevşet
me, 2-proksimal uyurnun sağlanması,

lzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi · Uzman Dr.
lzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi · Doçent Dr.
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3-distal uyurnun sağlanması (17,19,
25). Ameliyat sırasında gerekli görülürse bu üç grup ameliyatın kombinasyonu yapılabilmektedir.
Diz önü ağrılı hastalarda Artroskopik
cerrahi ve Lateral gevşetme yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleridir
(6, 10,20). Patellofemoral eklem temas
streslerinin azaltılmak istendiği patellar
artrozlu hastalarda veya ilave olarak
tekrarlayan patellar subluksasyon veya
dislokasyon sözkonus olduğunda patel-.
lar uyurnun veya dislokasyon söz konusu olduğunda patellar uyurnun restoasyonu çok önemlidir ve lateral gevşetme
yetersiz kalmaktadır. Uyurnun sağlan
ması amacıyla tibial tüberkülünün mediale transferi daha önceleride tanımlan
mıştır.
Hauser
ameliyatı
tibial
tüberkülen mediale alınması yanında
daha postericra transferine neden olduğundan günümüzde uygulanmamaktadır (11 ,22,25). Cox tarafından modifiye
edilen Elimse Trillat ameliyatı anteroposterior planda tibial tüberkülün deplasmanı olmaksızın medializasyonuna
izin vermektedir (4,22). Patellofemoral
artrozlu fakat uyum bozukluğu bulunmayan dizlerde Bandi ve Maquet tarafından tanımlanan tibial tüberkülün anteriorizasyonu çok yararlı bir tekniktir
(21 ,24).
Fulkerson ve arkadaşirı 1983 yılında
yöntemde tibia üst ucunda uyguladıkları oblik osteotomi ile tibial tüberkülün medializasyonu yanında
anteriorizasyonunada olanak sağlamış
lar ve patellar uyum bozukluğunun düzeltilmesi yanında patellofemoral eklemin temas stresierinide azaltmışlardır
(Şekil :1) (14). Bu yöntemle kemik greftine gerek duyulmaksızın Maquet-Bandi
etkisi sağlanabilmektedir. Bu bildirimizde 1989 yılından itibaren tibial tüberkülün anteromedializasyonu endikasyonu

tanımladıkları

Şeki/1 : Fu/kerson taratmdan uygulanan tibial tüberkü/ün anteromedia/izasyon işleminin şematik görünümü

koyduğumuz hastalarımızda uyguladığı
mız Fulkerson tarafından popülarize
edilen yöntemi tanımayı ve elde ettiği
miz erken sonuçları bildirmeyi amaçla-

dık.

GEREÇ VE YÖNTEM
Değerlendirmeye aldığımız

15 hasortalama 17.9ay (6-38 ay) izlenmiştir. Hastalarımızın 11 'i kadın, 4'ü erkekti. Ortalama cerrahi yaşı 28.7. (1745) olan hastalarımızın ameliyat öncesi·
Q açısı ortalamaları 20.3 derece ( 14-28
derece) idi. Tüm hastlarımıza işlem öncesinde artrosokpik girişim yapılmıştı. 9
hastamızda 1-11, 4 hastamıda lll, IV. direcelerde kıkırdak lezyonu saptanırken,
2 hastamızda kıkırdak patolojisi saptanmamıştır. Artroskopik girişimi takiben,
açık olarak lateral gevşetme uygulandıktan sonra oblik osteotomi ile Q açısı
nı düzeltecek oranda medializasyon ve
dekompresyon sağlayacak miktarda
anterorizasyon yapılmış ve bir adet korlikal vida ile tespit sağlanmıştır. önceleri
ameliyat sonrası, alçı uygulaması yapı
lırken daha sonra bu yöntem bırakılmış
ve postop dönemde egzersizlere ve tolere edilebildiği oranda çift koltuk değ
neği ile yük verilmeye başlanmıştır.
Hastalarımızın değerlendirilmesi modifitamız
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ye Lysholm diz
(Tablo 1).

skalası

ile

yapılmıştır

SONUÇLAR
13 olguda (%86.6) iyi ve mükemmel
(5'i (%33) mükemmel, 4'ü (%26.8) çok
iyi, 4'ü (%26.8) iyi, 2 olguda ise
(% 13.4) orta sonuç elde edilmiştir. lll
ve IV. derecelerde kıkırdak lezyonu bulunan 4 hastamızdan 2 sinde orta. 2
sinde ise iyi sonuç alınmıştı. Ortalama
20.3 derece olan ameliyat öncesi O
açısı (14 derece-28 derece) ameliyattan sonra 11.1 dereceye (4 derece-15
derece) gerilemiştir. Pestop dönemde
alçı uygulaması yaptığımızı 6 olgumuzda eklem sertliği ve O güçsüzlüğü oluşTablo 1 : Patellofemoral

ağrı

Topallama
Yok
Hafif
Ciddi
Destek
Gereksiz
Bazen kd veya baston
Üzerine basmıyor
Merdiven Çıkma
Sorun yok
Hafif güçleşmiş
Tek adımla çıkabiliyor
çıkarnıyer

Çömelme
Sorun yok
Hafif azalmış
90 der'den fazla yok
çömelemez

H.Ç. AYD/NOK.
muş fakat ek bir müdahaleye gerek olmadan zaman içerisinde bu şikayetler
ortadan kalkmıştır. Iki hastamızda vida
irritasyonu meydana gelmiştir.

TARTIŞMA

Fulkerson ve She tarafından yapılan
Patellofemoral hastalıkların sınıflanma
sına göre, patellofemoral ağrı patella
kötü uyumuyla yada uyum bozukluğu
olmadan doğrudan kıkırdak patolojisinden veya dinamik patellofemoral instabiliteden ileri gelebilmektedir (26). Patellofemoral
ağrı
eklem
yüzeyi
değişiklikerine bağlı ise cerrahi tedavi
doğrudan kıkırdak patolojisine yönelik
olmasıdır (debridman, serbest kıkırdak

ve instabilite için modifiye Lysholm diz

10
5

instabilite
Hiç boşalma yok
Zorlayınca boşalma

o

Arasıra boşalma
Sıklıkla

10
3

skalası

10
5
4
3

Ağrı

Yok

o

Zorlayınca

hafif
Zorlayınca orta
Zorlayınca ciddi
1 mil yürüyünce ciddi
1/2 milden az yür. ciddi
Sabit ve ciddi

10
6
2

o

45
40
35
25
20
10

o

Şişme

Yok

5
4
2

Boşalma

olunca

Çok zorlayınca
Hafif zorlayınca
Sabit

o

10
7
5
2

o

Toplam: ..............................................
95-100: Mükemmel, 90-94 X Çok iyi, 80-89 iyi, 70-79: Orta, <70: Kötü
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fragmanlarının çıkarılması

ve subkondral abrazyon). Eğer lateral tilt varsa lateral gevşetme yapılmalı, kötü uyum
veya kötü uyumla birlikte patellar tilt
varsa yeniden uyum işlemleride yapıi
malıdır.lskelet

gelişimin

tamamlamış,

patella lateralize hareketiyle birlikte tekrarlayan
patellar
subluksasyon/
dislokasyon gösteren, lateral patellar
tilt'li veya artmış O açılı hastalarda distal uyum girişimi uygulanabilir (13, 14,
15,25). Fulkerson tarafından önerilen tibial tüberkülün anteromedializasyonu
ile Elhimse-trillat ameliyatında elde edilen patellar uyumun restorasyonu yanında (tibial tüberkülün medializasyonu)
Maquet-Bandi
ameliyatında
sağlanan tibial tüberkülün elevasyonuda elde edilmekte dolayısıyle kemik
greftine gerek duyulmada Elimse Trillat
ve Maquet-Bandi ameliyatları kombine
edilmektedir. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken en önemli kriter O açısı
nın restore edilmesi, tibial tüberkülün
gereğinden fazla medialize edilmemesidir. Bu durum patellar uyumu değiştir
mekte, tibiaın eksternal retasyonuna
neden olarak tibofemoral eklem uyumunu etkilemektedir (25). Tibial tüberkül anteromedializasyonunda önerilen
anteriarizasyon miktarı 12-15mm dir
( 14,23). Bu miktarın ayarlanabilmesi
çeşitli güçlükler oluşturmaktardır. Anteriorizasyon genellikle patelle femoral
artrozlu hastalarda gerekmekte ve ne
kadar olacağına ameliyat sırasında karar verilmektedir. Fulkerson tarafından
yapılan
kadavra
çalışmalarında
8.4mm'lik anteriorizasyonun lateral faet
basıncını anlamlı bir şekilde azalttığı
gösterilmiştir (14).
Patellofemoral ağrısı bulunan ve
konservatif tedaviye rağmen sonuç alı
namyan hatlarda Patelle femoral instabilite, kötü uyum veya eklem yüzeyi de-

ğişiklikleri yoksa bu hastalarda cerrahi
tedavinin yerinin olmadığıda bilinmelidir
(5,25).

Tibial tübekülün anteromedializasyonu ile alınan başarılı sonuçlar alternatif yöntemlerde bildirilen major komplikasyonlar (inteksiyon, cilt nekrozu ve
kampartman sendromu) görülmeden·
elde edilmiştir (14,15,23). Fulkerson tarafından bildirilen minör komplikasyonlar ise 51 hastalık seride: immobilizasyon kullanılan hastalarda eklem sertliği
1 hastada tibial tüberkül kırığı, 1 hastada tibial tüberkül avülsiyonu. 2 hastada
derin ven trombozu ve 2 hastada uzamış kas zayıflığıdır (14). Biz de 15 olguluk küçük serimizde hiç bir ciddi komplikasyonla karşılaşmadık.

KAYNAKLAR
1. Aydm A. T. Alttnel. EErklilç.M. 01z
önü ağnsmm (Patellofemora/ ağn) degeriendirilmesinde dinamik sml!grafi incelemenin
değeri (ön rapor). Xl. Milli Türk Ortopedi ve
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New York, Churchi/1/ivingstone, 1984.
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lateral release and the lateral patel/ar
compressian syndrome. Orthop Clin North
Am 23:601-612, 1992.

22. Çakmak, M. :X Tekrar/ayan patella ·
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POST TRAVMATiK PARA-ARTiKÜLER
OSSiFiKASYON
(Pellegrini-Stiede Hastahğ1)
(Tek olgu nedeniyle)
Rıfat ERGIN ER, Recep ERDOGAN, Sefa ÖZEL*

Pellegrini-Stiede hastalığı nadir görülmesi ve kısa raporlar halinde yayın
lanması, olayın anatome patolojik
özelliklerini az bilinmesinin yanısıra olgunun özellikleri (kalsifiye kiltenin büyüklüğüyle orantılı diz ekiemi fonksiyonlarının ileri derecede kısıtlı olması
(toplam hareket kapasitesi 15 derece)
ve cerrahi tedaviye verdiği olumlu yanıt) bizi bu yayını yapmamıza neden
oldu. Lezyon, diz ekieminde sprain
veya bir dönme travmasını takiben gelişir. (1 ,2,3). Lifleri n femura yapışma
yerinden yırtılması sonucu hematom
veya inflamatuar bir ödem gelişir. B.unu dejenerasyon ve nekroz takip
eder. Kalsiyum tuzlarının oturması için
uygun bir ortam oluşur. Lezyon Adduktor tuberkül bölgesinde tuberkül

Cerrahpaşa Tıp

yapışan Adduktor magnus kasının tendonu ile medial kollateral ligamenti örten aponevrezun altında yerleşir. Normalde aponevrez dizin fleksiyon ve
ekstansiyon hareketi sırasında bu yapı
lar üzeride kayar ve bu yapıları iliotibial
banddan ayırır. Lezyon aponevrez tabakasının altında yerleştikten sonra bu
kayma hareketi engellenir ( 1). Sonuçta
inflamasyon kalsiyum tuzlarının kısmi
veya tam rezorpsiyonu ile ortadan kalkar.Yada kilte bazen bir sapla (Pedikül)
ternur kondiline yapışarak ossifiye olur
(3).
Bağda travmanın oluşturduğu belirtilerin geçmemesi bu hastalık kuşkusunu
uyandırmalıdır. Radyonükleid ile yapı
lan (Technetium Tc 99 m) 3 fazlı kemik

Fak. Ortop. Trav.A.B.D.
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sintigrafisi Pellegrini-Stieda hastalığının
erken teşhisinde faydalı bir yöntemdir.Kas gücünde azalma ağrı ile birlikte
fleksiyonda kısıtlanma ortaya çıkar. Ağ
rı, uzun yürüyüşlerden sonra o"rtaya çı
kan dizde acı hissi,oturduğu yerden
kalkarken veya hava değişiklikleriyle
ortaya çıkablir.Muayenede femur medial epikondili üzerinde duyarlılık ve şişlik
saptanır. Hareket kısıtlanmıştır. Belirtiler
geçen süre içinde hafifler ancak hareket kaybı sürekli kalır. Kemik çıkıntısı
ele gelir.Kudrisepste atrofi ve güç kaybı
ortaya çıkar. Radyolojisinde travmadan
3-4 hafta sonrafemur kondilinin medialinde küçük dar şekilsiz bir gölge oluşur. Ossifikasyonun ilerlemesi ile koyuluğu artarak distale doğru uzanan,
bazen tabanı fem"ur kondiline yapışık
bir kemik çıkıntı saptanır.
Erken dönemde fokal anesteziyle iğ
ne kullanarak çok sayıda delik açılması
belirtileri hafifletir ve kalsiyumun hızla
rezorpsiyonunu sağlar. Geç dönemde
(1 yıl sonra) tedavinin amacı fleksiyonun yeniden kazanılmasıdır. Kemik kitle
çıkarılır ve ekem yap ışıklıkları ·temizfenerek hareket yeniden kazandırılır. (3).
MATERYAL VE METOD

12.9.1992 tarihinde hasta kliniğimi
ze müracaat ettiğinde alınan anamneze
göre hasta 9 ay önce buzda kayarak
düşmüş ve götürlüdüğü başka bir hastada 18 gün kalçasında çatlak teşhisiy
le traksiyonda yatmış. Taburcu edildikten sonra dizinde şişme nedeniyle
gittiği doktoru tarafından çekilen grafilerde bir özellik saptanmamıştır. Zamanla hareket kısıtlanması ve dizin medialinde şişlik ortaya çıkmış. Bu arada 1
ay fizik tedavi uygulanmıştır.
Ameliyat öncesi muayenede, sol
dizde hareket kapasitesi (ekstansiyon 35, fleksiyon 45 derece) 1O derece, diz

stabil, patella femoral hareket azalmış,
2 cm kuadrisepste atrofi ve güç kaybı,
dizin medialinde sert, immobil,agrısız
kitle tesbit edildi. Konvansiyonel grafide
lezyonun proksimalde adduktor tüberkülden distalde eklem mesafesinin 2
parmak altına kadar uzandığı ve bir
sapla kemiğe yapışık olduğu görüldü
(Resim 1 AP ve Lat). bilgisayarlı tomografide adduktor tüberkül bölgesinde kitlenin kemiğe yapışık olduğu tesbit
edildi Lateral grafide kitlenin posteromediale doğru uzandığı görüldü. Ameliyatta, kemiksel kitlenin (9x5x1.5 cm) dizin medial bölgesini zırh gibi sarmış
durumda hareketsiz ve adduktor tüberkül bölgesinde kemiğe yapışık, monoblok olarak posteromediale uzandığı görüldü. Kitle, adduktor tüberkülden
ayrıldıktan sonra ancak medial eklem
kapsülü kesilerekçıkarıldı (Resim 3).
Kitle çıkarıldıktan sonra yapılan eksplorasyonda, bu bölgede medial kollateral bağ ve eklem kapsülünün tamamen kemikeşmiş olduğu görüldü. Dizin
medalinde stabiltenin ancak dizin derin
medial kollateral ligament (menisko femoral ve tibial baglar) tarafından sağ
landığı görüldü. Anestezi altında yapı
lan muayende dizde ekstansiyon -1 O,
fleksiyon 90 derece sağlandı. Ameliyat
sonrası yoğun fizik tedavi programı uygulandı. 15.10.1992 tarihli biopsi raporu fibröz doku içinde yeni kemik yapımı
geldi.
Ameliyat sonrası 28.1.1993 de
(ameliyattan 3 ay sonra) konvansiyonel
ve BT tetkiklerinde kitlenin çıkarılmış olduğu ve nüks görülmedi. (Resim 2 AP
ve Lat).Hareket kapasitesi (Ekstansiyon -5, fleksiyon 125 derece) 120 derecedir. Hasta memnundur.
TARTIŞMA
Sonuçolarakyayınımızın amacı,
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Resim 1 Ameliyat öncesi

Resim 1Ameliyat sonrası

Resim 2 Ameliyat öncesi

Resim 2 Ameliyat
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pasitesinin 10 derece olması).
3. Cerrahi tedaviye verdiği olumlu
(Ameliyat sonrası 3 ayda nüks
görülmemesi ve toplam hareket kapasitesinin 120 derece olması).
yanıttır

KAYNAKLAR
1. Nachlas, 1.W., 0/pp.J.L.: Paraarticu/ar calcification (Pellegrini-Stieda) in
affections of the knee. Surg. Gyneco/. Obstet, 81 :206, 1945.

Resim 3 : Ame/iyatta Çikan parça

1. Literatüde nadir görülmesinin yanısıra kısa raporar halinde verilmesi.
2. Olguya ait özellikler (sol dizin medial tarafında ağrısız, immobil, saplı ve
oldukça
büyük kemiksel
kitlenin
(9x5x1.5 cm) yanısıra total hareket ka-

2. Normal, a. and Dorfman, H.D.: Juxtacortical circumscribed myositis ossificans,
evalutio andradiografic features. Radiology,
96:301, 1970.
3. Turek, S.L.: Post traumatic paraarticu/ar ossification (Pellerini-Stieda diseessa) 1218-19, 1977.
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BÖLÜM .. XIII
AVAK BiLEGi VE AV AK SORUNLARI
KlSlM- 1

AYAK BiLEGi EKLEMiNDE TANISAL ve
CERRAHi ARTROSKOPi UYGULAMASI
Erdoğan

Ayak bileği ekiemi artroskopisi deayak bileği ağrılarının değerlen
dirilmesi ve tedavisinin yönlendirilmesinde,
akut
yaralanmalarında
ligamentöz ve kondral rezyonların
saptanmasında önemli yer tutmaktadır
(5,8,). Surman'ın 1931 yılında artroskopi için yaptığı çalışmalar diz ekiemi
açısından olduğu kadar ayak bileği eklemi için de önem taşımaktadır (6).
Ancak artroskopik tekniğin geliştiril
mesi, artrokskopik anatomi ve patolojilerin aniaşıımsı ve diğer anlarnda uygulamanın yaygınlaşması 80'1i yıllar
dan sonra olmuştur (3,4,5,7). Artroskopik gözlem intraartikuler anatominin
değerlendirilmesi açısından artrotamiye belirgin bir üstünlük taşımaktadır.
vamlı

AL TlN EL*
Temel endikasyonu travmatik veya
nontravmatik nedeni ağrı, şişlik, instabilite, hemartroz ve kilitlenme şeklindeki
yakınmalardır. Tüm artroskopik işlem
lerde olduğu gibi aynı seansta cerrahi
girişim yapılabilmesi, düşük postoperalif rnorbidite ve hızlı rehabilitasyon gibi
avantajlarıyla artrotomiye belirgin üstünlüğü bulunmaktadır.

Bu çalışmada, uyguladığımız artroskopik teknik ve sonuçları sunulacak,
artroskopinin yararlılığı, yararlılığının sı
nırlarıtartışılacaktır.

KLiNiK MATERY AL:
1990-92 yılları arasında, Akdeniz
Üniversitesi ortopedi ve Travmatoloji

Akd.Üni. Tıp Fak.Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı Prof.Dr.
Not: Bu çalışma Doç.Dr. A.Turan AYDIN'ın katkıları ile yapılmıştır.
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Anabilim Dalında, ağrı, şişlik ve instabilite yakınmalarıyla baş vuran 40 hastaya (13 Erkek, 27 Kadın, 17 Sol taraf,
Yaşları 12-63 yaş değişen) artroskopi
yapıldı ve kısa takip sonuçları değerlen
dirildi. 9 hasta profesyonel ve amatör
sporcu olup yakınmalarına neden olarak major bir spor yaralanması, 12 olguda eski-basit bir burkulma ~aptarıdı.
Iki olguda da ayak bileği ekiemine yakın türnöral oluşum (osteokondrom) bulunmaktaydı. Her olgu minimum altı
hafta takip edilmiş, değerlendirmeler
sorgu kartı ve telefon aracılığıyla elde

ve CERRAHI ARTROSKOP/ UYGULAMASI

Resim 1 A- Ta/usta kondral Lezyon.
K.kapsül, t: ta/us, ok ta/ustaki kondral
lezyonu göstermekte.

edilmiştir.

ARTROSKOPi TEKNiGi:

29 olguda genel, diğerlerinde spinal
anesteziyle ve 2. 7 mm lik Wolf marka
25° lik skop ile artroskopiler yapıldı. Görüş olanağı arttırmak için eksternal fiksatör ile distraksiyon 20 olguda uygulandı. Anteromedial ve lateral giriş
yolları rutin olarak·kullanılırken anteresantral ve posteıior giıiş yolları kullanıl
madı. Giriş yerlerinin belirlenmesi ve
hazırlanmasında küçük eklem artroskopisi prensiplerine uyuldu ve transillüminasyon olanaklarından yararlanıldı.
Cerrahi işlemerde powered enstrümanlar, küçük ostetom ve küret'ler kullanıl
dı.

TAKiP ve REHABiLiTASYON:
Tanısal artroskopi uygulanan hastalar kısa zamanda ambüle edilerek bir
hafta sonra tam olarak basmlarına,
kondral cerrahi uygulananlarda ise altı
hafta sonra yüklenmelerine izin veıildi.
Her türlü hareket serbest bırakıdı. özel
bir rehabiliasyon protokolü uygulanmadı.

SONUÇLAR
Artroskopik bulgular üç grupta topve değerlendirilmişir:

lanmış

Resim 1 B
ı. Talus'un Osteokondral
(21 olgu) (Resim 1).

Lezyonları

En sık rastlanan patolojik artreskopik bulgu talusun yüklenme yüzeyinde
ki kondral lezyonlar olmuştur. 6 olguda
asemptomatik kondral kırık (iki olguda
834

AYAK BILEGI EKLEMINDE TANISAL

ve CERRAHI ARTROSKOPI UYGULAMASI

medial, dört olguda lateral omuzda) 15
olguda kondramalazi saptandı.Grade ll
kondrolamazi bulunan 10 olguda shaving yapılmış ve iyi-mükemmel sonuç
elde edilmiş, abrazyon artroplastisi uygulanan grade ise hiç bir girişim yapıl
mamasına rağmeı:ı sürpriz bir şekilde
kısa süreli bir iyilik elde edilmiştir.
ll. lmpingement Sendromları (11 Olgu)
Devamlı ağrı ve şişliği bulunan 7 olguda (kronik instabilite zemininde gelişen) kronik hipertrefik snovit, talardome
ve tibial plafond da dejeneratif kıkırdak
lazyoları saptanmış eklemin yı.kanması
dışında bir işlem yapılmamış, medial
impingement bulguları (lokalize snovit
ve snovyal shelf oluşumu, talusun rıe
dial yüzünde kondromalazik değişiklik
ler) saptanan dört olguda snovektomi
ve shelf eksizyonuyla iyi sonuç elde
edilmiştir.

lll.

Diğer

Lezyonlar (8 Olgu)

Talusta ostekondritis dissekans'ı bulunan bir olguda küretajdan sonra bir
yıllık takipte iyi, pastravmatik intrartikuler yapışıklıkan olan üç olguda debritmandan sonra kötü, bir loose body olgusunda iyi sonuç elde edildi.
Ayak bileğinin inversiyon yaralannedeniyle akut artroskopi yapılan
bir olguda talofibuler ve ant.tibofibuler
ligamentlerin tam yırtıklarıyla birlikte
medial talar yüzünde (omuz) ve tibial
plafondda kondral kırıklar saptandı.
ması

Ayak bileğine yakın iki tümör (osteokondrom) olgusunda artroskopik olarak
eklem normal bulundu.
KOMPLiKASYONLAR:
Sadece iki olguda (eksternal fiksatöre bağlı tibia kırığı ve süpertisyal peroneal sinire ait nörinom) major kompli-

E. ALTINEL

kasyon görülmüş, bazı olgularda giriş
noktalarına ait ağrıdan yakınma bir süre
gözlenmiştir.

TARTIŞMA:

Ayak bileği ekiemi artroskopisi teknik olarak kolay olmasına rağmen belirli
bir artroskopi eğitimi ve becerisini gerektirmektedir. Endikasyonu geniş tutulmamalı ve olgular iyi seçilmelidir.Akut
artroskopi uygulamalarında major ligament lezoyun olan olgular da uyglamada dikkatli olunmalıdır.Literatürde halen
çalışmalar küçük seriler şeklinde sunulmaktadır. Olgu sayımızın ayak bileği
ekiemi artroskopisini bazı açılarda tartışmak açısından yeterli olduğu kanısıy
la bazı noktaları tartışmak istiyoruz.
Tüm olgularda anterior giriş yolları
akut veya kronik ayak bileği patolojilerinin değerlen
dirilmesinde anterior giriş yolları yeterli
olmaktadır. Distraksiyon işlemi görüş
olanağını arttırmaktadır. Ancak her olguda de gerekmektedir. Bizim burada
sunduumuz gibi eksternal fiksatör ile
distraksiyon uygulamasında her zaman
tibia kırığı riski bulunmaktadır (1 ,2).
kullanılmıştır. Kanımızca

Elde ettiğimiz sonuçlar özellikle
kondral patolojilerin en sık görülen patoloji olduğunu ortaya koymaktadır.
Ayak bileğinin inversiyon yaralanmalarında asemptomatik kondral kırıklar ım
pingement noktalarında sık olarak bulunmuştur.
Talusun
Grade
ll
kondromalazilerinde iyi sonuç elde edilirken, Grade lll lezyon, dejeneratif artrit ve artrofibroziste uzun süreli takipte
iyi sonuç elde edilememiştir. Loose
Body, lokalize sinovit, sanovyal shef ve
talusun osteokondritis dissekans'ın da
ise iyi sonuç elde edilmiştir. Sonuç olarak tedavi açısından ayakbileği ekiemi
artroskopisinin diz ekiemi artroskopisi
gibi geniş imkanlar sağlamadığını, an-
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cak seçilmiş olgularda yararlı sonuçlar
elde edilebileceğni, tanı aÇısından
önemli olanaklar sağladığını ~urgulayabiliriz.
•
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AYAK BiLEGi DEGENERATiF
OSTEOARTRiTiNiN TENDON KIZAGIYLE
TEDAViSi (BiR OLGU NEDENiYLE)
Ahmet U. TURHAN*, Mustafa ALTUN*, Hafız AYDIN**

Ogu Sunuşu

30 yaşında bir erkek hasta geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle Farabi Hastanesine baş vurmuş ve sağ
ayak bileğinde çok parçalı pilon kırığı
tesbit edilerek yatırılmıştır.Hastanın pilon kırığı çok parçalı olması nedeniyle
kalkaneusdan trasiyonla tedavisi planlanmıştır. 6 hafta traksiyondan sonra
kısa bacak alçısı uygulanmış solid.
Konsolidason oluncaya kadar (3 ay)
tesbit edilmiştir. Sonra hastaya parsiyelden totale doğru giderek yük verilmiş, bu arada ayak bileği rehabilitasyonuna başlanmıştır. Hasta aylık
kontrollere çağrılmış, fizik muayene ve
radyolojik inceleme yapılmıştır.Bu

kontroller

yapılırken hastanın

ayak bileortaya çıkmış, koltuk değnekleriyle bile yürüyememiş ve
tekerlekli sandalyeye dolaşabilmiştir. 6
aylık kontrolden sonra hastanın yürüyememesi ve röntgende dejenerasyon
görülmesiyle hastaya ayak bileği artrodezi önerilmiştir. Fakat hasta bu öneriyi
kabul etmemiştir.Bunun üzerine hastaya KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi
biomekanik Laboratuarında geliştirilen
Tendon Kızağı ameliyatı teklif edilmiştir.
Hasta bu öneriyi kabul ettiğinden kendisine bu ameliyat uygulanmıştır.
ğinde şiddetli ağrıları

Bu ameliyatın yapılmasının esas sebebi; düzensiz eklem yüzleri arasındaki
bozuk ilişkiyi ortadan kaldırıp hem hya-

KTÜ. Tıp FakültesiFarabi Hastanesi Ortopdi Bölümü, Yrd.Doç.Dr. Trabzon,
Yavuz Selım Kemık Hastalıkarı Hastanesi Ortopedi Uzmanı Trabzon
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2. m. Peroneus brevisin ayak

bileğine

tespitinin yandan ve altdan görünü-

şu.

len kıkırdağın daha fazla yıpranmasını
engellemek hemde dejenere olan kıkır
dağı yeniden toparlanmasına fırsat vermektir.Bu iş de,yükü tendona taşıtmak
suretiyle yapılmıştır. tendonlar 400-600
kg kadar ki yük dayanıklılık gösterebilmektedirler (1 ,2). Işte ameliyat tendonun bu özelliğinden faydalanılarak yapılmıştır. Tekniğin özelliği budur.
Kısaca teknik: proneus brevis tendonu insersiosundan ayrılıp ayak bileğinin
arkasına alınır. Sonra ayak bileği distrakte edilerek posterior malleole yukardan aşağıya doğru ayak bileğine açılan
bir tünel açılır. Ikinci bir tünel de tibianın
önünden açılır ve tendon bu tünellerden geçirilerek tibianın önüne tesbit
edilir. Postoperalif dönemde üç hafta
kısa bacak alelinden sonra ayak bileği
ne parsiyel yük verilerek hasta mobilize
edilmiştir. Hasta iki ay sonra değneksiz
yürümüş. ağrı şikayetleri olmadığını ifade etmiştir. Hastanın 10° kadar dorsiflexsionu. 20 kadarda planter fleKsionu
mevcuttur. Direkt röntgen ve BT telkikinde ayak bileği dejenerasyonunun

ilerlemesi

durmuş,

ağrısı

kaybolmuş,

değneksiz

yürümesi sağlanmıştır. MRG
de tendonun tünellerde ve ayak bileğin
deki konumu gösterilmiştir.
TARTIŞMA

Çok parçalı ayak bileği kırıklarından
sonra kısa sürede dejeneratif osteoartrif görülmektedir (3,4). Böyle hastalara
ayak bileği artrodezi uygulanmaktadır.
Buna rağmen hastaların ayak bileği sorunu tamamen ortadan kaldırılmamak
tadır. Bu yöntemle ayak bileğine tenve
tenodezi
don
interpozisyon
yapılmıştır ve yük tendona taşıtılmıştır.
Tendonun bu yük taşıma işini ne kadar
süreyle yapacağını ve yıpranacağını za-.
man gösterecektir. Önceden yaptığımız
deneysel çalışmalar ışığında (1 ,2), tendon ameliyatından sonra yükü iyi tolere
etmiş ve ayak bileği hareketleri kısmen
de olsa korunmuş, ağrı ortadan kaldırıl
mıştır.Önemle belirtilmesi gereken noktalardan biride, tendonların sinovyal
ortamlarda (eklemlerde) hem besienmeyi sağladığı, hem de onarımı gerçek-
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leştirdiğidir.(5,6,7) Tendonun aşınması
olma durumunda ise ayak açısından bir
kayıp söz konusu değildir. Her ne kadar olgu sayısı bir izleme süresi az (bir
yıl) isede bu süre zariındaki veriler ilerisi için ümit vericidir.Artrodeze yada replasman artroplasisine alternatif olabile-

Ed. A. H.
Crenshaw.
Seventh edition. P. 1146-1149. Mosby Comp. St Louis,
1987.

ceği düşünüleblir.

5. Manske P.R., Lesker A.P., Histologic
evidece of intrinsic Flexor tendon repair in
various experimental animals.Ciün. Orthop
and related research N. 182 p. 297-304.
1984.
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AYAK BiLEGiNDE OSTEOCHNDRiTiS DiSSECANS
(Osteokondritls Dlssekans)

Akif GÜLEÇ*, Mesut BATMAZ**
"Osteochondritis Dissecans" deyimi ilk olarak 1888 yılında König (1) tarafından dizdeki "loose body'"leri tanımlamak üzere ortaya
atılmıştır.
Daha sonra 1922 de Kappis (2) dizdeki lezyonlara benzer rezyonların ayak
bileğindede olabileceğine dikat çekmiştir. Berndt ve Harty (3) 1959 da
yaptıkarı geniş çalışmada ayak bileğinde osteokondiritis dissekansın etyolojisi, prognozu ve tedavisini aydın
Iatmışiar
ve
devrelerine
göre
sınıflandırmasınıyapmışlardır.

Undhelm ve arkadaşlarının (4), ve
O'Farrel ve Castelio'nun (5) çalışmaa- '
rına göre ayak bileğinde osteokondiritis dissekansın görülme sıklığı popufasyanda milyonda 2 dir. Olguların
%43 ünde lozyan talusun lateralinde,
%57 sinde talusun medialindedir. Me-

**

dial rezyonlar konservatif tedaviye lateral lezyonlara göre daha iyi cevap verirler. Ayak bileğinde osteokondiritis dissekans tanısı güç olup sıklıkla gözden
kaçırılır (3). Erken teşhis ve tedavi, endikasyonu olduğunda cerrahi girişim
ayak bileği artintini önler. Nash (6) ve
Fleck (7) normal ön-arka ayak bileği
radyografilerinde %40-50 oranında teş
histe atlama olduğunu bildirmişlerdir.
Şüphefenilen olgularda kompüterize tomografi teşhisi kesinleştirir. Tomografi
ayrıca lezyonun takibi açısından rutin
radyografiye nazaran daha hassastır
(8).
MATERYALVE METOD
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine
1988-1992 yılları arasında ayak bileğin
de ağrı şikayeti ile başvuran 3 hastaya

Gaziantep Üniversitesi Ortopedi Anabilim Dalı, Doç. Dr.
Gaziantep Üniversitesi Ortopedi Anabilim Dalı, Araş. Gör.
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Şeki/1 : Talusun üst medial
deki defekt görülmekte.

Şekil 3: Postoperalif ayak
arka grafisi.

köşesin

bileği

ön -

Şekil 2: Defektif bölgenin tomografide talusun medial 113 orta kesimde olduğu iz/eniyor.

talusta osteokondritis dissekans tanısı
kondu. Hastaların 2 si erkek 1 'i kadın
olup, yaşları 27-40 arasında idi. Hastaların öyküsünden travmaya maruz kalmadıkları, şikayetlerinin 3-6 aydan beri
devam ettiği öğrenildi. Ayak bileği deği
şik planterfiaksiyon derecelerinde çekilen mortis grafileriyle teşhis kondu (Şe
kil 1). Teşhis tomografiyle kesinleşt
irildi. Tomografi ayrıca lezyonun büyüklüğünün, lokalizasyonunun tesbiti ve
cerrahinin yaklaşım şeklininde planlanmasına yardımcı oldu. (Şekil 2). 3 olgu
da tezyon talusun medialinde ve 1/3 orta kısmında idi.llk olarak olgulara 4 aylık konservatif tedavi uygulandı. şika
yetlerinin geçmemesi üzerine cerrahiye
karar verildi. Lezyonun orta 1/3 kısmın
da olması dolayısıyla medial malleol osteotomize edilerek talus medialine ulaşıldı. Lazyonlar tip 3 tarzında olup,
841
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küretaj ve drilling uygulandı. Daha sonra osteotomize edilen medial malleol 1
adet malleol vidasi ve kirşner teli yardı
mıyla tam anatomik redüksiyon yapıla
rak fikse edildi. (Şekil 3). Iki haftalık yumuşak doku iyileşmesini takiben ayak
bileğine erken hareket verildi. Hastalar
3 ay bastırılmadı.Bir yıl sonunda vida
ve kirşner teli çıkarıldı. Klinik radyolojik
ve tornagrafik olarak 3 yıl süre ile takip
edildi.

Biz olgularımıza 4 aylık konseNatif
tedaviye cevap vermemesi üzerine cerrahi uyguladık.Lezyonun medial orta 1/
3 kesimde olması dolayısıyla medial
malleolu osteotomize ederek defaktif
bölceye ulaştık.Bize göre bu yaklaşım
şekli emin ve güvenilir olup defaktif bölgenin ekspojurunu çok iyi sağlamakta
dır. Flick ve Gould (7) tarafından tarif
edilen ayak bileğine önden yaklaşarak
tibia alt medial kısmından oluk açarak
lezyona ulaşmak teknik olarak daha
zor ve komplikasyonlu görülmektedir.

SONUÇLAR
Osteotomize edilen medial malleol
sürede kaynadı. Yara yerine yada
fiksasyon materyaline ait bir kamplikasyon görülmedi. Hastaların tümü,ağırlık
verdirilip basarak yürümeye izin verildikten sonra yapılan sorgulamalarında
şikayetlerinin kaybolduğunu, eski durumlarına döndüklerini ifade ettiler.
Ameliyattan 3 yıl sonra da herhangi bir
aktivite kısıtlaması yada şikayetleri yok
idi.
kısa

Radyolojik iyileşme klinik iyileşmeye
göre daha yavaş oldu. Ancak ameliyattan 2 yıl sonra radyolojik bulgularda gerileme tesbit edildi. 3 yılın sonunda iyileşme tam olup bu tomografi ile
doğrulandı.
TARTIŞMA

Ayak bileğinde talusta osteokondritis dissekans nadir görüen bir lezyon
olup teşhiste atlamamak gerekir (9).
Aksi halde ileride ayak bileği artriti gelişebilir.Ayak bileğinde ağrı ile müracaat
eden bir hastada böyle bir hastalığı akla getirip, değişik derecelerdeplanter
fleksiyonda mortis grafilerinin çekilmesi
şüphefenilen
durumlarda tornagrafik
tatkikierin yapılması gerekir.
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KONJENiTAL PES EKiNOVARUSUN CERRAHi
TEDAVISiNDE C.S.T.R. YÖNTEMi
Mehmet Ali TÜMÖZ*, Asım ClLlZ**, Ali UTKAN***, Vural ERENLER****
Doğuştan pes ekinovarus topugun
inversiyonu, ön ve orta ayağın inversiyonu ve adduksiyonu, ayak bileğinin
ise ekin komponentlerinden oluşan bir
antite morbiddir. Daha özel bir tanım
lamaya göre ise, doğuştan pes ekinovarus talokalkaneonaviküler ve kalkaneokuboid ekiemierin uteris içinde
deplasmanı ve hatalı yerleşimidir.
Doğuştan

pes ekinovarus (PV) insidansı ırk ve cinse göre değişmekle
birlikte ülkemizde 1000 canlı doğum
da 1 olarak izlenmktedir. Erkeklerde
kızlara oranla 3 kat daha fazla ve tek
taraflı olgularda sağ tutulurnun daha
sık olduğu görülmektedir. Bilateral tutulum ise yaklaşık %50 oranındadır
(5,20).

grupta incelenmektedir.
ldiopatik olmayan grup (nedeni belli
olan)
1. Kas

(Nöromuskülergibi)

2. Yumuşak doku fibrozisi (Artrogriposis Multipleks te olduğu gibi)
3. Kemik ve eklem anomalileri.
ldiopatik grup için henüz üzerinde fikir birliği kurulamayan çeşitli etyolojikteoriler vardır (20,21 ). Bunlar,
1. Uterus içindeki mekanik faktörler
2. Nöromusküler defekt
3. Primer germplazma defekti
4. Fetal

Doğuştan

PEV un tam nedeni bilinmemekle birlikte genel olarak iki

**

dengesizliği

hastalıkarda görüldüğü

gelişmenin durması

5. Heredite

Ankara Numune Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şefi
Ankara Numune Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Başasistanı
Ankara Numune Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Asistan ı
Finike Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
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6. Çevresel faktörler.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada, Ankara Numune
Hastanesi ll. Ortopedi ve Travmatoloji
kliniğinde, haziran 1989- haziran 1992
tarihleri arasında Komplet Subtalar Release uygulanan doğuştan pes ekinovaruslu 45 hastanın 53 ayağı değerlen
dirildi.
Hastaların 34'ü erkek, 11 'i kız idi. En
küçük olgu 4.5 aylık en büyük olgu ise
72 aylık olup ortalaması 16 aydı.22 olguda bilateral, 16 olguda sağ ve 7 olguda da sol ayakta tutulum mevcuttu. Bilateral olan olgulardan 8'inin her iki
ayağı değerlendirmeye alınaöildi. Diğerlerinin ise bu tarihlerde yalnızca bir
ayağı tedavi edilmiş olduğundan bilateral olan 14 olgunun 14 ayağı değerlen
dirilmiş oldu.
Ayakların 40'ı daha önce çeşitli tedaviler görmüştü. Bunların 26'sına 6-16
(ortalama 9) defa düzeltici alçılar, 9'una
aşiloplasti ile posterior kapsülotomi ve
5'ine de posteromedial gevşetme ameliyatı uygulanmıştı. 13 olguya ise hiçbir
tedavi yapılmamıştı.

Olgular, genel anestezi altında ve
pnömatik turnike uygulanarak ameliyat
edildiler. 53 ayağın 45'ine Cincinnati,
8'ine de posteromedial ve lateral iki ayrı
kesi uygulandı. Genellikle yaşı büyük
olanlarda çift kesi tercih edildi. Tüm
ayaklarda M.tibialis posterior ve aşil
tendonuna Z plasti yapıldı. Ayrıca tibiatalar eklemin posterior kapsülü, subtalar eklemin medial-posterolateral kapsülleri talonoviküler eklem kapsülü,
dcrsal talonavaküler ligament deltoid
bağın yüzeyel lifleri, spring ligament,
kalkeneofibular ligament, Y Ligament
ve posterior talofibuler ligament gevşe
tildi. Ayrıca 5 olguda korreksiyonu en-
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gelieyecek kadar gergin olanm. fleksör
hallusis longus ve m. fleksör dijitorum
longus tendonları Z plasti ile uzatıldı.
Ön ayak adduksiyonu devam eden
ve plantar yapıları gergin olan 6 olguya
radikal plantar gevşetme ve 2 olguya
da kalkaneokuboid rezeksiyon eklendi.
Daha sonra talonaviküler ve talokalkaneal eklemler normal pozisyonuna getirilerek birer kirschner ile tespit edildi.
lntraoperatif iki yönlü grafi görüldü. Turnike gevşetilip kanama kontrolu yapıldı.
Kesi kapatıldı. Postoperatif olarak cildingerilmemesi için ayak olduğu pozisyonda ve korreksiyona zorlanmadan
diz üstü sirküler alçı yapıldı.
Postoperatif ortalama 1O. gün alçılar
53 olgunun 20'sinde yara
kenarlarında açılma izledi. Yaraların tümü başka bir cerrahi işlem gerektirmegünde
(.:>rtalama
17
den 8-40
gün)kapandı. Alçılara 3 ay devam edidi.
değiştirildi.

Alçıdan sonra, yürüyemeyen çocuklara ters kalıp, dize kadar uzanan vitraten mold giydirildL Yürüyeniere bu yalnızca gece kullanıldı. Gündüz ise dıştan
Thomas topuklu,topuğun dış kısmı yüksek dıştan çekmeli ortopedik ters kalıp
bot giydirildL Günde iki kez 30'ar dakika olmak üzere ayak bileğinin plantar
ve dcrsal fleksiyonu ile ön ayağın adduksiyon ve topuğun varusunu düzeltici
egzersizler aileye de öğretilerek yapıl
ması sağlandı. Hastalar 1.5 aylık aralarla kontrolden geçirildi. Ters bota hastalar aktif dorsifleksiyon ve
aktif
eversiyon yapıncayakadar devam edildi. Sonra normal bota geçildi.

SONUÇLAR
Olgular en kısa 6 ay, en uzun 42 ay,
ortalama 22 ay izlendiler. Klinik değer
lendirmede Simons'ın kriterleri kullanıldı
(17). Burada hastalar belirti olup olmaması, arka ayağın görünüşü, ön ayakta
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adduksiyon, ayak-diz durumu, bacak
kas fonksiyou, ayak bileği hareketleri,
subtalar eklem hareketi, başka bir tedavi gerekip gerekmediği ve komplikasonlar yönünde incelenerek yeterli ya da
yetersiz olarak değerlendirilmektedir.

Attenborough, Main ve Smith önce
konservatif tedavinin denenmesini, başarısız olan olgularda 6. aydan başlıya
rak erken posterior gevşetmenin ayağın düzelmesi için gerekli ve yeterli
olduğunu bildirmişlerdir (1 ,8,9).

Bu kriteriere göre değerlendirme ya45 olguda (%85) yeterli, 8
olguda (%15) yetersiz sonuç elde edildi.

aldoku
kontraktürlerini varlığı, nedbe dokusu
ile iyatrojenik olarak artırabildiğini, eklem içi nedbe dokusu oluşturabildiğini
ileri sürerek ve elde ettikleri sonuçlara
dayanarak erken cerrahinin riskine girmenin gereksiz olduğun ve ideal ameliyat yaşının 1-2 yıl arası olduğunu belirtmektedirler (19,21 ,22).
Turco ve Thompson ise, 1

pıldığında,

Sonuçlar olguların yaşiarına göre in6 aydan küçük 5 olgunun
5'inde de yeterli, 6-12 ay arasındaki 19
olgunun 17'sinde yeterli 2'sinde yetersiz, 12-24 ay arasındaki 16 olgunun
13'ünde yeterli 3'ünde yetersiz,24 ay
üzerindeki 13 olgunun 1O'unda yeterli
3'ünde yetersiz sonuç saptadık. Burada
yaş büyüdükçe başarı oranının düştü
ğü, en iyi sonuçların erken cerrahi uygulanan olgularda alındığı dikkat çekmektedir.
celendiğinde,

McKay'in tekniği uyguladığı en küçük olgu 2 aylık, en büyüğü 8,5 yaşın
daydı (12). Simons ise yaştan çok tekniğin daha rahat uygulanabilmesi için
ayağın boyunun önemli olduğunu ve
bununda en az 8 cm olması gerektiğini
vurgulamıştır (17). Bizim olgularımızda
en küçük yaş 4,5 ay ve en büyük yaş
72 aydı.

TARTIŞMA

Doğuştan PEV'un tedavisinde ilk
adım çocuk doğduğu an başlamaktadır.

lık 3 haftalık altın period denilen bu za-

manda hemen manüplasyonlara ve seri alçılara başlanmalıdır (2,3,20,23). Seri alçılama sırasıda aşırı zorlamadan
kaçınmalı ve alınan grafilerle redüksiyon kontrol edilmelidir. Alçı sayısı hakkında ta bir fikir birliği yoktur. Bize göre
6-8 alçı ile düzelme olmadığında cerrahi tedaviye geçmek gerekir. Tedavideki
önemli konulardan biri de cerrahi gerektiren olguların seçimi ve cerrahi girişimin uygulanacağı yaştır. Konservatif
tedavide yaklaşık %56 ya varan başarı
sızlık oranını göz önüne alarak bazı
otörler (2,4,7, 13, 19,20,23) konservatif
tedavi ile zaman kaybetmeyip 3. haftada cerrahi tedavi yapılması gerektiğini
ileri sürmüşlerdir (5, 14, 15).

yaşın

tında yapılan ameliyatın yumuşak

Doğuştan

PEV'un tedavisinin başa
deformitenin patolojik anatomisinin
ve mekaniğinin iyi bilinmesine dayanır.1953 yılında Bösch tarafından bildirilen ve daha sonra 1982 yılınad McKay,
1985 yılında ise George Simons tarafın
dan yeniden ileri sürülen görüşe göre,
asıl deformitenin ayağın talus altındaki
rotasyonunun primer olarak kalkaneusun interosseoz talokalkaneal ligamentin aksı çevresinde horizontal, sagittal
ve koronal planda olmak üzere üç yöndedir.
Postemmedial
gevşetmenin
(Turco) bu patalojileri bütünüyle düzeltmeyeceğini ileri sürerek, daha radikal
bir yönem olan Complete Subtalar Release (CSTR'yi savunmuşlardır (1 O, 11,
12, 16, 17, 18,20).
rısı,

PEV'un kemiksel yer
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rinde anahtar nokta taloka!kaneonaviküler eklem kompleksindedir ve asıl deformite ayağın talüs altındaki rotasyonudur.
CSTR'de izlenen yol subtalar eklem
kompleksini bu rotasyanların ters yönüne döndürmektedir. Bu deformitelerin
düzeltilebilmesi için, subtalar eklem
kompleksinde anterior, medial, plantar,posterior ve Iateral yumuşak doku
gevşetmesi gerekir. Bunu da CSTR
sağlar (1 O, 11, 12, 16, 17, 18,20).
Simons, CSTR yapılan ayaktarla
pastermedial gevşetm3 yapılan ayakları karşılaştırıp 1985'de yayınlamıştır
(18).CSTR
yapılan
ayakların
%72'sinde, posteromedial gevşetme
yapılan ayakların %50'sinde yeterli sonuç elde etmiştir.

M.A.TÜMÖZ

ta/ Talipes Equinovarus. J.Bone Joint Surg.
48-B: 31, 1966.
2. Biçimoğlu, A.- Dinçer, D.:Doğuştan
Ayak Deformitelerinin Konservatif Tedavisi.
VII. Mil/it Türk Ortopedi ve Travmatoloji
kongre Kitabt, s.:116, 1983.
3. Caniklioğlu,M., Azar, N., Karlt, M.O.,
Mirzanlt, C.Ofluoğ/u, 0.: Yenidoğan pes ekinovarus: Konservatif mi? Cerrahi mi? ACTA
Orthop. et Traum. Turc. Vol: 24, 93-96,
1990.
4. Crenshaw, A.H.: Campbell's Operalive Orthopaedics. Vol: 4St. Lois, Mosby,
1987.
5. Görgeç, M.:Doğuştan Çarptk Ayağm
Cerrahi Tedavisinde Posteromedial Gevşet
me Ameliyatmm Yeri. Erken ve Geç Sonuçlan. Uzman/tk Tezi, 1.0. Ttp Fakültesi, 1983.

Mc Kay, ortalama 3 yıl 2 aylık izleme sonucunda 55 ayakta CSTR sonucunda %80'in üzerinde iyi ve çok iyi sonuç elde etmiştir (12).

6. Heyman, C.H. Herndon, C.H., Strong,
J.M.:Mobilisation of the Tarsometatarsal
and lntermetatarsal Joints to Correction of
Resistant Adductus of the fore Part of the
foot in Congenital Clubfoot or Congenital
metatarsus Varus J. Bone Joint Surg. 49-A:
229, 1958.

Biz, Simons'ın kriterlerini kullanarak
yaptığımız değerlendirmede ortalama

7. Kite, J.H.: Congenital Metatarsus Varus. J. bone Joint surg. 40-A:388, 1967.

22 aylık izlemede, 45 yeterli (%85), 8
yetersiz (% 15) sonuç elde ettik.Sonuçlarımız literatür ile uyumluluk
göstermektedir.
Sonuç olarak, Doğuştan PEV'ta tedaviye mümkün olduğu kadar erken,
doğumu takiben hemen başlanmalıdır.
Ilk tedavi konservatif olmalıdır. 7-8 alçı
sonrası konservatif tedaviye yanıt vermeyen dirençli olgularda cerrahi tedaviye karar verilmelidir.Cerahi işlem, tüm
patolojileri tek seansta düzeltecek bir
girişim olmalıdır. Bu da Kampfet subtaIar Release ile sağlanabilir.

KAYNAKLAR
1 Attenborough, C.G.: Severe Congeni-

B. Main, B.J., Crider, R.J., Po/k M.,
Uoyd-Roberts, G.C.: The Results of Early
Operation in TalipesEquinovarus. A Preliminary resultus. J. Bone Joint Surg. 59-B:
337-41, 1977.

9. Main, B.J., Crider, R.J. Po/k, M.,
Uoyd - Roberts, G.C?: The Results of
Early Operation in Talipes Equinovarus. A
Preliminnary results. J. Bone Joint Surg.
59-B: 337-41, 1977.
10. McKay, D.W : New Concept and
Approach to Clubfoot Treatment: Seetion 1Princip/es and morbid Anatomy. J. Pedietr.
Orth. 2:3476-56, 1982.
11, McKay,D.J.: New Concept and Aproach to Clubfoot Treatment: Seetion 11Correction of teh Clubfoot. J. Pediatr. Orthop. 3:10-21, 1983.
12. McKay, D.W.: New Concept and
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Approach to C/ubfoot Treatment: Seetion
111-Eva/uation and results. J. Pediatr. Orthop. 3:141-48, 1983.
13. Ponseti, /.V., Smoley, E.N.: Cangenitat C/ubfoot: The Results of Treatment
J.Bone Joint surg. 45-A: 261-75, 1963.
14. Porter, R.W. Congenital Talipes
Equinovarus: 1-Reso/ving and Resistant Deformities J. Bone Joint Surg. 69-B: 822-5,
1987.

int surg. 67-A: 1056-65, 1985.
18. Simons, G.W.: The Complete subtalar Release in C/ubfoot.
19. Tachdjian, M.O.: The Child's Foot.
W.B. Saunders Co. 1985, pp. 139-227. pp:
2428-2557, 1990.
20. Tachdjian, M.O.: Pediatric Orthopedis, W.B. saunders Co. 2nd edith. Vol 4, pp:
2428-2557, 1990.
21. Turco, V.J.: C/ubfoot-Newyork:
Churchil Uvingstone co. 1981.

15. Porter, R. W. : Congenita/ Talipes
Equinovarus: Il-A Staged Method of Surgical management J:Bone Joint Surg. 69B:826-31, 1987.
16. Simons, G.W.: Complete Subtalar
Release in C/ubfeet. Part 1: A preliminary
report. J.Bone Joint Surg. 67-A: 1044-55,
1985.
17. Simons, G.W.: Compete Subtalar
Release in C/ubfeet.part ll: Comparison
with less Extensive Procedures. J. Bone Jo-
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22. Turco, V.j.: Resistant Congenita/
C/ubfoot one Stage Posteromedial Release
with Internal Fixation.A Follow-upReport of
a Fifteen-Year Experifıce. J. Bone Joint
Surg. 61-A: 805-14, 1979.
23. Tümer, Y., Biçimoğ/u, A., Açıkgöz,
T., Dinçer, D.: Doğuştan Pes Ekinovarusun
Konservatif Tedavisi. ACTA Orthop et Traum. turc., s: 148, 1982.
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KONSERVATiF TEDAViYE CEVAP VERMEYEN
PEV'UN CERRAHi TEDAViSi
KIRDEMiR V**, ŞARLAK Ö.*, BAYKAL B.***, KÖMÜRCÜ M.***
M.ö. 400 yıllarından beri bilinen ve
her1 000 doğumda bir görülen PEV ortopedinin ayakta en sık görülen şekil
bozukluğudur. Şimdiye kadar etyopatogenezi ve patolojik anatomisi tam
olarak aydınlatılamamıştır.Son bilgilere göre germ plasma defekti neden
olarak kabul edHmektedir (2,4,8,9, 11 ).
Ayakta deformiteyi oluşturan komponentler (2);
1. Ön ayakta addüksiyon,
2. Arka ayakta varus
3. Talusun ekinusu,
4. Navikülerin mediale yer değiştir
mesi.
5. Plantar aponevroz, abdüktör
hallusis ve flek. dig. kontraktürü.
6. Tibianın internal rotasyonudur.

**

1988-1991 yıl
konservatif tedaviye cevap vermemiş olgulara uyguladığımız
posteromedial gevşetme ve cerrahi tedavi sonrası nüks etmiş olgulardauyguladığımız Evans ameliyatının sonuçları
Biz bu

çalışmamızda

ları arasında

nı bildirmeği amaçladık.

MATERYAL VE METHOD
Yazımızda 1988-1991 yılları arasın
da GATA Ortopedi ve Travmatoloji
ABD'na başvuran PEV'Ii hastalar incelendi. Bu yılalr arasında 24 hastanın bilateral, 15 hastanın unilateral toplam 63
ayağa konservatif tedavi uygulandı.
Hastaların kliniğimize müracaatlarıdaki
yaş ortalması

6,3 ay idi (1-14 ay). 36
ayakta (%57) konservatif tedaviye rağ
men düzelma olmaması nedeni ile cerrahi tedavi uygulandı. Bunların 11'i bilateral, 14'ü unilateral idi.9'u kız, 16'sı

Prof.Dr.GATA ve Ask.Tıp Fak. Ort. ·ve Trav.ABD.Öğr.Üye.
Y.Doç.Dr. tA TA ve Ask.Tıp Fak.Ort.ve Trav.ABD. Öğr.ÜYe
Asis.Dr.GATA ve Ask. Tıp Fak. Ort. ve Trav.ABD. Uzm. Öğr.
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erkek idi. Hastaların tümü pre ve pestop. klinik, radyolojik olarak değerlendi
rildi. Bu amaçla Simons kriterleri kullanıldı (8). Hastalar enaz 12 ay en çok 3
yıl 4 ay takip edildi.
Konservatif tedaviye cevap vermeyen 36 ayağa posteromedial serbestleştirme ve aşiloplasti uygulandı. Bunlardan 4'ü ve diğerkliniklerce tedavi
görmüş, sonucunda nüks gelişmiş 2 olgu da dahil toplam 6 hastaya kalkanoküboid kapalı wedge osteotomi yapıldı
(Evans). Bunlardan 4'ü sağ, 2'si sol
ayakta idi.
TARTIŞMA

VE SONUÇ

Günümüzde halen PEV patolojisinde 2 görüş tartışılmaktadır.Adams,
lram,Sherman ve Settle'a göre deformite öncelikle talustadır. Yumuşak doku
deformiteleri ise sekonderdir. Bosch,
Mc Kay, Sarrafian ve Simons'a göre ise
deformitenin sebebi talus altındai kalkeneusun rotasyonudur (2,4,6,8, 1O).
PEV'da tartışılmayan tek konu konservatif tedavinin doğumdan sonra hemen başlaması ve tüm olgularda öncelikle konservatif tedavinin uygulanmasıdır. Cerrahi tedavide amaç deforme
komponentleri düzeltmek, görünüşü
hoş ve esnek, üzerine basıldığında ağrı
ve huzursuzluk hissedilmeyen, alışıla
gelmiş ayakkabı giydirilebilen bir ayak
sağlamaktır (2,3) Bunun için uygulanan
yöntemler(2,6,8, 1O, 11 ):
1. Yumuşak doku

ameliyatları

a) Posterior gevşetme
b) Posteriomedial gevşetme (Turco)
c) Çepeçevre gevşetme(Mc Kay, simons)
d) Tendon transferleri
e)

ön

ayaktaki

gevşetmeler

(Hyman, herndon)
f) Eksternal fisatör ile
2. Kemikdoku

gevşetmeler

ameliyatları

a) Matatarsal osteotomi
b) Kalkaneal osteotomi (Dwyer)
c) Triple artrodez
3. Kombine ameliyatlar (Lundberg,
Toohey ve Campbell, Licthblau, Evans
Biz çalışmamızda yaş ortalaması
18.3 ay olan 36 olguya posteromedialserbestleştirme ve bunlardan 6 sına ise
postemmedial serbestleştirme + kalkan
oküboid wedge osteotomi uyguladık.
Burada talonaviküler ekiemi kapsıya
cak şekilde midtarsal ekiemi düzelirnek
ve ayağın lateral tarafını kısaltmak istedik. Olgularımııda sadece talonaviküler
ekleme bir adet Kirshcner teli kullandık. Talokalkaneal eklernde ise kullanmadık. Alçı tespitini 2.5 ay sürdürdük.
Bu sürenin sonunda alçı ve K telleri çı
karılıp Saint German ateli 1 ay süre ile
devamlı kullandırıldı. Daha sonra da 1
ay süre ile bu atel sadece geceleri kullanıldı. Hastaların pre ve postop. Radyolojik takiplerinde basarak AP ve lateral grafileri çektirdik. Hastalarımızı
postop.dönemde Simons kriterlerlerine
göre klinik ve radyolojik olarak değer
lendirdik.Buna göre 6 olgu çok iyi
(%16.6), 12 Olgu iyi (%33.4), 11 olgu
orta (%30.5), 3 olu kötü (%8.4) idi.
Postop. dönemde 2 hastada yara
enfeksiyonu ve 4 olguda nüks (% 11 .
1), 1 olguda cilt nekrozu gördük (%2.7).
Enfeksiyon uygun antibioterapi ile ve
cilt nekrozu ise uzun süreli yara bakımı
ile tedavi edildi.
Gerek dünyada gerekse de ülkemizde literatür incelendiğinde komple subtalar gevşetme gözde olmasına rağ
men
biz
yapmış
olduğumuz
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postemmedial gevşetme ile literatürle
uyumlu sonuçlar aldık. Simons kendiserisinde %72, Mc Kay %80, Hamzaoğlu ve Mergen% 100, Karlı %91, Canikoglu ve ark. ise eksternal fiksatör
uyguladıkları 8 olguda %1 00 başarı bildirmişlerdir (1 ,4,5,7).
yöntemin şekli olgularımızın yaşlarının ve buna bağlı olarak
da ayak yapılarının küçük olması ile direkt ilgilidir.Biz kliniğimizde alışilagelmiş
bu yöntemi cilt nekrozu ve aseptik nekroz oranlinnın yüksek olduğu kompletsubtalar gevşetmeye tercih ettik.

Antamur, A.; PEV'in cerrahi tedavisinde
CSTR yöntemi XI.Mi/li Türk Ortopedi Kongresi 1989, 258-260.
5. Kar/1, M., Azar, N., Mirzan/1, C., Ertürk. H.; Doğuştan PEV cerrahi tedavisinde
kornp/et subta/ar re!ease yöntemi. XII .. Milli
Türk Ortopedi kongresi 1991, 974-978.
6. McKay, D.w.; New concept of andapproach to c!ubfoottreatment. Principles
and morbid anatomy.Section /'. J.Pediatr.
Orthop. 2;347-356, 1982.

Uyguladığımız

KAYNAKLAR
1. Atar, D., Lehman, WB., Grant A.D.;
Complications in club float surgery Orthop.
Rev. vol XX, no: 3, Mar. 1991.
2. Canikoğ/u, M., Ofluoğlu, Ö.,Aigün,
D.,Azar, N.; PEV'de external fiksatör ile tedavi 12. Milli türk Ortopedi Kongresi 1991,
985-988.
3. Cummings R.),Lowe/1 WW; Current
concepts review operative treatment of congenital idiopathic club foot. J. Bone and JointSurg vol. 70-A, Aug. 1988, 1108-1112
4. Hamzaoğlu, A., Da/dal, F., Tözün, L.,

KIRDEMIR V.

7. Mergen, E., Adwaman, S., Ömeroğ/u,

H.; PEV'in CSTR yöntemi ile cerrahi tedavisi Xl. Milli Türk Ortopdi Kongre kitabi, THY
Matb. 1989, 266-268.
B. Simons, G.W; The complete subtalar
release in club feet. part /-1/. J. Bone and Joint Surg. vo/.67-A, Sep. 1985, 10441065.
9. Techdjian,M.; Pediatric Orthopedics,
second edition, vol IV, 1990 2428-2541.
10. Turca, V.J.; Resistant c/ub foot: One
stage posteromedial release with internal fixation. A fo/law up report of a fifteen year
experience. J. Bone and Joint surg. vol 61A: 804, 1979.
11. Tümer, Y.; Doğuştan PEV'in yumudoku ameliyatlan ile cerrahi tedavisi. X.
Milli Türk Ortopedi kongresi 1987, 59.
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DOGUŞTAN ÇARPIK AYAK (D.Ç.A.)

OLGULARININ TEDAVi SONUÇLARININ
BiLGiSA YARLI TOMOGRAFi YÖNTEMiYLE
DEGERLENDiRiLMESi
Uğur

HAKLAR*,

Ayşegül

BURSALI**, Cezmi ENSON**, Gürkan ERKULA**

PEV olgularının pre ve post operatif olarak değerlendirilmesi klinik ve
radyolojik olarak yapılır.

mez (1-4-5,6).
lik kez 1986'da Fahrenbach ve ark.
Subtalar eklemin konvanisyonel radyolojik tekniklerle tesbit edilmeyen ancak
bilgisayarlı tomegrafide görülen subluksasyonu olgularını bildirmişlerdir ( 1).
Konvansiyonel radyografi ile beraber
ayak arkası hakkında kesin bir bilgi veren bilgisayarlı tomografiyi (BT) bizde
konservatif ve komplet subtalar gevşet- ·
me uyguladığımız olgularımızda kullan-

Postoperatif devrede klinik olarak
kalkaneofibular mesafenin azalması,
fibulanın normalden daha posteriarda
yerleşmesi ile kendini gösteren ayak
arkasının rezidüel varus deformitesi
oldukça sık görülür. Kalkaeusun interosseoz ligamentin anteriorunda kalan
kısmının inferomediale, posterior kıs
mının super olaterale yer değiştirmesi
sonucu ortaya çıkan bu duruma subtalar eklemin lateral subluksasyonu
denmektedir. Bu durum konvansiyonel radyolojik metodlarla tesbit edile-

••

dık.

Sonuçlarımızı literatürde bu konuda
tesbit edebildiğimiz tek yayın olan Fahrenbach ve ark. serisiyle karşılaştırdık.

Haydarpaşa Numune Hastanesi Ort. ve Trav.Kin.
SSK Okmeydanı Hastanesi Ort. ve Trav. Kin.
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Materyal Metod:

1988-1991 yılları arasında SSK OkHastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'ne başvuran 13 hastanın
21
ayağı
değerlendirmeye
alınmıştır. Doğumu takiben başvuran
11 hastaya önce korraksiyon alçıları
denenmiş,4 hastanın 6 ayağında yeterli
sonuç alınmıştır. (%35,3) (2-4-5-6-1 011-12). Diğer hastalara ayakları 8 cm'e
eriştikten sonra cerrahi uygulanmıştır
(10-11-14-15).
meydanı

Post operatif takipte grafiler çekilirken Simons'un tanımladığı biçimde ön
arka ve letarel grafiler çekilmiş ve yine
Simons'a göre ön arka grafide talokalkaneal açı 25-60°; lateral grafide 15500 yeterli kabul edilmiştir (7-8-9-1 012).

lateralinden, fibulanın medialinden geçen teğet çizgi normalde kalkaneusun
lateralinden teğet olarak geçer. Kalkaneusun rotasyonal deformitesi halinde
bu çizgi kalkaneusu keser (Şekil 1-B,
1-C).
Ameliyat tekniği alarak Cincinnati ·
kesisi kullanılarak KSTG uygulanmıştır.
Sadece iki hastaya revizyon cerrahi gerekmiştir. Konservatif olrak Mc Kay tekniğine uygun alçılar yapılmışıtr (5-6).
Konvansiyonel grafiler ve BT verileri
AP grafi ve BT bulgusunu esas alan sınıflamasına göre değer
lendirilmiştir. Fahrenbach sınıflaması
şöyledir (1).
Fahrenbach'ın

BT çekilirken hasta sırtüstü yatar,dizler 90° fleksiyonda, ayak bileği
plantar fleksiyonda iken çekim yapı
lır.Hem ayak bileğini stabilize etmek
hem de ekin pozisyonunu stimüle etmek için bu pozisyon tercih edilmiştir
(Şekii1-A) (1-3-13-15).
BT çekilirken bazı hastalara inhalasyon anestezisi gerekmiştir. Aynı görüntüde tibia fibula talus kalkaneusun yakalandığı
BT
kesitinde
tibianın

Şekil

Şekil

1-A

Şekil
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1-B

1-C
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davi yapılmış olgu ayaklarında zaman
içinde deformitenin tekrarlanmasının
yanısıra rezidüel deformitelerde karşı
laştığımız sorunlardır (1-4-5-6-10-1114-15). PMG'den sonra ön ayakta metatarsus varus; arka ayakta kalkaneusun lateral rotasyonal subluksasyonu
sık rastlanan rezidüel deformitelerdir.Aslında ön, orta ve arka ayakta olan
deformiteler birbirini etkiler. Zaman içinde yürüme bozukluğu ve ağrılı ayağa
sebep olur (1-15).

AP, Lat grafi Normal, BT Normal
Grade I.A
AP grafi Normal, Lat grafi anormal,
BT normal
Grade I.B
AP, Lat grafi Normal, BT Normal
Grade II.A
AP grafi Normal, Lat grafi anormal,
BT normal
Grade II.B
AP, Lat grafi Normal, BT Normal
Grade III.A
AP grafi Normal, Lat grafi anormal,
BT normal
Grade III.B
AP, Lat grafi Normal, BT Normal
Grade IV.A
AP grafi Normal, Lat grafi anormal,
BT normal
Grade IV.B

BT ile konvansiyonel radyografinin
birlikte kullanımı ile arka ayağın bu rotasyonel deformitesi de ayırd edilebilmektedir. Kalkaneusun ön kısmının medial rotasyonu sonucu AP grafide
talusla kalkaneus üst üste gelmiş olarak görülür. Kalkaneusun posterior kıs
mının rotasyonu ise BT ile tesbit edilebilir (1 ).

Sınıflamaya göre sonuçlarımız toplu
halde Tablo 1'de görülmektedir.

Kalkaneusun rotasyonunun düzeltilmesi gittikçe daha populer hale gelmiş
ve kalkaneo fibular ligamentin kesilmesini içeren lateral gevşetme önem kazanmıştır. Fahrenbch ve ark. serisinde

TARTIŞMA

Hem konservatif hem de cerrahi te-

TedaviŞekli

Grade
1-A

Grade
1-B

Grade Grade Grade Grade Grade
IV-A IV-B
ll-B
lll-B
Ill-A

Grade
Il-A

Cerrahi

5

3

6

-

-

-

1

-

Konservatif

5

1

-

-

-

-

-

-

Toplam

10

4

6

-

-

-

1

-

Toplam%

47.7

19,0

28,6

0,0

0,0

0,0

4,7

0,0

Toplam

Tablo

66,7

23,6

ı.
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iki olguda lateral gevşetme eklenmiş
PMG'nin uygulandığı olgularda klasik
PMG'ye göre daha iyi sonuçlar alındığı
belirtilmiştir.

Her iki seriyi BT sonuçlarını gözönüne almadan değerlendirirsek Fahrenbach ve arkadaşlarının 14 tarminkar
(%70)sonucuna karşılık bizim 11 başa
rılı sonucumuz olduğu (%73) anlaşıl
maktadır. Bu, heriki serinin birbirinden
çok da farklı olmadığını göstermektedir.
BT + Radyografi kombine değerlen
dirmeye göre, ilk seride tatminkar sonuç 2'ye (% 1O),bizim serimizde ise S' e
(%33) düşmektedir.Bu olgu iki önemli
sonuca işaret etmektedir.
i) BT tetkiki olmadan PEV'un değer
lendirilmesinde arka ayağın varus deformitesi gözden kaçmaktadır. ii) Iki
tekniğin başarısı arasındaki fark ancak
BT + Radyografi bulgularıyla anlaşıl
maktadır.

BT + Radyografi
KSTG tekniğinin daha

değerlendirmesi,

başarılı sonuçlar
Bu teknikle revizda azalmaktadır.

verdiğini göstermiştir.

yon ve

sakatlık oranı

Özetle şu önerilerde bulunabiliriz:
i) PEV olgularının değerlendirilme
sinde radyografi yanında ayak arkası
nın BT tetkiki de bulunmalıdır. ii) Ayak
arkasının rezidüel deformitelerinin düzeltilmesinde KSTG, PMG'ye göre daha başarılı sonuçlar vermiştir. iii) Kaidelerine
uygun
yapılan
konservatif
tedavilerle başarılı sonuçlar almak
mümkündür.
KAYNAKLAR
1. Fahrenbach, G.j.; Kuehn, C.O.N.;
Tachdjian, M.O.: Occult Subluxation of The
Subtalar Joint in C/ubfoot. (Using Computerized Tomography) J. of Ped. Orth. 6:33439, 1986.

2. Jay Cummings, R.; Wood, W.; Lovell,
J.: Current Concepts, The JBJS, 70-A, (7),
p: 1108-12, August, 1988.
3. Martin ez, S.; Herzenberg, J.E.; Apple, L.S.: Computerized Tomography of the
Hindfoot, Orth. C/in North Am. No:3, P:48196, 1985.
4. Mc Kay, O. W.: New Concept of and
Approach to C/ubfoot Treatment,Section /,
Principles and morhid Anatomy, J.Ped.
Orth., 2:347-56, 1982.
5. Mc Kay,D. W.: New Concept of and
Approach to C/ubfoot Treatment,Section ll,
Correction of C/ubfoot, J. Ped. Orth., 3:1021. 1983.
6. Mc Kay, O. W.: New Concept of and
Approach to Clubfoot Treatment, seetion li/,
Evaluation and Results, J. Ped. Orth., 3:
141-148, 1983.
7. Simons, G. W.: Analytical Radiogrphy
of C/ubfeet, The J. of Bone and J. Surg.,59-8, p.485-89, November 1977.
B. Simons, G. W.: Analytical Radiography and The Progresive Aproach in Talipes Equinovarus. Orth. C/in. of North Am.
Vol: 9, N:1, p. 187-206, January, 1978.
9. Simons. G. W.: A Standardiz ed Metodfor The Rediographic Evaluation on of
C/ubfeet, Clin.Orth. Re/. Res., P : 107-18
Septmber. 1978.
10.Simons, G. W.: Complete Subtalar
Release in Clubfeet,part /, A Preliminary report, J. Bone and Joint Surg., 67-A, p:104455, September, 1985.
11. Simons, G. W.: Complet Subtalar
Re!ease in Clubfeet, Part lt, Comparison
With Less Expensive Procedures, J. of Bone and J. Surg., 67-A. p: 1056-65, September, 1985.
12. Simons, G. W.: The Complete Subta/ar Release in C/ubfeet Clin.of North Am.,
Vol: 18, No: 4 p: 667-88, 1987.
13. Smith, R. W.; Stap!e, T. W.: Computerized Tomography (CT) Scanning Technique for The hindfoot, Clin.Orth. Re/.
Res., 117:34-38, 1983.
14. Tacdjian,M.O.: The Childs Foot, ·
W.B. saunders Company. Philadelphia p:
39-44, 1985.
15. Tacdjian. M.O.; Ms. S.M.D.: Pediatric Orthopedics Vol: 4, p: 2405-2557, W.B.
Saunders Company Philadelphia 1990.
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DOGUŞTAN PES EK iNOVARUS'TA (PEV)
KONSERVATiF TEDAVi SONUÇLARIMIZ
ilhan ÖZKAN*, Şafak.GÜNGÖR**, Cihangir TETiK***
Doğuştan PEV tedavisi zor, kompleks bir deformitedir. Ekinus, varus,
addüktus ve kavus bu deformitnin 4
komponentini oluşturur (9). Tedavide
amaç bu 4 deformiteyi düzeltmek yada elimine etmektir (9). Doğuştan
PEV'da tedaviye doğumdan hemen
başlamak
gerekmektedir
sonra
(6,9, 1O, 11 ). Başlangıçta konservatif
tedavi uygulanması günümüzde geniş
şekilde kabul görmektedir. Konservatif
tedavide tercih edilen yöntem; manüplasyonve ardından 7-10 gün aralıklar
la
uygulanan
alçı
tedavisidir
(2,8,9, 11 ). Başarılı bir konservatif tedavi her zaman başarılı bir cerrahi tedaviden çok daha iyidir (9). Konservatif tedavinin başarısız kaldığı olgularda
tercihan 2. - 5. aylarda cerrahi tedavinin uygulanması avantajlıdır (3,9). Erken cerrahi ile yumuşak dokulara ve

**

kemik dokusuna daha uygun şartlarda
remodeling şansı tanınmış olur (3). 2
aylıktan küçük olgularda cerrahi girişi
min teknik olarak zor olduğu ve fazla
bir kazanç sağlamadığı unutulmamalı
dır (3,11).
Doğuştan PEVun cerrahi tedavisi ile
ilgili literatürde pek çok yayın olmasına
karşın konservatif tedavi ile ile ilgili yayınlardaha azdır. Kliniğimizde uygulanan PEV konservatif tedavi sonuçlarını
değerlendirmek amacı ile bu çalışmayı
planiadı k.

GEREÇ VE YÖNTEM:
Ocak 1990 - Aralık 1992 tarihleri
S.B. Ankara Hastanesi'nde 28
hastanın 43 ayağına doğuştan PEV tanısı ile konservatif tedavi uygulandı.
Hastalarımızın 15'i erkek, 13'ü kızdı.
arasında

S. B. Ankara Hastanesi Ort. ve Trav. Klin .. Asistanı
S. B. Ankara Hastanesi Ort. ve Trav. Klin. Şef Yard.
S. B. Ankara Hastanesi Ort. ve Trav. Klin. Başasistanı
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Hastalar kilniğimize ilk başvurdukları
anda tedavilerine başlandı. Tedaviye
başlama yaş ortalaması 27/365 y. olarak bulundu.
Hastalara ilk olarak triseps sura,
posterior kapsül,ayak bileği ligamentleri, subtalar eklem kapsülü, m. tibialis
posterior tibionaviküler ligament, spring
ligament ve plantar yumuşak dokuların
uzatılması için germe egzersizleri uygulandı. Bu egzersizler ailelere öğretilerek
1 hafta boyunca yapmaları istendi.Egzersiz uygulanmasına gerek görülmeyen yumuşak ayaklara direk alçı tedavisi başlandı.Yumuşak dokuların
uzatılma işleminden sonra talokalkaneonaviküler eklemin redüksiyon işlemi
yapıldı. Tüm deformiteler aynı anda düzeltilmeye çalışıldı. Redüksiyon, diz 60
- 70 derece fleksiyonda uygulanan alçı
ile korundu. Bu al~ lar 7 - 1O gün aralık
larla, 1O kez tekrarlandı.
Hastaların alçıya başlamadan

önce
5, ve 1O. alçıları sonrasında ön - arka
ve dorsifleksiyonda yan gratileri çekildi.
Hastalar direk grafileri ve kozmetik görüntülerine göre 1O. alçı sonrasında değerlendirildi.

Alçı tedavisinden yarar gören hastalara yürüme çağına kadar vitratenden
yapılmış diz üstü tespit cihazı uygulandı. Yürümeye başladıktan sonra ters
botkullandırıldı.

Hastaların

ortalama takip süresi 17
ay olarak bulundu.
Istatistiksel analizler T testi kullanıl
rak yapıldı.
SONUÇLAR
Tedavi edilen 6 ayakta, hem hastabüyük olduğu, hemde manüplasyonlarile redükşiyon sağlanamadığı
için başlangıç döneminde konservtif tedavi kesildi. Bu hastalara ve konservaların yaşı

tif tedavinin 1O alçı uygulamasından
sonra başarısız kabul edildiği 21 ayağa
cerrahi tedavi önerildL 16 ayakta konservatif tedavi ile başarılı oluduğu gözlendi. (%37.2)
Hastalarımıza tedaviye başlamadan
önce ve tedavi sonrasında çekilen önarka ve yan ayak graflierinde ölçülen,anterosposterior ve lateral talokalkaneal açılarının ortalama değerleri
Tablo ı de gösterilmiştir.

Tedavide başarılı olan ve başarısız
kalınan grupların tedavi öncesi anteroposterior ve lateral talokalkaneal
talamaları arasında istatistiksel
anlamlı fark bulunamadı.

açı

orolarak

TARTIŞMA

Doğuştan

PEV'da

yaşamın

ilk hafta-

larında yapılan tedavi çok değerlidir, bu
dönemde yumuşak dokular yapılacak

manüplasyonlara çok iyi
tedirler ( 11).

yanıt

vermek-

Doğuştan

PEV da konservatif tedavi
başarısı literatürde %10değişmektedir. (4,5,6,7,
11 ). Başarı oranındaki bu geniş farklılı
ğın nedeni tedaviye başlama yaşı, tedaviyi yapan kişinin bu konudaki deneyimi, ailenin sosyo-ekonomik-kültürel
durumu ve deformitenin derecesidir. Bizim sonuçlarımızda bu geniş grup içerisinde alt sınıra daha yakın olarak yer
yöntemlerinin
90 arasında

almaktadır.
Olgularımızı incelediğimizde, Harrold ve Walker'in doğuştan PEV'un derecesini belirlemek için yaptıkları sisteme göre konservatif tedaviye cevap
veren olgularımızın büyük kısmı grade 1
ve ll, yanıt vermeyenierin büyük kısmı
ise grade lll de yer almaktadır (4). Konservatif tedavinin başarısında deformitenin derecesinin önemli oduğu bizim
çaışmamızdada görülmektedir. Rigit ol-

856

DOGUŞTAN PES EK /NOVARUSTA (PEV) KONSERVATIF TEDAVI SONUÇLARIMIZ

gularda konservatif tedavinin hiç başarı
şansı olmadığı görüşünde olanlarda
vardır (11 ).

/.ÖZKAN

4. Harrold, A.J., Walker, C.J.: Treatment
and prognosis in congenital c/ub foot. J. BoneJointsurg. 65BB19:8-11, 1983.

PEV'da doğumdan hemen sonra tedaviye başlanması, rigit
ayaklar dahi olsa yeni doğan döneminde konservatif tedavinin uygulanması,
başarısız olan olgularda zaman geçirmeden cerrahi tedaviye gidilmesi,konservatif tedavinin başarısız kaldığı
olgularda yumuşak doku gevşemesinin
bir miktar katkı sağliyarak cerrahi tedavinin başarısında olumlu rol oynayacağı

5. lkeda, K.: Conservative treatment of
idiopathic c/ubfoot, J. Pediat. Orthp. 12:
217-23, 1992.

görüşündeyiz.

B. Nather, A., Bose, K.: Conservative
and surgica/ treatment of c/ubfoot. J. Pediat
Orthop., 7:42-8, 1987.

Doğuştan

KAYNAKLAR
1. Cattera/, A.: Method of assessment of
the c/ubfoot deformity. C/in. Orthop., 263:
48-53, 1991.

6. Karski, T., Wosko, 1.: Experience in
the conservative treatment of congenital
c/ubfoot in newborns and infants. J. Pediat.
Orthop., 9(2): 134-36, 1989.

7. Laaveg, S.J., Ponseti, /.V.: Long term
results of congenital c/ub foot J. Bone Joint
surg., 62A (1): 23-31, 1980.

9. Ponseti, 1. V.: Current concept review
treatment of congenital club foot. J. Bone
Joint Surg., 74A(3): 448-54, 1992.

2. Cowe/1, H.R.: The management of
club foot (editorial). J. Bone Joint Surg.,
67A: 991-2, 1985.

10. Porter,R. W: Congenital talipes equinovarus; /. Resolwing and resistant deformities. J. Bone Joint Surg., 69b (5): 822-25,
1987.

3. Drvaric, D.M., Kuivila, T.E., Roberts,
J.M.: Congenital clubfoot. Orthop. C/in.
North Am., 20 (4):641-7, 1989.

11. Tachdjian, M.O.: Pediatric ortopedics. pp 2428-557, W.B. Saunders Company. Philadelphia, 1990.
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PEV ERKEN CERRAHi TEDAViSiNiN
POSTERiOR GiRiŞiMLERiNDE KLiNiGiMiZDE
UYGULADIGIMIZ BiR YAKLAŞlM
Atilla ONGAN*
PEV'nin erken cerrahi tedavisinde
tendonu uzatılması ve Posterior
gevşetme sıklıkla uygulanan biryöntemdir.

öneren hekimler, hassas bir teknik, nazik el cerrahisi aletlerinin kullanılmasını
önermektedirler. (1 ,4).

Aşil

Aksi hareketlerin büyük nedbe dokusu bırakcağını, ileride ağır bozukluklara yol açacağını ileri sürmektedirler.
Hepimizin gözlemleri de bu konuyu
doğrulamaktadır(2) .

Bu girişim için genellikle posterior
longitudinal kesi kullanılmakta, hasta
anestezi masasına sırtüstü supine
(Dekubito-dorsal) pozisyonda yatırıl. maktadır. Bebek hafif yana çevrilerek
semitleksiyondaki bacak kalçadan dı
şa döndürülmektedir. Bu durumda
operatör tek ayağa müdahale etmektedir. (2,3,4,5, 7,8,9)

Aynı anda iki ayağa müdahale edebilmek, rahat bir görüş sağlamak, güvenilir bir ameliyat sahasında çalışmak
hepimiz arzu ettiği bir yöntemdir.

Materyal ve Gereçler:

Hastanın

yüzükoyun prone'da yatı
rılması uygun bulunmakla beraber
anestezi güçlüğü ·nedeni ile rutin bir

1991 - 92 yıllarında S.S.K. Göztepe
Hastanesi 1 . Ortopedi Çocuk
Servisinde 16 hastanın 22 ayağı bu
yöntemle ameliyat edilmiştir.
Eğitim

yaklaşım değildir.

PEV

erken

cerrahi

girişimlerini

S.S.K Göztepe Hastanesi 1. Ortopedi Servis Şefi
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Standart ameliyat masası ve destekler, üçgen iki yastık, 2.5 x büyütıneli Zeiss marka ameliyat gözlüğü araç olarak

Operatörün ayarlanabilir tabureye
ve
sol yanında durmaları en ufak bebekte
bile iki ekibe yeterli alan sağlamaktadır.
oturması, asistanların masanın sağ

kullanılmıştır.

Hasta
da

yaşları

2.5 ay - 14 ay

arasın

Asistan köşeden destek alarak ayatek elle hakim olabilmektedir.

değişmektedir.

ğa

Uygulama (Yöntem):

Cilt, ciltaltı kesilerinden
büyütıneli ameliyat gözlüğü,

Ameliyat

masası

bacak bölümü

çı

kartılır.

bağlantı

Dikey
yastıklar

iki

desteklerive üçgen
-

köşeye yerleştirilir. (Şekil

1)

sonra 2.5x
nazik ameliyat aletlerinin kullanımı kılcal damarlar
dahil dokuların ayrıntılı tanınmasına olanak sağlar. (Şekil-2)
Uygun ekartasyon ve derin dokuladiseksiyonu ile posterior yapıların
hepsi, medial damar-sinir paketi, peroneal arter, eklem aralıkları, özellikle
gevşetme yapılması düşünülen posterior bağların tümü belirgin bir şekilde
meydana çıkar. Uzatma ve gevşetme
ler istenilen genişlikte tam bir güvenlik
içinde tamamlanır.
rın

Masa ucunda bebeğe uygun yükseklikte V tarzında bir yatış yeri hazırla
nır!.

Hasta supine pozisyonda yatırlırı,
klasik şekilde uyutulur. turnike ve hazır
lıkyapı !ır.

Her iki bacak tek tek örtülür.
Bebek gluteusu masa alt kenarına
gelecek şeklid edizler tam ekstansiyonda, kalçalar 90° fleksiyon 60° kadar abdüksiyonda V içine yerleştirilir.
Hasta, ayaklar Zenit'te, bacaklar
destek ve yastıklara yaslanır şekilde
genito-pektoral pozisyondadır.

Tartışma

Erken posteior gevşetme öneren yazarlardan Attenborough, Barenfeld ve
Weseley, yazılarında cerrahi tekniği ayrıntılı olarak vermelerine rağmen hasta
pozisyonu ile ilgili seçenekli tartışmala
ra girmemişlerdir.

destek üzerinde serbest kalmasına dikkat edilmelidir.

Giannestras, Turco, Tachdjian gibi
bu konunun klasik yazarları ve diğerleri
de hasta pozisyonu için ya bilgi verme-

Şeki/-1- Hastamn supine, genitopektoral pozisyonu.

Şeki/-2- Bu pozisyonda post. long.
kes i ve ayak bileği arka bağlan.

Ayağın
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mişler,

pine

ya da hastayı dolaylı olarak supozisyonda kabul etmişlerdir.

iyi bir görüş sağlanmaktadır. Hekime,
güvenli, hassas ve geniş müdahale im-

4,6,7

kanı doğmaktadır.

Temel kaynak kitaplarında ve OrCerrahi atlaslarda da yatış pozisyonunun ayrıntılı bir şekilde ele alın
dığını tespit edemedik. (3,5,9).

Iki yıldan beri kliniğimizde bir kısım
posterior grişiirnlerinde uyguladığımız bu yöntemi "Supine Genito Pektoral mikrocerrahi Yöntemini"
tartışmalarınıza açamak üzere bildirmeyi uygun buldum.

topğdik

Sadece Cincinati girişiminin prone
pozisyonda uygulandığını ayrıca Attenborough'un yüzükoyun yatışın uygunluğundan kısaca bahsettiğini bilmekteyiz.
(1 ,7).

hastamızın

Kaynaklar
1. ATTENBOROUGH C.G. Early Posterior soft Tissue, Release in Severe Cong
Talipes Equinovarus. Clinical Orth. andRelated Reseacrh, s. 72, No.84, May 1972.

Küçük bir alanda ufak bir yapıya
makrocerrahi ile yapılan ameliyatların
yetersizliği ayrıca bu girişimlerin büyük
nedbe dokuları bırakması kaçınılmazdır.
buna karşılık mikrocerrahi yönteminin
uygulanmasının büyük bir kazanç sağ

2. BARENFELD P and
WESELEY
M.S. Surgical treatmentof Cong. Clubfoot
CÇiinical Orthop and Related Reseach s.
79-80, N: 84, May 1972.

layacağı aşikardiır.

Sonuç

.

4. GIANNESTRAS N J. Foot disorders,
Second Ed., s. 264, Lea Febiger Philadelphia, 1976.

.

Aşil

tendonu uzatılınası ve Posterior
için PEV'Ii 16 hastaya (22
ayak) supine genitopektoral posterior yaklaşım ve mikrocerrahi yöntemi
uygulanmıştır. Özetle bu yaklaşımda
Gevşetme

1. Hasta sırt üstü yatmaktadır. Pozisyona bağlı bir anestezi sorunu yoktur.

5. GOLDSTEIN L.A., DICKERSOM R.C.
Atlas of Orthopaedic Surgery, The C. V.
Mosby Comp. SaintLouis, 1974.
6. MOSELEY D. M., An Atlas of Surgical
Exposures, s: 14, Abbot
Laboratories,
north Chicaog., 1954.

2. Cerrah oturarak müdahale edebi-

7. TACHDJIAN M.O., The Chi/d's Foot,.
s: 192-254, W.B. Saunders Comp., Philadelphia, 1985.

3. Asistan ayağa tek elle stabil bir
pozisyon verebilir.

8. TURCO V.J., Clubfoot, s: 109-111113, Churchi/1-Livingstone, New York,
1981.

lir.

nı

4. Iki ekip küçük bir bebekte bile ayanda çalışabilir.
5. Mikrocerrahi yöntemi ile rahat ve

9. TUREK S.L. Orthopaedic Principles
and Their App. 3rd Ed, s: 272, J.B. Lippincott Comp., Phi!adelphia, 1977.
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PES PLANUS TEDAViSiNDE KALiFORNiYA
ÜNiVERSiTESi BiOMEKANiK LABORATUVARI
(UCBL) TiPi TABANLIKLARlN
DEGERLENDiRiLMESi
Serap iNAL*
Günümüzde ayak sorunlarının giderilmesinde ortopedik ayakkabılar ve
değişiktip ark takviyeleri yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bunlarda asıl amaç,
subtalar ve talokalkaneonavikular eklemleri desteklemek, ayak arklarının
anatomik pozisyonunu koruyarak vücut ağırlığının ayakta, topuk,birinci ve
beşinci metatarslar olmak üzere üç temel noktaya yeniden düşmesini sağla
maktır (2, 7,8) Son yirmi yıldır kullanıl
maya başlanan UCBL (University of
Claifornia Biomechanics Labrotory) tip
tabanlıkların, bu alanda en etkili uygulama şekli olduğunu ileri süren çalış
malara rastlanmaktadır (1 ,5,7,9).
Termoplastikten

*

yapılan

bu taban-

lıklar,

kalkaneus ile ayağın orta ve arka
birbirleriyle olan uyumunu
yüksek duvarları ile sağlamakta
dır.UCBL tabanlıklar arka duvarları ile
topuğu
bir
kap gibi içine alarak,inversiyon veya eversiyona kaçmasını
engellemekterirler. Tabanlıkları
medyal ve lateral duvarları ayağı iki
yandan kavrayarak, birinci ve beşinci
metatars başları altında sıfırlanarak
sonlanırlar. Tabanlar ise, medyallongitudinal arkı destekleyerek metatarsların
boynu altına kadar uzanırlar. UCBL tabanlıkların arkada oldukça sert, önde,
metatars hizasında daha esnek yapıda
olmaları, ayağın anatomik pozisyonunun korunmasına ve yürümenin itme
fazının kolaylıkla yapılmasıa imkan verkısımlarının

Bu çalışma SSK Hastanesi, Ortop. Trav. Kl.inden O:Doç. Dr.
Fizyoterapist Dr. Serap lnal ile birlikte hazırlanmıştır.
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mektedir (Şekil 1).

luğu,

Ayağı normal anatomik yapısına en
şekilde tutabilen bu tabanlıkların

si

uygun

uygulanmasından

sonra, hastaların şi
kayetlerinde belirgin bir azalmanın elde
edildiği yapılan çalışmalardan meydana çıkmaktadır (1 ,5,7,8,9). UCBL'nin diğer tabanlık tiplerine göre daha dayanıklı olması ve bir numara büyük olması
halinde, her tip ayakkabı ile kullanılabil
mesi kayda değer .olan özelliklerindendir.

Gereç:
UCBL

tabanlıkların

özelliklerini debu pilot çalışmada, hastaları beşi 15 yaş üzerinde
ve yaş ortalaması 29.40 olup, diğer 10
hastanın 1O yaş altında oldukları ve yaş
ortalamasının 4.4 olduğu görülmüştür.
Ortalama ağırlıkları 41.26 kg. ve boyları
131.13 cm. olarak bulunan hastaların
onikisi erkek, üçü kızdır.
ğerlendirmek

üzere

yapılan

On hastada bilateral, 2 sinde sol ve
birinde sağ tarafta pesplanus, diğer iki
hastadan birinde bilateral diğerinde ise
sağ tarafta metatarsus valgus saptanmıştır.Çalışmaya alınan hastaların sekizinde konjenital pes planus, üçünde serebral paralizi, ve diğerlerinde artrit,
myelmeningosel, hemiparezi le genu
valgum gibi durumlara bağlı olarak ortaya çıkan pes planus ve metatarsus
varus görülmüştür:
UCBL tabanlık uygulanacak olan bu
ikisi dışında kalanlardan
8'inin ortopedik bot, 3 ünün ortopedik
bot ve tabanlık, 2 sinin sadece tabanlık
olmak üzere, konvansiyonel ark takviyelerini ortalama 6 yıl 8 ay kullandıkları
hastaların

belirlenmiştir.

Klinik olarak hastalarda ayak, baldır
ve ayak bileği ağrısı ile mekanik bel ağ
rısı yanı sıra altı hastada denge bozuk-

dört hastada

ayakbileği

instabilite-

gözlenmiştir.

Yöntem

Tedaviye alınan hastalara, UCBL
için gerekli olan pozitif alçı model alındıktan sonra termeplastik UCBL
model üzerine çekilmiş ve hastanın
yapımı

ayağına uygulanmıştır.UCBL tabaniiğı

tek

taraflı

kullanma durumunda olan
içine
bacak boyları arasındaki farkı ortadan
kaldırmak amacıyla, 0.5 cm. kadar yumuşak bir ilave konmuştur.
hastaların diğer ayakkabılarının

Hastaların ayaklarına ağırlık verirken, UCBL tabaniıkil ve tabanıksız olmak üzere arkadan ve medyaiden röntgen filmleri ve fotoğrafları çekilmiştir
Fotoğraflar ile ayağın pozisyonu değer
lendirilmiştir. Röntgen filmleri üzerinde
talus - birinci metatars, talus - ayak tabanı arasındaki açılar ile Kalkaneusun
yükseklikaçısı saptanmıştır. Elde edilen
açısal sonuçlar, her hasta için ayrı ayrı
karşılaştırılarak, UCBL tabaniıkil ve
UCBL tabanlıksız oldukları durumlarda
medyalark ve kalkaneusun pozisyonları istatistiksel yöntemlerle değerlendiril
miştir (7,9).

Üç ay boyunca UCBL tabanlık kulve doktor kontrolundan geçtikten sonra, yaş (14. 71) ve fiziksel kapasiteleri ne göre seçilen yedi hasta
mekanik tredmilde UCBL tabaniıkil ve
UCBL tabanlıksız olarak yürütülüp, yürüme süreleri ve myokard kasının oksijin tüketimini gösteren Double Product
değerleri saptanmıştır (6)(Tablo 2).
landıktan

Double Product değerleri saptanır
ken hastalar UCBL tabaniıkil ve UCBL
tabanlıksız olarak yoruluncaya kadar iki
kez yürütülmüş, sistolik ve diastolik kan
basınçları, kalp hızları kaydedilmiştir.
Daha sonra hastalar birinci, üçüncü ve
beşinci dakikalardaki toparlanma süre862
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Şekil 4- Sağ Ayak UCBL takviye/i
durumu ve açtsa/ değerleri

Şekil

1- UCBL taban/tk; hastanm
göre ayarlanmtş fakat bitişi jtapllmamtş hali
ayağma

Şekil 5- Sol ayak UCBL taban/tk takviye/i durumu ve açtsal değerleri.

Şekil

2- Sol Ayqk UCBL tabanltkstz
(takviyesiz) durumu ve açtsal değerleri

sı ncı

Kalp hızı /100 formülüne yerleşti
rilerek, her hasta için ayrı ayrı Double
Product değerleri UCBL tabanlıklı ve tabanlıksız durumlarda olmak üzere hesap edilmiştir {6).

Şekil 3- Sağ Ayak UCBL
duruşu ve açtsa/ değerleri

takviyesiz

lerinde sistolik ve diastolik kan basınç
ları ile kalp hızları yeniden belirlenmiş
tir. Elde edilen veriler, Sistolik kan Ba-

Klinik olarak gözlenen hastaların şi
kayetlerindeki değişiklikler subjektif olarak saptanmış ve kaydedilmiştir(Tablo
2). Hastaların yaşlarının ve fiziksel özelliklerinin homojen olmaması nedeniyle,
klinik tablolarının oldukça çeşitlilik göstermesine karşın, her hasta kendisi
içinde özel olarak değerlendirilmeye
çalışılmıştır.

T ARTlŞMA VE SONUÇ
Dik ayakda durma anında, vücut
her iki bacağa eşit olarak dağı la-

ağırlığı
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rak talus

yardımıyla topuğa

ve metatars
kalkaneus, talusu yeterince destekleyemez ise,
talus baş ve boynu aşağı ve medyale
doğru kaymya zorlanır.Bu durumda vücut ağırlığının ayak üzerideki yayılımı
değişir, medyal kalkanealligament aşırı
zorlanır.Subtalar eklernde meydana gelen eversiyon ve tarsometatarsal eklemde oluşan supinasyon sonucu medyallongitudinal ark düzleşir (2,7). Buna
bağlı olarak yürüyüşün duruş fazında
tarsal rotasyon gerçekleşemeyeceği
için, tarsal kemikler gereğinden fazla
stres altında kalırlar. Özellikle ayağın
instrensik kasları ve bağlar bu stresi
azaltmaya çalışıriarsa da zamanla gevşer ve zayıflarlar. Kas ve bağlar arasın
da oluşan inbalans sonucu tarsal eklemlere binen yükler daha fazla artar
ve zamanla dejeneratif eklem hastalığı
kendini gösterir. Buradan hareketle,
kalkaneusun pozisyonunun pesplanus
tedavisinde en önemli etken olduğu ortaya çıkmaktadır (2,4).
başlarına düşmektedir. Eğer

UCBL tabanlık,kalkaneusu her iki
yandan ve arkadan içine alarak eversiyon veya inversiyona kaymasını engellemektedir. Bu durum hastaların arkadan çekilen fotoğrafları üzerinde
görülmüştür. Medyal longutudinal ark,
UCBL tabanlığın kuweti medyal duvarı
ile desteklanerek kemikler arasındaki
açısal değerler, normal değerlere daha
yakın tutulabilmektedir (4,5, 10). Eklem
yapılarının desteklenmesi ile, kas ve
bağlar aktif olarak çalışmak için uygun
ortamı yeniden bulmuş olurlar. Bu da
kas gruplarının gereksiz surette aşırı
kasılmaları sonucu ortaya çıkan triseps
surae, tibialis anterior ve intrensik kasların ağrılarını azaltmış veya ortadan
kaldırmış olur.
Pesplanusu olan hastalard~ görülen
talonavikuler kayma, talusun plantar

fleksiyonu ve navikula - kuneiform kemiklerdeki deformiteler, sadece ayağın
değil, genel olarak vücut dengesini de
etkilemektedirler. Eğer kişinin nörolojik
veya başka ortopedik problemleri de
var ise, denge bozukluğu daha ciddi
boyutlarda kendini göstermektedir. Çalışmamıza katılan hastalardan altısının
nörolojik nedenlere bağlı olarak geliş
miş olan pesplanusları, UCBL tabanlık
ile desteklendikten sona, dengelerinde
belirgin bir düzelme elde edilmiştir.
Yürüme esnasında isometrik olarak
kaslar, daha fazla enerji harcamasına neden olmaktadırlar. Bu enerji
harcamasını gösteren değerlendirme
lerden birisi de, myokart kasının oksijen
tüketimini gösteren double productin
saptanmasıdır (3,6). Pesplanusu olan
kişilerin, ayak kaslarında oluşan aşırı
isometrik kontraksiyon ağrı ve yorgunluğu da beraberinde getirmektedir. Bu
konu ile ilgili olarak, ark takviyesi kullanan pesplanuslu hastaların double product değerlerinin azaldığı bildirilmektedir (6). Memakin treadmilde UCBL
tabaniıkil ve UCBL tabanlıksız olarak
yoruluncaya kadar yürütülüp double
product değerleri ve yürüme süreleri
kasılan

karşılaştırılmıştır.
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3. Danort L.P., DanoffJ.v.- Energy Cost
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Dynamic Leg Exercise. Physical Therapy
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7. Tachdijian M.O.-Pediatric Orthope-

S. Elizabeth Licht Publisher, 1966.

865

BÖLÜM .. XIII
KlSlM- 10

HALLUKS VALGUS (HV) ETYOLOJiSiNDE
TiBiALiS POSTERiOR TENDONU
izge GÜNAL*, Abdullah EREN**, Sinan SEBER***
Halluks Valgus (HV) etyolojisinden; sıkı ayakkabılar,ilgamen zayıflığı,
metatarsofalanjial (MP) ve birinci metatarsomedial küneiform eklem yapısı
ve açısındaki varyasyonlar, intermetatarsal açıdaki farklılıklar, pronE? aycık,
aşil tendon kontraktürü, romatoid artrit, nörolojik bozukluklar, generalize
eklem laksitesi, MP eklemin kubbe
şekli, metatarsus primus varus gibi
faktörler sorumlututulduysa da bunların hiçbiri kesin olarak kanıtlanama
mıştır (2). Sadece Kaplan tibialis posterior
(TP)
tendonunun
HV'Iu
hastalarda adduktor hallusis kasının
oblik kısmına anormal olarak yapışıtğı
nı göstermiştir (3).
HV tedavisinde 130'dan fazla operasyon tanımlanmış ve hemen hemen

tümü için de iyi sonuçlar bildirilmiştir.
Deformitenin etyoloji ve tedavisinde görülen bu derece çeşitlilik nedeniyle, patolojisini araştırıp, klinik ve cerrahi bulgularla korelasyon kurmaya çalıştık.
MATERY AL VE METOD Çalışma;
anatomik klinik, noroljik ve cerrahi olamak üzere 4 aşamada yürütüldü.
Anatomik çalışmaya HV deformiteli
1O ve deformitesi olmayan 1O kadavra
veya arnputasyon materyali alındı.
Ayak tabanları 3. tabakaya kadar açılı,
ayrıca malleol distalinden
sonra TP
tendonu ayrılıp, yaı)ışma yerlerine doğ
ru disseke edildi. Arnputasyon materyallerinde, TP tendonuna traksion uygulanıp MP açı kontrol edildi.
Klinik

çalışmaya

Yard. Doç. Dr.
Arş. Gör.Dr.
Prof.Dr.
Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. Eskişehir
**
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ayak) alındı. 82 hastada deformite bilateraldi. 86 hastada (134 ayak) esas
yakınma HV olmayıp rutin bakı sıra
sında deformite saptanıştır. TP tendonunu kontrol için Mc Bride testin (1)
benzer bir test yapıldı. Hastalar muayene masasına ayakları aşağı sarkıta
rak oturtuldu. Sonra dirence karşı aktif olarak ayak bileğini dorsifleksiona
ve ayağını eversiona getirmesini istenip HV deformitesi pasif olarak düzeltilmeye çalışıdı.Aynı işlem ayak bileği
plantar fleksion ve ayak inversiondayken tekrarlandı.
Nörolojik çalışmaya ?'sinde HV
deformitesi olan 14 gönüllü katıldı.
Tümünde tuberositas tibia distalinden
TP kasına EMG iğnesi sokularak iğne
stimülatöre bağlanıp 5 Hz ve 97 m
Amp.'lik 1 milisaniye periyatlarla uyarı
verilip MP açısındaki değişiklikler izlendi.

Şeki/1- t: tibialis posteriar, f: floksir
hal/vcis breni, a: adduktor hallveisin oblik
bast, ok: orarmo/ uzantt.

Cerrahi bölümünde, HV deformiteli 11 hasta (18 ayak)proksimal matatarsal kapalı wedge osteotomisi ve
TP tendonunun adduktor hallusisin
oblik kısmına verdiği uzantı kesilerek
tedavi edildi ve ortalama 2.5 yıllık takip sonuçları değerlendirildi. Ayrıca 3
yıl önce distal metatarsal osteotomi ve 3.5 yıl
önce M P eklem at ro-

Şekil 2-

Valgus
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dezi yapılmasına karşın ağrıları süren 2
hastaya medial malleolün 1O cm. üzerinden TP'un z- plasti ile uzatması yapıldı.
.
.
SONUÇLAR: Anatomik çalışmada
HV deformiteli 10 ayağın tümünde, TP
tendonunu adduktor hallucisin oblik başına birleştiren bir bant vardı (Şekil
1,2). Bu bağlantı normal ayaklarda bulunamadı. Arnputasyon materyallerinde, TP tendonuna traksion uygulandı
ğında ve faradik stimülasyonla HV
ayaklarda MP açısında artış saptanır
ken normal ayaklarda bu bulguya rastlanmadı.

Klinik testin ilkaşamasındayani TP
196 ayakta (%99.4)
deformite pasif olarak düzeltilirken TP
kontrakte edildiğinde düzelme saptanamadı ve ağrı ortaya çıktı. 1 ayakta heriki pozisyonda da ağrı olup deformite
düzeltilemedi.
gevşetildiğinde

TP tendonunun anormal uzantısının
ve proksimal metatarsal osteotomi yapılan 18 ayağın 17 sinde ortalama 2.5 yıllık takip sonucunda iyi sonuçlar alınırken, bir hasada deformite
düzelmasine karşın ağrı devaili etti. Ayrıca daha önce farklı tekniklerle ameliyat edilen 2 hastayaTP uzatma yapıldı
ğında 4 aylık takipleri sonucunda
ağrının ortadan kalktığı görüldü.
kesildiği

T ARTlŞ MA: Herhangi bir deformitede olduğu gibi HV'tada, eğer etyolojikfaktör hala duruyorsa rekürrens kaçınıl
mazdır(4).
HV etyp,.lojisinde birçok
faktör sorumlu tutulduysa da, hem kesin olarak karfıtlanamamış, hem de
hangisinin neden,hangisinin sonuç olduğu açıklanamamıştır (5).

TP tendonunun tarsometatarsal
komponentinin, fleksor hallusis brevisin
"Y'' şeklindeki orijini ile bağlantısı olduğu bilimektedir {6). Ancak sadece Kaplan adduktor hallusisle ilişkisinden. sö-

LGÜNAL

zetmiştir.Gerek anatomik çalışmada elde ettiğimiz sonuçlar, gerekse TP tendonunun faradik uyarımı ve traksionu
sonucu, HV deformitesinden artma oluşu, klinik testleelde ettiğimiz sonuçlarla
birleştirildiğinde, TP tendonunun HV
deformitesinde dinamik birgüç olduunu
göstermektedir. Ayrıca sonuçların geçici olabileceği bilinsede
daha önce
ameliyat olan hastalarda TP uzatmasını
ağrıyı geçirmesi, bu tandonun HV etyolojisindeki rolünü desteklemektedir.

HV'da cerrahi tedaviye karar verildigenellikle sekonder değişiklikler
ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu deği
şiklikleri düzaltecek ameliyat, 130'un
üzerindeki teknik arasından seçilebilir.
Ancak eğer konjuan tendonun proksimale alınması gibi, TP tendonunun deformite edici etkisini ortadan kaldıranbir
teknik seçilmediyse, buna TP tendonunun anormal uzantılarının kesilmesinin
eklenmesi gerektiği kanısındayız.Bu şe
kilde ameliyat ettiğimiz 18 hastanın sonuçları bu kanımızı desteklemektedir.
ğinde

KAYNAKLAR
1. Goldberg /, Bahar A, Yosipovitch Z.
Late resutls after correction of hallux valgus
deformity by bas/ler phalangea/ osteotomy.
J. Bone Joint Surg, 69-A: 64-7, 1987.
2. lnman VT. Hal/ux valgus a review of
etiologica factors. Orthop C/in North Am,
20:571-82, 1989.
3. Kaplan EB. The tibalis posterior
muscle in relation to halulx va/gus. Bul/
Hosp Joint Dis, 6:88-93, 1955.
4. Mann R.A. The great toe.Orthop C/in
North Am, 20:519-23, 1989.
5. Richardson EG, Disorders of the HaiJux In: Campbe/l's Operative Orthopaedics,
pp. 2615-92, AH Creenshaw (ed), st. Louis,
Mosby Year Book, 1992,
6. Sarratian SK. Anatomy of the Foot
and Ank/e,Philadelphia J.B. Uppincott,
1983.
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CHEVRON OSTEOTOMiSi VAPlLAN HALLUKS
VALGUSLU HASTALARlN GEÇ SONUÇLARI
Mahmut KILIÇ*, Hakan ASLAN**, Serhan ÖZLÜ**, Hüseyin ÇALlŞKAN**

Halluks Valgus toplumda sık olarak rastalanan ayak birinci parmağının
valgusu ile seyreden kompleks bir deformitedir. Cerrahi tedavisinde yaklaşık 150 girişim tanımlanmıştır. Bu çalışmada
orta
derecede
halluks
valgusu olan 40 hastanın 62 ayağına
uygulanan Chevron osteotomisinin
geç sonuçları değerlendirldL
GiRiŞ:

Halluks Vlgus, sadece ayak

baş

parmağının lateral deviasyonu
yıp, ayak 1. sıra kemiklerinin ve

olmaküçük
parmaklarında deformite ve belirtiler
ile giden kompleks bir deformitedir.
Başparmağın lateral deviasyonu ve 1.
metatarsın varusuna ek olarak baş
parmakta sıklıkla pronasyon da gözlenebilir.
Hastalığın

**

etiyolojisi üzerinde bir-

çok faktör üzerinde durulmaktadır. Metatarsus primus varus, fizyolojik olmaya
ayakkabılar,pes planus, MTK eklemin
artmış oblisitesi, 1. sıranın normaldn
uzun olması, 1. MTP eklem yüzlerinde
uyumsuzluk, 1. metatars başı artiküler
yüzünün artmış valgusu etyolojik neden
olarak sayılabilir.
Hastalarda sıklıkla 1-2.MA normalın
üst sınırı olarak kabul edilen 8-9 dereceden fazladır. 1. MTP eklemin açısı
normalin üst sınırı olarak kabul edilen
15-20 dereceden fazladır.
Chevron osteotomisi,
ilk defa
1976'da Corless tarafından tanımlanmış
tır. 50 yaş aijında HVA 40 derecenin ve
1-2. MA 20 derecenin altında olan olgularda önerilmiştir. Bu çalışmada 40 hastanın 62 ayağına uygulanan Chevron
ostotomisi sonuçları tartışılmıştır.

S.S.K. Ankara Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği şef Yardımcısı
S.S.K. Ankara Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Asistanı
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HASTALAR VE METOD
1985-1990 yılları arasında SSK Ankara Hastanesi 1. brtopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde orta dereceli 2. ve 4.
dekatlararasında yer alan 40 hastanın
62 ayağına, Chevron osteotomisi uygulandı. Hastaların yaşları 23-47 arasında
(ortalama 32.3) değişiyordu. Hastaların
22'i kadın 18'i erkekti hastaların
22'sinde bilateral, 18'inde unilateral deformite mevcuttu. Hastalar ameliyatL takiben en az 24 ay, en uzun 81 ay, ortalama 37.5 ay süreyle izlendi.
Hastalar başvuru şikayetlerine göre
incelendi. Bu şikayeter, ağrı, ayakkabı
giymede karşılaşılan güçlük ve kozmatik yakınmalardı. Hastaların preoperatif
ön-arka ayak grafilerinde HVA, 1-2. MA
ölçüldü.Hastaların klinik yakınmaları ve
radyolojik bulgularına göre; normal hafif, orta ve ciddi HV deformitesinden
hangisine girdiği saptandı. Bu çalışma
için orta derecede HV'u olan 40 hasta
kabul edildi.
Post-op son dönem kontrollerde
yukarıda adı geçen ağrı,
ayakkabı giymede karşılaşılan güçlük
ve kozmetik şikayetler gibi klinik ve açı
ların ölçülmesiyle de radyolojik olarak
değerlendirildi. Deformitesi düzelen ve
subjektif şikayeti kalmayan hasta ÇOK
IYI, hafif deformite kalan hasta IYI, orta
deformite devam eden hasta. ORTA,
ciddi deformiteye dönüşen hastada
KÖTÜ olarak değerlendirildi.
hastaların

CERRAHi iŞLEM
Cerrahi
Medial

işlem;
çıkıntının çıkartılması

Kapsüler

fragmanın

laterale deplas-

manı,

1. Metatarsta osteotomiden sonra
oluşan çıkıntının çıkartılması.

Medial kapsülorafiden ibarettir.
Chevron osteotomisinde orjinaline
internal tespit aracı kullanılmadı. Post-op kısa bacak sirküler
alçı uygulandı. 1. ve 2. parmak arasına
alçıdan bir köprü ile başparmağın pozisyonu korundu. Alçı ile tespit 6 hafta
sürdürüldü. lmmobilizasyonu takiben
ağırlık verilmesine izin verildi, gözlendi.
sadık kalınarak

SONUÇLAR
Pre-op dönemde hastaları hemen
hepsinde ağrı birincil şikayetti. Bunu
ayakkabı giymedeki güçlük ve kozmetik
görünümden yakınma izliyordu. Pre-op
radiogramlarda ölçülen HVA en az 24,
en çok 40, ortalama 32.2 derece idi. 12 MA en az 14,en çok 21 derece, ortalama 17.3 derece idi.
Son kontrollerde hastaların 58 aya(%93.5) ağrı yoktu. Ancak 4 hastada uzun süre yürüyünce ortaya çıkan
bir ağrı mevcuttu. Hastaların tama yakı
nı (60-%96.7) ayakkabı giymede güçlük
çekmiyordu. 55 ayakta kozmetik deformite yoktu. Hastaların 4'ü insizyon skalarından yakınmakta idi. Orta derecede
yakınması olan 3 hastada insizyon skannda enfeksiyon mevcut olup kabul
edilebilir bir skar bırakarak iyileşti.
ğında

Post-op son kontrollerde hastaların
HVA en az11, en çok 29 derecede idi.
(Ortalama 19.3) 1-2 MA en az 7, en
çok 19, ortalama 10.5 derece idi.
TARTIŞMA

Halluks Valgus tedavisinde distal birinci metatarsal rezeksiyon artroplastisi
veya bazal birinci metatarsal osteotomi
gibi birçok işlem tanımlanmıştır. Bu iş
lemlerin çoğu medial ekzozitozu ortadan kaldırmak ve halluks valgusu düzeltmeye yardım eder. Bazı girişimler
ise metatarsusprimus varusu düzaltmeye yarar.
870
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Johnson ve Corless tarafından tadistal 1. metatarsın 9he~ron
osteotomisi ayak başparmağının açılaş
masını düzeltici ve hafif metarsus primus varus ve MTP eklernde dejeneratif
değişikliker içermeyen hastalarda ağrılı
medial çıkıntıyı ortadan kaldırmak için
tanımlanmış bir cerrahi işlemdir. üsteotominin spongios kemikten yapılması,
metatarsal kısaltma olmaması ve stabil
olması gibi diğer metatarsal osteotomilerden üstünüğü vardır.

M. KILIÇ

1...:2. MA'nın 20 derecenin altında olan
hastalarda uzun dönemde literaürle
uyumlu olarak çok iyi sonuçlar verdiği

nımlanan

saptandı.

KAYNAKLAR
1. Heme G, Tanzer M.B., Ford M. Chevron osteotomy for the Treatment of Hallux
Valgus C/in. Ortho. Re/. Res. 183:32-6,
1984.
2. Johnson K.A., Cofield R.H. Morrey
B.F. Chevron Osteotomy for Hal/ux Valgus.
C/in Orthop. Re/. Res. 142:44-7, 1979.

Johnson ve arkadaşları, 18 hassta26 ayağına uyguladıkları Chevron
osteotomisi sonuçlarını 1978'de yayın
ladılar. Hastaların .post-op kontrollerinde hiçbir hastada ağrı kalmadığını ve
HVA'nın ortalama 18, 1.-2.MA'nın 9 dereceye indiğini bildirdiler.

3. Velker S., Gonel A, Nogris 8., Chevron Osteotomy in the treatment of hallux
valgus. J Foot Surgery 30 (3): 276-8, 1991.

nın

4. Johnson JE, C/anton TO: , Boxter
DE, Gottlieb MS., Comparision of Chevron
osteotomy and modifield McBride bunionectomy for correction of ild to moderate hallux
va/gus deformity 1991.

Çalışmamızda orta dereceli halluks
valgusu olan 40 hastanın 62 ayağına
Chevron osteotomisi uygulandı ve %88
çok iyi sonuç alındı. Sonuç olarak bu
çalışmada Chevron osteotomisini ortadereceli halluks valgusu olan· ve halluks valgus açısı 40 derecenin altında,

5. Coughlin MJ:, Hallux Valgus: Causes,
evaluation and treatment. Postgrad Med
75{5): 174-86, 1986.
6. Antrabus IN., The primary deformity in
haflux valgus and Metatarsus Primus Varus. C/in Orthop. Re/. Res.184: 251-5,
1984.
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HALLUKS VALGUS DEFORMiTESi OLAN HASTALARDA CHEVRON OSTEOTOMiSi
Şafak GÜNGÖR*, Ersan AKVAYLA**, Gürcan ERBAV**, Yaman KARAKOÇ**

Halluks valgus deformitesinin cerrahi tedavisinde günümüzde çok çeşitli tedavi metodları önerilmektedir.
Bunlar yuşumak doku ameliyatları,
Kemik doku operasyonları (Osteotomi, Artrodez, Bunionektomi vs.) yada
kombine uygulanan ameliyatlardır.
Yapılan girişim ne olursa olsun, halluks valgus cerrahisinde amaç; Hastaya ağrısız bir ve 1.MP. eklem mekanigını
restore
etmektir.
Chevron
osteotomisi yöntemi ile tedavi etmektir. Chevron osteotomisi yöntemi ile
tedavi ettiğimiz halluks valgus deformiteli hastaların erken sonuçlarını değerlendirmek amacı ile bu çalışmayı
planiadı k.

**

Materyal ve Metod
Ocak 1989-Aralık 1992 arasında kliniğimizde halluks valgus tanılı 21 hastanın

(16 kadın, 5 erkek) 26 ayağına
Chevron osteotomisi uygulandı. Takibe
gelen 12 hastanın 14 ayağı (9 kadın, 3
erkek) ameliyat edilmişti. Ortalama takip süresi 9 ay ( en az 2 ay, en çok 3
yıl) idi. Ortalama yaş 37,2 (en az 19, en
çok 47) olarak tespit edildi.
Hastalar bunion üzerindeki hassasiyet, ayakkabı giyme güçlüğü, kozmetik
yakınmalar, halluks valgus açısı, MPV
açısı, ön ayak genişliği (1-5 metatars
başı arası) göz önüne alınarak preoperatif ve posstoperatif değerlendirildi.
Hastada cerrahi tedavi planlanırken ağ-

KTÜ. Tıp FakültesiFarabi Hastanesi Ortopdi Bölümü, Yrd.Doç.Dr. Trabzon,
Yavuz Selim Kemik Hastalıkarı Hastane~i Ortopedi Uzmanı Trabzon
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rı ve deformitenin derecesi primer olarak göz önünde bulunduruldu. Sonuçlar
Benney ve Macnab kriterlerine göre değerlendirildi (1 ).

Ameliyat öncesi 14 ayağın hepsinde
Bunion üzerinde hassasiyet vardı.
14 ayakta ayakkabı giyem güçlüğü vardı. Ortalama halluks valgus açısı 27.6
en (az 22-en çok 40), MPV açısı ile
16,1 (en az 11-en çok 19) olarak tespit
edildi. Ortalama ayak genişilği ise 9.2
cm. (en az 8 cm, en çok 9.5 cm.) olarak ölçüldü. Kozmetik yakınma 12
ayakta vardı.
ağrı,

Ameliyat IMP, eklem hizasında dersomedial kesiyle başladı. Eklem kapsülü longitudinal olarak açıldı. Metatare
başının kan akımını bozmamak için periost menimal rujinize edildi. Medial çı
kıntı elektrikli testere ile kesildi. V osteotomi uygulandı. 1. metatars başı
parmaklayaklaşık 5 mm. laterale kaydı
rıldı ve medial çıkıntı osteotomize edildi.
Olguların hiç birinde Internal tesbit
(Kishner wire) uygulanmasına gerek
kalmadı. Kapsül, tespiti sağlamak açı
sından sıkıca dikildi. Postoperatif 1 hafta antibiyotik verildi. Postoperatif ilk 3
gün parmak arası destekli sıkı bandaj
tesbiti yapıldı. Sonra baş parmağı içiren
dizaltı sirküler alçıya alındı. 3 hafta sonra alçı çıkarılıp 1-2 makara bandajla
desteklanerek sarıldı. Ortalama hastanede kalış süresi 7 gün idi. 3 haftanın
sonunda MP. eklemin kısmi hareketine
izin verildi. 2 ay sonunda normal ayakkabı giyip, tam yük vermesine izin verildi.
SONUÇLAR
Takibe gelen 12 hasta, 14 ayak dePreoperatif MPV
açısı ortalama 16,1 derece (en az 11,
en çok 19), HV açısı ortalama 27,6 (en
az 22, en çok 40) drerece idi. Postope-

ğerlenirmeye alındı.

ratif MPV açısı ortalama 11,7 (en az 9,
en çok 13) düzelme miktarı ortalama
4,4 derece idi. Postoperatif halluks valgus açısı ortalama 14 derece ( en az 9,
en çok 22) ortalama düzelme miktarı
13,6 derece olarak bulundu. Kontrole
gelen hastalardan 2 tanesinde 1MP,
eklemin dorsifleksiyon hareketi miniarnı
kısıtlı idi. 2 hastada ağrı ve MP. eklernde hassasiyet devam etmekte idi. Ortalama ön ayak genişliğinin ,2 cm. den
8,4 cm.'ye indiği görüldü. Hiçbirinde
ayakkabı giyem güçlüğü kalmadı. Benney ve Macnab kriterlerine göre değer
lendirildiğinde 14 ayağın ikisi zayıf, 5'i
iyi, 7 tanesi çok iyi idi. Takibe gelenlerin hiç birinde X-ray korraksiyon kaybı
olmamıştı. Postoperatif hastaların birinde yüzeyel cilt enfeksiyonu antibiyotikle
tedavi edildi.
TARTIŞMA

VE SONUÇ

Chevron osteotomisinin en uygun
hastalar Corless, Bargman,
Johnson'unda tanımladığı gibi 50 yaşın
altındaki, 1MP. eklernde dejeneratif artriti gelişmemiş, eklem hareketi iyi olan,
halluks valgus açısının 35-40 dereceden az, MPV. açısının 10-20 derece olduğu hastalardır (2,3,9). Bizim hastalarımızda bu kriteriere uymaktadır.
olduğu

Literatürde Chevron osteotomisinden sonra dizaltı sirküler alçı yerine
özel yapılmış ayakkabılarda mevcuttur.
Hastaları m ız ın sosyoekonomik düzeyleri yetersiz olduğu için biz postoperatf
dönemde alçıyı tesbit ettik. Deformiteyi
düzeltme açısından Mayo kilniği ile karşılatırınca hastanemizde HV. açısı 13,6
Mayo kliniğinde 12, MPV. açısı bizde
4,4, Mayo kliniğinde 5 derece düzeltilmiştir (9). Boney ve Macnab kriterlerine
göre başarı oranımız% 84.7 bulundu.
Bu% 80-90 /8), Dale% 90 (5), Kennet
% 92 (6), Randeli %89 (7) (Modifiye
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Chevron), Hornele %87 (4), HiNensalo
%75 ( 11) Kitaoka % 89 (7) (Modifiye
Chevron), Horne % 87 (4), HiNensalo
%75 (11) Kitaoka %89 (12) Johnson%
92 (13)'dir. Chevron osteotomisinin 1.
metatarsta kısalık oluşturmaması, osteotominin stabil olması postoperatif ağ
rının olmaması, avasküler nekrozun az
görülmesi (3,4), başarı oranının yüksek
olması, kolay olması nedeniyle halluks
vaclgus deformitesi olan hastalara
Chevron osteootmisini tavsiye etmekteyiz.
KAYNAKLAR
1) Bonney, G. and Macnab 1: H valgus
and rijidus; A oritical survey of operalif results. J. Bone and Joint Surgery Vol: 34-B;
366, 1952.
2. Corless, J,R:A modification of Mitchell procedure. J. Bone and Joint Surgery.
Vol: 59-B; 138, 1976.
3. Resch, S. Stenström, A: Circulatory
disturbance of first metatarsal head after
Chevron osteotomy as shown by bone scintigraphy. Foot & Ankle.: Vol; 13: 137-142:
1992.
4. Home G. Ford, M: Chevron osteo-

A.U. TURHAN

tomy for the treatment of hallux valgus. Clinic. Ort. and Releated Research. Vol: 183;
32-36; 1984.
5. Dale J, Austin: A New osteotomy for
hal/ux va lg us. Clinic. ort. and Re/. research.
Vol; 157; 15-30; 1981.
6. Kenneth A, Johnson. Chevron osteotomy for hallux valgus. Clinic. Ort. and Releated Research. Vol: 142; 44-47, 1979.

7. Randeli J. Lewis; Modified Chevron
osteotomy of the first metatarsal. C/inic. ort.
and related research. Vol: 157; 105-109,
1981.
8. Meier PJ; Kenzora JE: The risk and
benifits of distal first metatarsal oseotomies.
Foot & ANkle Vol: 6;7, 1985.
9. Ray J. Haddad. Vol; 4: 4092-95,
Evartsz. Churchi/1 Livingstone ine., 1560
Broadway, Newyork, 1990.
1O. E. Hlirvensalo. Chevron osteotomy
fixed with absabab/e polyqcolide pins. Foot
and Ankle. Vol. 11; 212-218, 1991.
11. H.B. Kitaoka. Distal chevron metatarsal osteotomy for bunionette. Foot & ankle. Vol. 12; 80-85, 1991.
12. J.E. Johnson. Comparison of Chevron osteotomy and Modified McBride buniectomy for correction of mi/d to moderate
hal/ux va/gus. Foot & Ankle. Vol. 12; 61,
1991.
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MEDiAL PLANTAR SiNiADE NORiLEMOMA
SONUCU OLUŞAN TARSAL TÜNEL
SENDROMU: iKi OLGU SUNUMU
M. Ersin NUZUMLALI*, Serdar TÜZÜNER**, ŞeydaKARAVELi***
Tarsal tünel sendromu , posterior
tibial sinirin kendisinin ya da dalların
dan birinin klinik semptomları oluştu
racak düzeyde sıkışması sonucu oluşan bir sendromdur.
lik kez Keck tarafından tanımlan
1960 yılında Kopeli ve
Thompson posterior tibial sinirde sı
kışmayı göstermişlerdir (2).
mıştır(1).

Günümüzde tarsal tünel sendromunun etiolojisinde pek çok etmenin
varlığı gösterilmişse de %50-60 olgu
idiopatik kökenli olarak kabul edilmektedir (3).
Tanı olgunun öyküsü fizik muayene bulguları ve elektrodiagnostik çalış
malar ile konmaktadır. Ancak tanı konamamaya bağlı yetersiz tedavinin
yanısıra gereksiz tedavide söz konusu

**

olabilmektedir. Kimi olguda ayak tabanında aktivite ile artan yanıcı biçimde
bir ağrı oluşurken kimi olguda ise benzer ağrı geceleri daha fazla hissedilir
ve aktivite ile azalır.Bu ağrı oğuşturma,
sallama, sıcak ya da soğuk uygulaması
ile geçebilir. Olgular yakınmalarının yerini tam lokalize edemezler. Yakınma
posterior tibial sinir veya bu sinirin üç
terminal dalı boyunca (medial plantar,
lateral plantar, medial kalkaneal) olabileceği gibi olguların yaklaşık 1/3 de bacağın orta bölümlerine kadar olan iç yüzeyinde de hissedilir. Tinnel bulgusu
sinir trasesi boyunca yapılan perkusyonla araştırılır bazı olgularda tarsal kanal proksimalinde de pozitif olarak alı
nabilir. %50 olguda duyu kaybı, iki
nokta diskriminasyonunda bozulma
olur. lntrensek kas zayıflığı çok nadir

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. Yardımcı Doçent,
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. Uzman Doktor,
Akdeniz Üniversiteis Tıp Fakültesi Patoloji ABD Profesör Doktor
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M.E. NUZUMLALI

tanmadı.

Bu bulgularla tarsal tünel sendromu
konan ve ameliyat önerilen hastadan
1.5-1-0.7 cm. boyutlarında gri-beyaz
renkli, ovoid, düzgün yüzeyli kapsüllü,
medial plantar sinir üzerinde ekzentrik
yerleşimli kitle magnifikasyon kullanıla
rak mikrocerrahi yöntemle intrakapsüler
olarakçıkarı ldı.

Şekil

1 : 1. Olgudaki tümörün histolojik görünümü a) Antoni A alam, b) Antoni Balam

görülür.
Elektrodiagnostik çalışmalar (ENMG)
ile sinir ileti hızındaki azalmayı saptamak mümkündür. Bir yavaşlamadan
söz edebilmek için medial plantar sinirdeki ileti hızının (muskulus abduktör
hallusis) 6.1 msn dan lateral planar sinirdeki ileti hızının (muslukus abluktör
digiti quinti) 6.7 msn. dan yavaş olması
gereklidir (4).
Olgu sunumu
lik olgumuz 2 aydır sağ ayak bileği
iç yüzünde, 2. ve 3. parmaklara yayılan
ağrısı olan ve bu ağrıyı 1. parmağında
da hissetmeye başlayınca polikliniğine
başvuran 52 yaşında bir ev hanımı idi.
Öyküsünde ağrısı geceleri artıyor ve
analjeziklere yanıt vermiyordu.
Fizik muayenesinde bilateral pes
plano valgus deformitesi saptandı.
Ayak bileği hareketlerinde kısıtlılık yoktu.Sağ ayak bileği naviküler tüberkülünün plantar yüzünde Tinnel bulgusu
pozitif olarak saptandı. Herhangi bir kitle palpe edilemedi. Nabızlar normal
olarak değerlendirildi. Nörolojik muayenede ayağın 1/2 medialplantar tarafın
da cilt duyusunun olmadığı görüldü.
Radyolojik olarak patolojik bulgu sap-

Ameliyat sonrası 30 ay izlenen, yadüzelen hastanın ENMG'de
medial plantar sinirde hafif düzeyde
kronik lezyon (ileti hızı 6.4 msn.) mevcuttu. Patoloji tarafından nörilemoma
olarak bildirilen olguda lokal nüks görülmedi.
kınmaları

Ikinci olgu 29 yaşında memure biridi. 1 aydır sol ayak tabanında
merdiven inerken iğne batmsı tarzında
ağrıya neden olan şişlik yakınması nedeniyle başka bir bilim dalı tarafından
hematom tanısıyla izledikten sonra konsultasyon istenmişti.
kadın

Yüksek ateş, iştahsızlık, kilo kaybı
olmayan hastanın yapılan fizik muayenesinde sol ayak tabanında 2-3-4. metatarslar boyunca metatarsofalengial
ekleme kadar uzanan 8 - 4 cm. lik sert
lobüllü, az mobilize bir kitle varlığı saptandı. Ayak bilek hareketleri normal sı-

Şeki/2:

rünüm.
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nırlarda olan hastada dolaşım ve duyu
kusuru saptanmadı. Radyolojik değer
lendirmesinde kemik yapılarda patolojik
görünüm yoktu. Hematolojik ve biokimyasal değerleri normal sınırlar içinde
bulundu.

1. Keck, C.: The tarsal tunnel syndrome.
J. Bone Joint surg. 44A.·180, 1962.
2. Kopell, H.P., Thompson, W.A.L.: Peripheral entrapment neuropathies of the tower extremity. N. Engl. J. Med. 262: 56,
1960.

Ameliyatla 8-3.5-2.5 cm. lik beyaz gri renkli, fusiform, lobüllü, sert ince fibröz kapsüllü medialplantar siniri tümüyle tutmuş tümoral kitle 0.5 cm. sağlam
sinir ile birlikte çıkarıldı. Patoloji benign
schwanom (norilemoma) olarak bildirildi.

3. Evarts, M.C: Surgery of the Musculoskeletal System, vo/4, 2nd ed., pp. 40594064, Churchill livingstone, New York, 1990
4. Goodgold, J., Kopel, H.P., Spielholz,
N.l.: Tarsal tunner syndrome. Objective diagnostic criteria. New Engl. J. Med. 273:
742, 1965.

Izlem süresi 33 üç ay olan olguda
bu patolojiye bağlı yakınma olmadı.
Ayakta duyu kusuru saptanmadı. tinnel
bulgusu özellikle naviküler tuberositas
lojunda kuwetli olmak üzere ayak bileği proksimalinde pozitif olarak kaldı. lokal nüks görülmedi.

5. Enzinger, f.M., Weiss, S.W: Soft tissue Tumors, 2nd ed., pp. 725-735, C.V.
mosby St.Louis, 1988.
6. Radin, E.L.: Tarsal tunnel syndrome.
C/in Orthop. 181:167, 1983.

7. Janecki, C.J., Jerome, L.D.: Tarsaltunnel syndrome caused by neurilemoma
of the medial plantar nerve. J. Bone Joint
surg. 59A: 127, 1977.

SONUÇ

Nörilernoma sinir kılıfı kökenli benign bir tümördür. Benign schwannoma, nörinoma parinöral fibroblastoma
olarak da adlandırılır. Nörelemomaların
%5 pleksiform ya da multinodülerdir.
Diğerleri soliter nörilernomlardır. Ancak
bu prognoz açısından farklılık oluştur
maz(5).
Medial plantar sinir nörilemomasına
tarsaltünel sendromu çok nadir
görülmektedir. Tarsal tünel sendromuna neden olan nörilernomalar genellikle
medial plantar sinirde görülmektedir
(6,7,8). Lateral plantar sinirde bir'Oigu
DiStefano ve arkadaşlarınca yayımlan
mıştır(9). Bunun yanısıra Tedder JL. ve
arkadaşlarınca bir olgu medial ve lateral plantar sinir bifurkasyosunda(1 O),
Smit W. ve arkadaşlarınca bir olgu tibial sinirde (11 ), Persing ve arkadaşların
ca da bir olgu siyatik s[nir schwannomu
olarak yayınlanmıştır (12).
bağlı

8. Menon, J., Dorfman H.D. Renbaum,
J., Friedler, S.: Tarsal tunnel syndrome secondary to neurilemoma of the medial plantar nerve. J. Bone Joint surg. 62A: 301,
1980.
9. DiStefano, V., Sack, J. T., Whittaker,
R., Nixon, J.E.: Tarsal tunnel syndrome.Review of literature and two case reports. W C/in Orthop. 88:76, 1972.
10. Tedder, j.L., lnsler, H.P., Antonie,
R.: Tarsal tunnel syndrome secondary to
neurilemmoma. Orthop. Rev. 21 (5}: 613-4,
1992.
11. Smith, W, Amis, J.A.: Neurilemoma
of the tibial nerve A case report J. Bone Joint surg. 74A (3): 443-4, 1992.
12. Persing, J.A., Nachbar, J., Vol/mer,
D.G.: Tarsal tunnel syndrom caused by sciatic nerve schwannoma. Ann Plast.Surg.
20:25, 1988.
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AYAK BiLEGi KlRlKLARlNDA CERRAHi
TEDAViNiN ERKEN SONUÇLARI
Kement Z.*, Önül Y.Z.*, Ademoğlu V.*, Sebik A.**, Karalar A.***
Cerrahi olarak tedavi edilen 58 olgunun erken sonuçları değerlendirildi.
AO sınıflamasına göre 40 olgu (%69)
malleeler parçalı, 18 olgu (%31) tibiafibula alt uç intraartiküler parçalıdır.
Olgularda kırık özelliklerine göre destek plak, T plak, 1/3 tübüler plak, 3.5
ve 4.5 mm'lik vidalar, Kirschner (K.)
telleri, serkilaj telleri, vida + K. telleri
kullanıldı. Izleme süresi 12-26, ortalama 17 ay olan olguların Weber'in iş
levsel değerlendirme cetveline göre
(Tablo 3), 28'i (%48.3) çok iyi ve iyi,
22'si (%37.9) orta, 8'i (%13.8) kötü
olarak bulundu.
GiRiŞ

Ayak bileğinin yer değiştirmiş kırık
günümüzde iskelet sisteminin belkide en sık açık redüksiyonu ve internal tespiti yapılan yaralanmalarıdır.
(9,12,18,21).

eksternal tespitti (1 ). Bu dönemde cerrahi yöntemlerin uygulanabilirliği, internal tespit araçlarının stabilize edici kayetersizliği
nedeniyle
pasitelerini
sınırlıydı. Bu sınırlı ameliyatlar çoğu zaman başarısız sonuçlar vermişti (20).
Bin dokuz yüz altmışlı yıllarda yeni
osteosentez yöntemleri ve gereçlerinin
geliştirilmesiyle internal tespitin rijit ve
tam olarak yapılması, böylece yaralanmış eklemin ameliyat sonrası erken hareketlendirilmesi sağlamıştır (4,5, 14, 15,
25).
Bu çalışmada ayak bileği ekiemini ilgilendiren kırıkiara uygulanan cerrahi
tedavi ve bu tedavinin erken sonuçları
değerlendirilmiştir.

ları

Yirminci yüzyılın ilk 6 dekadı boyunca ayak bileği kırıklarında en sık
kullanılan tedavi yöntemi kapalı kırıkla
rında
kapalı redüksiyon ve alçı ile

**

GEREÇ VE YÖNTEM
S.S.K. Buca Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniğinde 1990-1991 yılla
rı arasında cerrahi olarak tedavi edilen
ayak bileği kırıkları erken sonuçları değerlendirildi. 31'i erkek (%53.5), 27'si
bayan (%46.5) toplam 58 olgunun yaş-

S.S.K. Buca Hastanesi Ort. ve Trav. KI. Uzmanı
S.S.K. Buca Hastanesi Ort. ve Trav. KI. Uzmanı Şefi, Doç. Dr.
S.S.K. Buca Hastanesi Ort. ve Trav. KI. Uz.Öğ.
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ları

15-70 {ortalama 40.8) arasında detipleri AO sınıflandır
masına göre tayin edilmiştir. Buna göre
40 olgu {%69) malleeler parçalı, {tip
44), 18 olgu {%31) tibia-fibula alt uç intraartiküler parçalı kırıktır {tip 43, Tablo
1).

24 olguda {%41.4) spinal anestezi uyAmeliyat oluncaya kadar geçen süre ortalama 8 gündür {en erken
geldiği gün, en geç 20. gün). Hastanede ameliyat sonrası kalış süresi ortalama 7 gündü {3 ile 27 gün).
gulandı.

ğişmektedir. Kırık

T
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2

T
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ı
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1

p

B2
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p

B1

2
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3
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24

C1

1
2
4

B3

3

C1

3

43

C2

44

Ameliyat edilen 58 olgunun 95 kırı
ğında; 1/3 tübüler plak A{15), T
plak {8), destek plak {4), 3.5 ve
4.5 mm.'lik vidalar {38) K. ve sekilaj telleri {17), vida + K. telleri
(13) kullanıldı. Beş olguda deltoid
ligament onarımı yapıldı. Beş olguda transfiksasyon vidası konuldu.

C2

Ameliyat

sonrası

istirahat ateli
drenler 24-48
saatte çekildi. Ayak bileği ve subTABLO 1 Olguların AO sınıflamasına göre talar eklem hareketlerine 4. gündağılımı
den itibaren ağrının olanak verdiği
hareketlerine 4. günden
Kırıkların etyolojik değerlendirilme
itibaren ağrının olanak verdiği ölçüde
sinde; 36 olgu (%62.1) ayak bileği burbaşlandı. Dikişler 12-14. günlerde alın
kulması, 1O olgu {% 17.2) trafik kazası,
dı. Yüklenme, 3. haftadan itibaren önce
4'er olgu (%6.9) spor yaralanması ve iş
kısmen daha sonra tam olarak verildi.
kazası, 3 olgu (%5.2) yüksekten düş
Transfiksasyon vidası konulan olgularme, 1 olgu ise {% 1. 7) ateşli silah yarada, bu vidalar 3. hafta çıkartıldıktan
lanmas ıdır. Yedi olgu {%12.1) açık kırık
sonra eklem hareketlerine başlandı.
tır. Açık kırıklardan 3'ü 1, 2 si 2 ve 2 si
SONUÇLAR
de 3. derecedir. Dokuz olguda % 15.5)
Cerrahi olarak tedavi edilen 58 ayak
diğer bölgelerde eşlik eden kırıklar varbileği kırıkil olgunun ortalama izleme
dı. 34 olguda {%58.6) genel anestezi,
C3

5

uygulandı. Kapalı

A2

TiP 43
81 82

C2
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-

o

Yok
Ağır

AGRI

AKTIVITE

21

aktivitede hafif

2

Normal aktivitede hafif
Aktif hareketlerde ağrı
Sürekli ağrı

3
4

Normal yürüme, koşma, topallama yok

o

Hafif zayıflık, topallama yok

1

Tam profesyonel, belirgin sınırlı amatör a.

2

Kısmen sınırlı

Meslek değişimi

3
4

Mükemmel anatomi

o

profesyonel aktivite

Mükemmel anatomi, hafif lig. kalsif. ,artrit yok

1

Bozuk medial anatomi

2

Bozuk lateral anatomi, artritis
Artritis, distrofi

3
4

Tam ve simetrik

o

AYAK

10°'den az sınırlılık

1

BILEGI

1oo den az equinus, iyi planter fleksiyon

2

HAREKETI

5°'den az equinus, iyi planter fleksiyon
5°'den çok equinus, sert eklem

3
4

RADYOLOJI

Tam ve simetrik

o

SUBTALAR

Hafif sınırlı hareket

1

EKLEM

%50 sınırlı hareket

2

HAREKETI

% 50'den çok sınırlanmış hareket

3
4

Eklem sertliği

TABLO 3: Ayak

bileği kırıklarında

Weber'in

cetveli (O mükemmel, 1-2 Iyi, 3-4 orta).
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genleşme ölçme aleti ile yaptığı
araştırmada ayak bileğine gelen yükün
yaklaşık 1/6'sının fibula tarafından taşındığını belirtmiştir (11 ). Weber de aynı
bilgiyi doğrulayarak, ayak bileğine yük
binmesi durumunda fibulaya yansıyan
kuvvetin yaklaşık 40 Kg.a kadar çıktığı
nı bildirmiştir (23). Yablon, talusun dış

de

süresi 17 aydır (12-26 ay). Kontrole gelen olgular Weber'in işlevsel değerlen
dirme cetveline göre (Tablo 2, Kaynak:·
24) değerlendirildi. Buna göre ameliyat
edilen 58 ayak bileği kırığının 28'i
(%48.3) çok iyi ve iyi, 224si (%37.9) orta 8'i (% 13.8) kötü olarak bulunmuşdu.
Sonuçların kırık tiplerine göre dağılımı
tablo 3'de gösterilmiştir.

malleolün deplasmanını izlediğini, bu
sebeple dış malleolün redüksiyonu tam
olmadıkça talusunda redüksiyorun tam
olamayacağını, bunun sağlanmasında
da plak-vida kullanılmasının uygun olacağını bildirmiştir (26). AO grubu dış
malleolün tespiti önermiştir ( 16). Mc
Dade, fibula kırıklarında intramedullar
tespitin sindesmoz ya da bağ yaralanması olan olgularda retasyon önleyici
emniyeti olmadığını belirtmiştir (17).
Graft, instabil kırıklarda yalnız medial
yapıların tespitini önermiştir (7). Ancak
bu olgularda lateral yaıların malunionunun görüldüğü Yablon tarafından saptanmış ve düzeltici osteotomiler yapıl
mıştır (27). Bu nedenle pek çok yazar
dış malleolün tespit edilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır (8,26).

Ameliyat sonrası dönemde 6 olguda
5% i 0.3) enfeksiyon gelişti. B!Jnlardan
4 tanesi 2 ve 3. derece açık kırıklardı.
Beş olgu kültür antibiogram sonrası uygun antibiotik kullanımıyla iyileşti. Bir olgunun tespit materyali çıkarıldı. Iki olgu
redüksiyon kaybı nedeniyle tekrar ameliyat edildi. köetü olarak değerlendirilen
8 olguya ayak bileği artrodezi önerildL
TARTIŞMA

Bugünkü bilgilerimizin ışığında, ayak
bileği kırıklarının tedavi sonrasında normal işlevlerine kavuşmasında anatomik
redüksiyon ve rijit internal tespitin önemi açıktır. Bunu kapalı yöntemlerle her
zaman doyurucu bir şekilde sağlamak
güçtür. Böylece, yer değiştirmiş, instabil ayak bileği kırıkianın tedavisinde
açık redüksiyon ve internal tespitin kullanımı önem kazanmıştır. Pek çok yazar açık redüksiyon ve rijit internal tespitin kapalı yönteme göre başarılı
sonuçlarını bildirmişlerdir (2,3,8, 13,22).

Ayak bileğinin eklem içi kırıklarında,
eklem işlevlerinin istenen düzeye ulaş
ması, Sudeck veya kullanmama atrofisi
gelişmarnesi için, iç malleol ve tibianın
yanısıra, dış malleol ve fibula alt 1/
3'ününde anatomik restorasyonunun ve
rijit osteosentezinin mutlaka yapılması,
ameliyat sonrası dönemde ödem azaldıktan sonra mümkün olduğunca erken
eklem hareketlerine başlanması ve
kontrollü yüklenmeye izin verilmesi ge-

Klossner ve Wilson, talusun tibia
plafonsu altında tam bir redü_ksiyonunun sağlanmasının gerekli olduğunu,
bunun sağlanmadığı durumlarda geç
dejeneratif artrit geliştiğini ileri sürdüler
(1 0).

rektiği kanısındayız.

Ramsey ve Hamilton'a göre talusun
1 mm. deplasmanı bile talo-tibial eklemde anormal yük dağılımına sebep
olmaktadır (19).
Frankel, yürüme ve koşmasırasında
ayak bileğine binen yükün vücut ağırlı
ğının 5 katından fazla olduğunu bildirmiştir (6). Lambert, biostatik bir model-

KAYNAKLAR

1. Böhler, L.: Die Technik der KnocWien.
Maudrich,
henbruchbehandlung,
1957.

2. Braunstein, P. and Wade, P.: Treatment of unstable fractures of the ankle Ann.

881

AYAK BILEGl KlRlKLARlNDA CERRAHI TEDA V/NIN ERKEN SONUÇLARI
Surg. 149:2171959
3. Co/ton, C.L.: The treatment of Dupuytren fracture dislocation of the ankle. J.
Bone Joint surg. 53B: 63 1971.
4.Danis, R.: Technique de/' ostheosynthese, Etude de quelques procedes. Paris
Maisson 1932.
5. Dan is, R.: The aims of internal fixation. C/in. Orthop. 13B:23 1979
6. Frankel, V.H., Nordin, M.: Basic biomechenics of the skeletal system. LeaFebiger, Philadelphia 19BO

7. Graft, G.: Widening of the ankle mortise. A elinical and experimental study. Acta
Chir. Scand., 263:1 1960
B. Hughes, J.L., Weber, H., Willeneger,
H. and Kuner, H.: Evaluation of ankle fractures. C/in. Orthop. 13B: 1111979
9. Joy, G., Patzakis, M.j. and Harvey,
J.P.: Precise evaluation of reduction of severe ankle fractures. Technique and carrelation with end results. J. Bone Joint Surg.
56A: 979 1974.
.
.
1O. Klossner, 0.: Late results of operalive and non operative treatment of severe
ankle fractures. Acta Chir. Sean., 293:1
1962
11. Lambert, KL.: The weight-bearing
function of the fibula J.Bone Joint Surg.
53A: 5071971.
12. Lindsjö, U.: operative treatment of
ankle fractures - dislocations. A follow up
study of 3061321 consecutive cases. C/in.
Orthop. 199: 2B 19B5
13. Mü/ler, J., Bachmann, B and Willenegger, H.: Malieo/ar frakturen - therapie
und Ergebniuse Hefte Unfallheilled. 131:47
197B
14. Müller, M.E., Allgöwer, M. and Willenegger, H.: Technique of internal fixation of
fractures. Berlin Heidelberg, Springer Verlag, 1965.
15. Müller, M.E., Allgöwer, M. and Willenegger, H.: Manuel der osteosynthese AO.
Technik ed 2. Berlin, Heindelberg, New
York Springer Verlag 1977, pp. 27B-299
16. Mü/ler, M.E., Allgöwer, M. and Wille-

ZKEMENT

negger, H.: Manuel of internal fixation, New
York, Springer Verlag 1970
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KlSlM- 1

ÇOCUK KlRlKLARI
ÇOCUK HUMERUS SUPRAKONDiLER
KlRlKLARlNlN CERRAHi TEDAViSi
Emin ULUDAG*, C. Cüneyt KÖSE**, Sedat SEZEN**, Murat ERGÜVEN**
Humerus suprakondiler kırıkları,
humerus distal kısmının medial ve lateral kolonu ile fossa olekrani'yi ayıran
ince kemik kısmını içine alan ekstraartiküler kırıklardır. (4,5, 1O, 12)
Bu kırıklar çocuklarda sık görülür.
Dirsek çevresi kırıkların %50-60'ını
oluşturur. Bütün çocukluk kırıkları arasında% 3,3 ünü oluşturur. (4, 11 ) .. Çocuklarda ençok 3-10 yaş arasında, erkeklerde kızlara göre 2 kez fazla
görülür. Watson-Jones ortalama yaşın
7,5 olduğunu belirtmiştir. Kınğın lokalizasyonu, anatomik yakın komşulukları
nedeniyle nörovasküler komplikasyonları doğurabileceği için önemli çocukluk dönemi kırıklarındandır. Uygun tedavi edilmezse başarısızlık oranı

**

yüksek ve kalıcı sakatlıklara yol açabilir.
Biz bu çalışmamızda kliniğimize
humerus suprakondiler kırıklı
olguların cerrahi tedavi sonuçlarını in,:;aledik.
başvuran

MA TERY Al ve METOD
Ankara Numune. Hastanesi 2. Ortepedi ve Travmatoloji kliniğine Ocak
1990-Eylül 1992 tarihleri arasında 82
humerus suprakondiler kırıklı olgu yatı
rılarak tedavi edildi.
Bunlardan 13 olgu 'over head' iskelet traksiyonu, 5 olgu düz cilt traksiyonu, 17 olgu genel anestezi altında kapalı redüksiyon ve sirküler alçı tesbitine
alındı. Kalan 47 olgu cerrahi tedavi edi!-

Ankara Numune Hast. 2. Ortopedi ve Trav. KI. Başasistanı
Ankara Numune Hast. 2. Ortopedi ve Tra. KI. Asistanı
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di. Olgulara posterior tek kesiyle girilerek Triseps kasının her iki yanından N.
Ulnaris korunarak açık redüksiyon ve
Kirschner internal tiksasyon yapıldı.
Kirschner telleri 32 olguda cilt altında,
15 olguda ci lt dışında bırakıldı. postoperatif 4 hafta dirsek üstü alçı atelde tesbit edildi. 5. haftadan sonra Kirschner
telleri çıkarıldı. Hastalara atel çıkarıldık
tan sonra dirsek, ön kol eegzersizleri
yaptırıldı. 1. hafta .kol boyun askısında
taşındı, daha sonra serbest bırakıldı.
Açık redüksiyon endikasyonları: 1
hafta kol boyun askısında taşındı. Daha
sonra serbest bırakıldı.
Açık

redüksiyon endikasyanları: 1)
redüksiyonda başarısızlık 2) vasküler yaralanma 3) sinir lezyonu 4)
kampartman sendromu 5) açık kırıklar
dır. Açık redüksiyon için lateral, medial,
lateral ve medial, posterior, postero lateral, posteromedial, anterior, antero
medial, anterelateral yaklaşımlar kullanılmıştır. Internal fiksasyon materyali
olarak her iki kondilden çapraz gönderilen Kirschner telleri en sık kullanılır. Telin ucu cilt altı veya cilt dışında bırakıla
bilir. Açık redüksiyon sonrası yara
iyileşinceye '<adar posterior atel veya
si~küler alçı tesbiti önerilir. (4,9, 11 ).
Kapalı

Traksiyonla tedavi edilen hastalar
gün aşırı 2 yönlü grafi ile
redüksiyon takip edilerek, kapalı redükte edilenler redüksiyon sonrası hemen
ve 1 hafta sonra, 15 gün sonra kontrol
grafileri görüldü. Açık redüksiyon yapı
lan hastalar ameliyat esnasında ve
postoperatif alçı içinde 2 yönlü dirsek
grafileri ile değerlendirilmiştir. Bu grafilerde AP planda açılanma. coronal
planda eğim, anterior ve posterior kayma incelenerek redüksiyon yeterliliğine
karar verilmiştir.
başlangıçta

Olgular 3 ay ile 32 ay arasında, orta-

lama 7 ay süre ile takip edilmiştir. Sonuçlar Flynn ve arkadaşlarının değer
lendirme sistemine göre yorumlanmıştır. (7)
BULGULAR: Cerrahi tedavi edilen
olguların

14'ü (%29.8) kız, 33'ü (%70.2)
erkek, 29'u (%61.7) sol, 18'i (%38.3)
sağ ekstremite idi. 47 cerrahi olgunun
2'si 0-3 yaş, ?'si 3-5 yaş, 20'si 6-8 yaş
11'i 9-11 yaş ?'si 12-14 yaş grubunda
2'si 0-3 yaş, ?'si 3-5 yaş, 20'si 6-8 yaş
olup en fazla olgu 6-8 yaşlardaki çocuklarda görüldü. Ortalama yaş 7.4 bulundu. Olguların 45'i (%95.7) akstansiyon tipi, 2'si (%4.3) fleksiyon tipi kırıktı.
Kırıkların oluş nedeni incelendiğinde
27 olgu (%57.4) düşme, 12 olgu
(%25.6) yüksekten düşme, 5 olgu
(%1§0.6) hayvandan düşme, 3 olgu
(%6.4) diğer nedenlere bağlı olarak
meydana gelmişti.
Olgularımızda 2 hastada klavikula
kırığı, 3 hastada radius alt uç kırığı, 1
hastada tibia-fibula kırığı, 2 hastada radius alt uç epifizyolizi suprakondiler kırı
ğa eşlik ediyordu. Dirsek çevresi ödem
hafif, orta, ağır olarak değerlendirildi
ğinde, 15 hastada ileri derecede ödem
ve ekimoz deplasmana eşlik ediyordu.
Başvuru anında 5 olgu sınıkcı tedavisi
görmüş olup, 1 olguda volkmanın iskemik kontraktürü gelişmişti. Kırık fragmanları deplase ve kapiller do lanı m yavaşlamış, nabazan alınamıyordu. Açık
redüksiyon yapılarak Kirschner ile internal tesbit yapıldı. Takiplerde volkman
kontraktür sekeli gelişti. 1 olguda N. ulnaris paralizisi 3 ay sonra kendiliğinden
iyileşti.

Cerrahi tedavi edilen olguların dirsek hareketleri incelendiğinde 5 olguda
tam fleksiyon-ekstansiyon elde edildi.
20 olguda 1O dereceden az, 16 olguda
10-15 derece arasında, 6 olguda 15 de884
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receden fazla hareket
edildi.

kısıtlılığı

Sandegard ve ark. 79 olguluk serilerinde posterior kesiyi kullanarak m. triçepsi keserek %49 iyi, Ege lateral kesi
ile yaptıkları açık redüksiyonda % 81
başarılı sonuç almıştır.

tesbit

5 olguda yüzeyel çivi yeri enfeksiyonu tesbit edildi. Bu olgular pansumanla
tedavi edildi. Kirchner telleri çıkarıldık
tan sonra komplikasyonsuz iyileşti. 4
olguda hafif derecede kubitus varus deformitesi tesbit edildi. Kubitus valgus
deformitesi tesbit edilmemiştir.

La Grange ve Rigault trisepsi keserek %40.7, Gruberve Hudson aynı yaklaşımla %68.1 başarı elde etmiştir.
Henrikson'un 545 olguluk ve Marion ve
ark. 349 olguluk serilerinde % 70-75 iyi
ve çok iyi sonuç bildirmiştir.

TARTIŞMA

Humerus suprakondiler
tedavisinde birçok otör değişik
yöntemler uygulamaktadır. Halen en
uygun tedavi yöntemi konusnuda fikir
birliği yoktur. Kaymış humerus suprakondiler kırıkların tedavisinde Pirone ve
ark. 230 olguluk serilerinde 130 olguya
kapalı redüksiyon ve alçı tesbiti yapmış
lar, en kötü sonuçların bu yöntemle alkırıkların

Kırık

tipi, redüksiyonun başarısı cerdeneyimi bu kırıklarda sonuca etkili olmaktadır. Bizim serimizde posterior girişim ile yapılan cerrahi tedavi
sonucunda Flynn ve ark. değerlendir
me sistenine göre 41 olguda (%87.3)
yeterli, 6 olguda (% 12. 7) başarısız sonuç elde ettik. Posterior girişim ile trisepsin kesildiği tedavi sonuçları karşı
laştırıldığında
başarı,
trisepsi n
korunduğu serimizde anlamlı olarak
fazladır. M. Trisepsin korunması dirsek
fonksiyonianna olumlu yönde etkilemekte ve postoperatif hareket kısıtlılığı
nı önlemektedir.
rahın

dıklarını yayınlamışlardır.

Şişliğin fazla olduğu kaymış humerus suprakondiler kırıklarında Dunlop
ve iskelet traksiyonu birçok otör tarafın
dan önerilmektedir. Iskelet traksiyonunun avantajları ağrı ve şişliği azaltması,
aligmentin sağlanmasıdır. Dezavantaj
olarak da uygun grafi çekme zorluğu ve
kubitus varus deformitesinin fazla görülmesidir. Ulnar sinir yaralanması, çivi
yolu enfeksiyon, aşırı distraksiyon,
olekrandan çivinin kurtulması gibi
komplikasyonlar belirtilmektedir (8).

Biz de serimizde, posterior tek kesili
ve M. Triceps'in lateral ve medialinden
açık redüksiyonu yaptık ( 11, 12) Bu şe
kilde geniş eksposure sağlanması, ideal anatomik redüksiyon sağlanması ve
en az triseps kas ı hasarı ile erken hareketin bağlanması mümkündür. (11)
Wilkins, Andrew ve arkadaşları kapalı yöntemlerle redüksiyonun elde edilemediği kaymış kırıklarda açık redüksiyonun gerekli olduğunu savunmuşlar
dır.

(9, 11)
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SONUÇLAR
Çocuk suprakondiler kırıklarında
amaç dirsek hareketlerinin tam olarak
yeniden kazanılmasıdır. Tedavi kınğın
tipine, hastanın yaşına ve başvuru zamanına göre düzenlemesi gerekir.
Kaymış kırıklarda kapalı

redüksiyon
Kompartman sendromu varsa erken dönemde
açık redüksiyon ve internal fiksasyon
yapılması daha iyi sonuçlar vermektedir. Serimizde 47 olguya postericrdan
tek kesi ile triseps kesi korunarak yapı
lan açık redüksiyon ve internal fiksasyon sonucu 41 olguda {%87.3) yeterli,
6 olguda (%12.7) kötü sonuç bulundu.
Kötü sonuçlu olguların 1 inde başvuru
anında volkmanın iskemik kontraktürü
başarılı olmadığı görülmüştür.
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4. Ege, R. Travmato!oji, vol: 2: 15551586, Kadioğlu MatbaasJ, Ankara 1989.

mevcuttu. 1 hastada ise miyozitis ossifikans gelişti. 4 olguda hafif derecede
Kubitus varus deformitesi tespit edildi.

5. Ege, R. Çocuk kmklanmn özellikleri,
VIII. Milli Türk Ortopedi ve Travma. Kongre
Kitabi, S.:31 Emel Matb. ANk. 1984.

Tip 3 deplase kırıkların tedavisinde
m. triseps korunarak yapılan erken açık
redüksiyon ve internal fiksasyondan
sonra erken dirsek egzersizleri başlan
ması ile %87.3 oranında iyi ve çok iyi
sonuç elde ettik.
Çocuklardaki humerus suprakondiler kırıklarında posterior kesiyle ve m.
triseps kesilmeden yapılan açık redüksiyollarda en iyi fonksiyonel ve kozmetik sonuçların elde edildiği kanaatına

6. Eroğlu, O: Çocuklarda suprakondiler
humerus kmklan, V.Milli Türk Ortopedi ve
Tra11m. Kongre Kitabi, S: 277-185, Ankara
Yarg1çoğlu Matb. 1978.

7. Flynn, J.c., Matthews, J.G., Benoit,
R.L.: Blind Pinning of Displaced Supracondylar Fractures of the Humerus in Children
J.B.J.S. 56-a: 263-272, 1974.
8. Ruh, J.: Supracondylar fractures of
the humerus in childhood. The use of overhead skletal traction, J.B.J.S. 658: 675,
1983.

vardık.
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ÇOCUK HUMERUS SUPRAKONDiLER
KlRlKLARlNDA AÇIK REDÜKSiYONUN
YERi VE SONUÇLARI
Ercan ÇETiNUS*, Nejat DEMiRYONTAR**, Hakan HÜNER*, Haldun ERTÜRK***

Humerus suprakondiler kırıkları,
çocuklarda en sık görüen ve hastanede yatırılması gereken dirsek kırığı tipidir (4,5,611,13). Yaşamın ilk on yılı
içinde ortaya çıkar ve 5-8 yaşları arasında pik oluşturur (6, 11 ).
Değişik

sınıflandırmalar

yapılmış

olmakla birlikte humerus suprakondiler kırıkları, fleksiyon ve ekstansiyon tipi olarak ikiye ayrılır.Fieksiyon tipi %2,
ekstansiyon tipi ise% 98 oranında görülür (11). Gartland ayrıca ekstansiyon tipi kırıkları da üçe ayrılmıştır (11 ).
Bu

kırıklar kalıcı

sinir yaralanmalaiskemik kontraktürü,
myositis ossifikans, kubitus varusvalgus, dirsek ekieminde hareket kısıt
lılığı gibi komplikasyonlara sebep olabilmektedir (2,4,5,8, 11 ).
rı,

Volkmann'ın

Tedavide

**

değişik

miştir,

ancak hangi metodun daha iyi
konusunda kesin bir görüş birliği yoktur. Bugün için en çok kullanılan metodlar atel, kapalı redüksiyon
ve alçı tespiti, iskelet traksiyonu, kapalı
redüksiyon ve perkutan çivileme, açık
redüksiyon
ve
internal
tespittir
(2,4,6,8, 11 ).
sonuç

verdiği

GEREÇ VE YÖNTEM

S.B. Haseki Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji kliniği'ne Kasım 1984 Aralık 1991 tarihleri arasında suprakondiler humerus kırığı nedeniyle başvur
muş çocuklardan 50 sine açık redüksiyon ve Kirschner teli ile internal tespit
uygulanmıştır.Bu 50 hastada, en küçük
yaş 3, en büyük yaş 13 olmak üzere,
ortalama yaş 7,5 idi.
Hastaların

yöntemler bildiri!-

Haseki Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji KI. Başasistanı
Haseki Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji KI. Asistan ı
Haseki Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji KI. Şef Muavini
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30'u erkek, 20'si

bayandı.
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16 olguda sağ, 34 olguda ise sol dirsekte kırık vardı. 46 (% 92) olguda ekstansiyon tipi %4 (%8) olguda ise fleksiyon tipi kırık tespit edildi. Tüm kırıklar
kapalı kırık olup ek olarak 4 olguda önkol çift kırığı, 1 olguda radius distal epifizyoliz, 2 olguda da radial sinir lezyonu
tespit edildi.

olgunun dirsek hareketleri, taşıma açı
ları, dolaşım ve nörolojik muayeneleri
yapıldı. Sağlam ve hasta dirseğin grafilerinden Bowmann açısı ölçüldü.
32 olgunun en kısa takip süresi 5,5
ay, en uzun takip süresi ise 89 ay olmak üzere ortalama takip süresi 29 aydı.

Olguların

hepsinde kırık nedeni düş
meydi ve mevsim olarak yaz aylarında
daha çok görülmekteydi.

Olguların sonuçları

göre

39'u lateral, ?'si medial,
4'ü ise lateral ve medial kesi ile ameliyat edildi. Redüksiyondan sonra medial
ve lateral kondilerden 40 derecelik açı
da 2 çapraz Kirschner teli ile kırık tespit
edildi.

Bowmann açısı en düşük 54, en
yüksek 85 derece normal dirsek ortalaması ise 74,9 derece olarak bulundu.

Ameliyat sonrası dirsek 90 derece
fleksiyonda uzun kol ateli uygulandı.
post-op 3.haftada atel ve teller çıkarıldı
ve aktif dirsek hareketlerine başlandı.
Olguların ameliyat sonrası hastanede
yatma süresi ortalama 6,3 gün idi.

Kamplikasyon olarak 1 (%2) olguda
derin yara infeksiyonu, 2 (% 6,2) olguda ise kubitus varus deformitesi geliş
miştir.

TARTIŞMA

BULGULAR:

Kaymış

rus

cevap vererek gelen 32

Olguların sonuçları

Flynn kriterlerine
(3). (T ABL0-1)

Hasta dirsekierde taşıma açısı minimal -4, maksirnal 20 derece olup, ortalaması 8 derece, sağlam dirsek ortalaması ise 8.9 derece idi.

Hastanın,

Çağrımıza

değerlendirilmiştir

kırıkları

çocuk suprakondiler humetedavisinde kullanılan teda-

Flynn kriterlerine göre değerlendirilmiştir (3).

Tablo 1:

Taşıma açısana

AÇI
0-5 Çok iyi
6-10 iyi
11-15 zayıf
15 <kötü
TOPLAM

Tablo 1 : Flynn kriterlerine göre

hasta

göre

sayısı

25 (% 78, 1)
6 (% 18,7)
1(%3,1)
- (%0)
32

Hareket kaybına göre
hasta sayısı
21 (%65.6)
4 (%12,5)
3 (% 9,3)
4(%12,5)
32

değerlendirme
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vi metodları; kapalı redüksiyon ve dirsek üstü atel, iskelet traksiyonu, kapalı
redüksiyon-parkütan çivileme açık redüksiyon-internal tespittir (2,4,8, 11 ).
Açık redüksiyon için endikasyonlar ise
kınğın açık kırık olması, ciddi vasküler
yaralanmaların bulunuşu ve kınğın kapalı metodlarla redükte edilernemesi
olup, nörolojik kusurun varlığı açık redüksiyon için kesin endikasyon olarak
biidirilmemiştir (2,4, 11, 12).
Açık redüksiyonu ilk olarak.1937'de
Mac Lenan önermiş, Holmberg ve Sandegard tarafından iki büyük seride uygulanmıştır.Holmberg açık redüksiyondan iyi sonuç aldığını bildirmiş fakat
Sandegard açık redüksiyonun sonuçlarını yeterli bulmayıp, rutin bir metod olarak kullanılmaması gerektiğini bildirmiş
tir (11).

Cerrahi yaklaşım için değişik görüş
ler var olmakla birlikte genelde kabul
edilen görüş, postoperatif eklem sertliği
gelişme riskinin yüksek olmasından dolayı, posterior kesinin kullanılmaması
şeklindedir (7, 1O, 11, 12).
Cerrahi tekniklerdeki ilerlemeler, antibotiklerin kullanılması ile infeksiyon
riskinin azaltılması, traksiyona göre daha kısa hastanede kalma gerektirmesi,
anatomik redüksiyon ve stabil tespit
sağlanması gibi faktörlerden dolayı açık
redüksiyon son yıllarda daha çok uygulanır olmuştur (1 O, 11 ).
Weiland (1 O) açık redüksiyonla alı
nan fonksiyonel sonuçların kapalı metodlarla alınan sonuçlarla benzerlik
gösterdiğini,fakat kamplikasyon oranı
nın daha az olması,daha stabil fiksasyon sağlanması nedeniyle açık redüksiyon lehinde görüş bildirmiştir. Pirona
(6) en kötü sonuçları kapalı redüksiyon
ve alçı tespiti ile aldığını bildirmiştir. Tetik (9) açık redüksiyon uyguladığı olgu-

E. ÇETINUS

larında taşıma açılarına göre % 81.4,
fonksiyonel değerlendirmede ise %
76.3 çok iyi ve iyi sonuç almış, Budak
(1) açık redüksiyonun sonuçlarını %
70,1, Ege (2) ise %81 iyi olarak vermiş
tir. Biz kendi olgularımızda taşıma açıla
rına göre % 96.8. Fonksiyonel değer
lendirmeye göre ise % 78.1 çok iyi ve
iyi sonuç aldık.

Kozmetik açıdan kubitus varus geliteratürde % 9.58 arasında verilmiştir (4, 11 ). Bu oran bizde % 6.2 idi.
Enfeksiyon oranı ise literatürde % 1.51.7 (11.12) arasında olup, bu oran bizde% 2 olarak bulundu.
lişmesi

Bu bilgilerin ışığında deplase çocuk
humerus suprakondiler kırıklarının tedavisinde açık redüksiyon ve internal tespit iyi bir tedavi yöntemidir. Kapalı redüksiyon ve Kirschner telleri ile
perkutan tespit açık redüksiyona alternatif olabilir. Kapalı redüksiyon ve alçı
tespiti kötü sonuçları nedeniyle uygulanmamalıdır.
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KAYMIŞ SUPRAKONDiLER HUMERUS

KlRlKLARlNDA VASKÜLER YARALANMA
(Bir Olgu Nedeniyle)
Cihangir TETiK*, Mustafa SERDAR**, M. Rüştü MiDiLLiOGLU**
Suprakondiler kırıklar çocukluk yadirsek etrafı kırıklarının % 5060'ını oluşturur (1 ,7, 10). Vasküler yaralanma suprakondiler humerus kınğı
nın en önemli komplikasyonudur (1 0).
Görülme sıklığı %0,9-20 arasında değişmekte olup Lefort ve ark. %2, Ottolenghi %5 olarak bildirmiştir (5,.1 O). Biolgularımızda
162
zim
kendi
suprakondiler kırıkta 2 tane olup %1 ,2
dir. Bir olgumuzda cerrahi tedaviye
gereksinim duyulmuştur.
OLGU SUNUMU
9 yaşında erkek hasta sağ dirseğinde (dominant ekstremitesi) duvardan düşme sonucu oluşan kırık nedeniyle acil servise baş vurdu. Acil
servisteki muayenesinde sağ dir..sek
ekstansiyonda durmaktaydı ve kubital,
fossan ın hemen proksimalinden kıri-~ ·
şında

**

ğın

proksimal ucunun cildi delerek çıktı
ve dışarıda olduğu görüldü. Dolaşım
muayenisinde periferik nabızlar alına
madı ve kapiller dolum görülmedi. Nörolojik muayenesi tam olarak değerlen
dirilemedi. Hasta Gustilo tip 3 -C açık
kırık olarak değerlendirildi. Radyo grafileri çekildikten sonra ameliyathaneye
alındı. Genel anestezi altında redüksiyonu yapıldı, ancak 30 dakika kadar
beklenmesine rağmen periferik nabız
alınamadı. Bunun üzerine yara yerinden girilerek eksplorasyon yapıldı. Kırık
kontrol edilerek redüksiyon 2 adet çapraz Kirschner teli ile tesbit edildi. Brakial arter tromboze idi. Median siniri n bütünlüğünü
koruduğu
gözlendi.
Tromboze kısım sağlam yere kadar rezeke edildi. Araya sol bacaktan alınan
4 cm. lik ven grefti mikrocerrahi teknikle
ğı

Öğr.Gör. B.D.E.Ü.Tıp Fak.Ort.ve Trav.A.B.D.
Prof.Dr.D.E.Ü.Tıp Fak.Ort.ve Trav.A.B.D.
Araştırma Gör.D.E.Ü.Tıp Fak. Ort. ve Trav.A.
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dikildi. Anastomozların çalıştığı görüldü.
Önkol dolaşımı kontrol edildi!. Yaralanma ile dolaşım sağlanması arasında
geçen süre 3 saat idi. Ameliyat sonrası
7. ayda yapılan kontrolde kınğın kaynadığı
periferik nabızların açık olduğu,
kuwet kaybı ve his kusuru bulunmadığı
tespit edildi. Hare~et genişliğinde ekstansiyonda 5 derece kadar kayıp mevcut idi.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Suprakondiler
kırıkların
önemli
komplikasyonu vasküler yaralanma ve
volkmann iskemik kontraktürü bulmuş
tur. Açık kırık oranı aynı seride % 3 dür
(1 O). Ege kitabında %2,5 volkmann iskemik kontraktürü ve :%3.5 açık kırık
bildirilmiştir (1).
Açık yada kapalı kırık olsun dolaşım
sorunu olan olgularda kırık redüksiyonunu takiben dolaşımın düzeldiği görülür (4). Çoğunlukla dolaşım dıştan bası
ya bağlı olarak bozulmuştur. Bu
nedenle dirsek akstansiyonunu artır
mak dolaşımı düzeltebilir. Olguların
%10-15'inde radial nabız alınamıyabilir
(1 ). Redüksiyondan sonra "SP" belirtisi
varsa arteryal yaralanmadan şüphe
edilir (1 ,7}. Tam arter yaralanması açık
kırıklarda fazladır (1 O).
Vasküler yaraianmalarda arteregram veya cerrahi girişim uygulanmalıdır
(8). Bunun yanında zaman kaybettirecek girişimlerden kaçınılmalıdır (3,). Eski travmalı hastalarda arterin etrafın
dandaki
fibröz yapışıklıklar kırık
tekrarında, kırık hafif kaymış olsa bile
iskemi ve bunun sonucunda cerrahi girişim sebebi olabilir (67). Arte~ eksplorasyonunda yalnız spazm varsa lokal
anestezik, papaverin veya stellate
ganglion blokajı yapılabilir (10).
Olgumuzda postoperatif iyileşmenin
çok iyi olmasını literatür bilgileriyle
uyumlu gördük ve bu olgu dolayısıyla

suprakondiler humerus kırıklarında arter yaralanmaları ve tedavisinde greftlemeyi gözden geçirdik. Arter yaralanması muhtemel travmalarda gecikmeden
eksplorasyon ve gerekirse ven grefti
yapılmasının faydalı olacağı kanısına
vardık.
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ÇOCUKLARDAKi KAYMIŞ HUMERUS
SUPRAKONDiLER KlRlKLARlNDA UYGULANAN
CERRAHi TEDAVi
Adnan KAFADAR*, Mehmet GÜRCAN*, Feza KÖYLÜOGLU**,
Veli GÜLTEMiZ***

Humerus suprakondiler kırıkları çocuklarda en çok görülen dirsek kırıkla
rıdır. (1,6,8,15,17,24). En sık kullanı
lan tedavi metodları; kapalı redüksiyon ve alçılama, traksiyon, kapalı redüksiyon ve perkütan kirschner telleri
ile fiksasyon, açık redüksiyon ve internal fiksasyondur. (15, 14). (Kaymış
deplase) kırıkların tedavisi getirdiği sorunlardan dolayı zordur. örneğin nörovasküler patoloji, redüksiyonu sağ
lama ve devamındaki zorluklar, dirsek
eklem sertliği veya kubitus varus gibi
geç kötü sonuçlardır. (7,15,24)
Cerrahi girişim olarak posterior,
anterior, medial ve lateral kesHer kullanılmaktadır. (2, 18, 22, 23). Posterior yaklaşımda aşırı kapsüler travma

**

nedeniyle kalıcı ek le m sertlikleri, triseps
kasının kesilmesiyle aktif dirsek hareketlerinin sağlanmasında zorluklar ortaya çıkmaktadır. Anterior kesi ise damar
ve sinir hasarının lokalizasyonuna göre
uygulanmaktadır. Medial girişimde urnar sinir disseke edilerek trisseps ve
brakialis kası arasından girip kırık önden redükte edilmektedir (23).
Bu

çalışmamızda kliniğimizde

son 5
redüksiyon uyguladığımız ve
posterior ve lateralden cerrahi girişim
yılda açık

yaptığımız

olgularımızın

sonuçlarını

araştırdık.

MATERYAL VE METOD

S.B. Haydarpaşa Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde

Haydarpaşa Numune Hası. Ortopedi ve Travm. KI. Uzmanı
Mardin Devlet Hast. Ortopedi ve Travm. KI. Uzmanı
Karta! Devlet Hast. 2. Ortopedi ve Trav. KI. Şef Muavini

893

ÇOCUKLARDAKI KA YMJŞ HUMERUS

Adnan KAFADAR

Mart 1987 - Eylül 1992 tarihleri arasın
da kaymış humerus suprakondiler kırıklı
159 çocuk cerrahi olarak tedavi edildi,
çağrımıza uyarak son kontrola gelen
hasta sayısı 95 (%60) idi. Olgularımız
da en büyük 14, en küçük 1,5 olmak
üzere ortalama yaş 7,4 idi. Bunların
69'u (%72) erkek, 26 (%28) kız idi. Kı
rıkların 61 'i (%64) sol dirsekte, 34
(%36)'ü sağ dirsekte idi.
Tüm

hastalarımızda

rık sayısı

rık sayısı

fleksiyon tipi
6 (%3.8), ekstansiyon tipi
153 (% 96,2) idi.

kı
kı

Kontrola gelen 95 hastadan 37
(%39) tanesine posterior kesi, 58
(%61) tanesine lateral kesi ile girilmiş
tir. Olgularımızdan son iki yılda ameliyat
edilenlere lateral kesi, daha öncekilere
çoğunlukla posterior kesi uygulanmıştır.
Posterior kesi uygulanan hastalarda
önce ulnar sinir a$kıya alınmış, sonra
triseps ters V şeklinde kesilip distale
devrilmiş, redüksiyondan sonra lateral
ve medialden birer K teli ile tesbit edilmiştir. Lateral kesi uygulananlarda ise
önden redüksiyon sağlanarak lateralden; biri proksimal biri distal fragmandan olmak üzere kırık hattını çaprazlayan iki K teli ile tesbit edilmiştir.
Ameliyat sonrası K tellerinin ucu kıvrıla
rak cilt dışında bırakılmıştır. 3 hafta süreyle önkol supinasyonda dirsek üstü
alçı atel uygulanmış, ortalama 4 haftada grafilerde kallus oluşumu görülünce
K telleri çıkartılarak hareket verilmiştir.
Olgularımızın yeterli takibi olanlarda
ortalama takip süresi en az 3, en çok
14 ay olmak üzere 18,5 aydır. dirsek
eklem hareketleri STER yöntemine göre, klinik olarak varus-valgus gelişip gelişmediğinde, AP grafide Bouman açısı,
Lateral grafide kapitulohumeral açı ölçülerek Mitchei-Adams kriterlerine göre

BULGULAR
Başarı oranı

çok iyi ve iyi sonuçların
ve lateral keside % 95, posterior kesidte % 68'dir.
toplamıdır

Klinik muayenede tesbit edilen varus deformitesi ile Bauman açıları farkı
nın ilişkisi araştırıldığında varusu olmayan hastaların Bauman açıları farkı -2,2
ile 3,8 arasında bulunmuş, varus deformiteli hastalarda Bauman açılarık farkı
ortalama 11,2 derece bulunmuştur. Hareketi çok iyi olan hastaların kapitulohumeral açı ortalaması 40,8, iyi hareketi
olanların 30,5, kötü hareketi olanların
açı ortalaması 15,7 olarak bulundu.
Lateral kesi uygulananlarda MitcheiAdams kriterlerine göre 28 olguda çok
iyi sonuç alındı ve bunlardan hiç birinde
dirsekte hareket kısıtlılığı yoktu. 21 inde
iyi sonuç elde edildi. Kötü sonuç aldığı
mız 9 hastanın, ikisinde 30-40 derece
ekstansiyon kısıtlılığı vardı. Ikisinde kubitus valgus, ikisinde kubitus varus ve
birinde fleksiyonda 40 derece kısıtlılık
vardı. Kötü sonuç alınan bu olgularda
cerrahi olarak iyi bir anatomik redüksi. yon ve internal tesbit yapılamadığı görüldü.
Posterior kesi uygulanan olgulardan
13 çok iyi, 12 iyi, 12 kötü sonuç elde
edilmiştir. Başarı oranı %68 dir. Bu sonuçlarda triseps kasının kesilmesinden
dolayı dirsek ekstansör kaslarının gücünün azalması ve repozisyonun stabilitesini kaybetmesi, postoperatif dönemde
dirsek egzersizlerine olumsuz etkisi olduğu yatmaktadır. Nitekim bu olgularda
cerrahi olarak iyi bir anatomik repozisyon sağlanmasına rağmen, postoperatif dönem de aktif egzersizlerinde oldukça güçlük çekildiği görülmüştür. Bu
da dirsek hareketlerinin kısıtlanmasına
yol açmıştır.

değerlendirilmiştir.

Olgularımızda
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olguda radial ve median sinirde, iki olguda ulnar sinirde nörodefisit bulunmuş, bunlar tedavi sonrası düzelmiştir.
5 olguda turnike basısına bağlı olarak
postoperatif dönemde nörodefisit geliş
miş, bunlar takiplerinde tamamen iyileşmişlerdi r.

Adnan KAFADAR

Sonuç olarak açık redüksiyon gereken kaymış suprakondiler humerus kı
rıklarında; daha basit olması, daha az
cerrahi travmaya neden olması, yeterli
redüksiyon yapılabilmesi ve rehabilitasyonunun kolay olması nedeniyle lateral
kesi tercih edilmelidir.

TARTIŞMA

Suprokandiler humerus kırıkları çocUklarda ön kol kırıklarından sonra en
sık görülen kırıklardır. (6,8, 15, 17,24)
Serimizde fleksiyon tipi kırık% 3.8, ekstansiyon tipi %96.2 oranındadır. Bir çok
seride de oranlar bu şekildedir
(8,9,23,24).
Dirsek ekiemi fonksiyonel yönden
önemli bir eklemdir. Watson-Jones ve
Smith (21) açık redüksiyonun kapsüler
sertliğe neden olduğunu söylemişlerdir.
Açık redüksiyon yapılırken hangi kesinin kullanılması gerektiği hala tartışmalı
bir konudur. Biz posterior kesi uyguladı
ğımız 37 olguda % 68, lateral kesi uyguladığımız 58 olguda% 85 başarılı sonuç aldık. Görüldüğü gibi lateral kesi
sonuçları posterior kesi sonuçlarında
daha iyidir. Careassone ve Wilkins posterior kesinin, zaten anteriarda kırık ile
meydana gelen yumuşak doku hasarı
na, birde posteriardan yumuşak doku
hasarının

eklendiğini

belirtmişlerdir

(6,24). Wilkins 1990 daki yayında "asla
posterior kesi kullanılmamalıdır" demektedir (24). Alanso-Liames posterior
cilt kesisi yapıp tricepsi iki taraftan kesmektedir (2). Kehomaki anterior kesinin
güvenli ve zaman kazandırıcı bir yöntem olduunu savunmaktadır (12). Sason ise lateral kesinin daha basitk olduğunu ve anteriordaki yapıları daha iyi
gösterdiğini söylemiştir (17). Bizim de
lateral kesi hakkındaki düşüncelerimiz
aynı yöndedir. Ayrıca medial korteksin
devamlılığı palpasyonla anlaşılmaktadır.
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"Greenstick" yada "Torus" tarzında
çocukluk çağına özgü kırık tipleridir. Bu çağa ait daha az tanınan bir
de "Plastik Deformasyon" tarzında kı
rıklar vardır. lik olarak 1974 de Borden
(i) tarafından bildirilmiştir. Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda plastik deformasyon tipindeki kırıklarda
teşhisteki ve tedavisindeki güçlüklerden söz edilmiştir.
kırıklar

Kemiğin longitudunal eksenine paralel gelen kuwetin derecesi kemiğin
elastik bükülme sınırını aştığında kemikte eğilme (bowing) meydana gelmekte, kuvvet ortadan kalktığında kemik eski yapısına dönemernektedir
(2). Buna plastik deformasyon denilmektedir. Bu tarz kırıkta radyolojik olarak gerçek bir kırık görülmemekte sadece kemiğin bütününü ilgilendiren
bir bowing şeklinde karşımıza çıkmak-

tadır.

Gerçekte kemiğin kollajen demetlerinde mikrofraktürler olmaktadır.

Plastik deformasyon tarzında kırıklar
en çok ulnada sonra radius ve fibuiada
görülmektedir (3). Letts ve arkadaşları
(4) kesinlikle ulnada plastik deformasyon tarzında kırık aranması gerektiğini
bildirmişlerdir. Teşhiste yanılgı ve tedavide gecikme önkolda fonksiyon kusuruna yol açmaktadır.

Olgu

Sunuşu:

7 yaşında erkek çocuğu 20 gün önce geçirdiği travma sonucu önkolda hareket kısıtlılığı ve ağrı nedeniyle polikliğimize baş vurdu. Yapılan klinikradyolojik muayensinde radius başında
laterale çıkık, ulna cisminde konveks
yüzü laterale doğru olan kemiğin bütününü ilgilendiren bir eğilme (bowing),
radius distal ucunda kaymış Salter-

Doçent, Gaziantep Üniv. Tıp. Fak. Ortop. Trav. ABD. Doçenli
Araştırma Görevlisi, Gaziantep ü. Jrp Fak. Ortop. Trav. ABD.
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Harris Tip ll tarzında kırık ve radial sinirin posterior interosseoz dalına ait
lezyon tesbit edildi.
Radius distal ucundaki kırığa ait bir
miktar kal dokusu görülmekle birlikte
ulnaya ait bir periost reaksiyonu mevcut değildi (Şekil 1)
Olgunun 20 günlük

olması

nede-

Şekil 1 : Radius başmda Iatera/e dislokasyon ve utnada tepesi Iatera/e doğ
ru olan eğilme (bowing) görülmekte.

niyle konservatif tedavi denenmedi.
Ameliyata alınarak ilk önce eğilmenin
en fazla olduğu ulnanın 1/3 proksimal1/3 orta birleşim yerinden osteotomi yapıldı. Retrograt olarak yerleştirilen bir
steinman çivisi yardımıyla ulnanın aligmenti sağlandıktan sonra osteotomi fikse edildi. Oleksranondan çıkarılan çivinin ucu migrasyonu önlemek amacıyla
kıvnldı. Daha sonra radius başı redükte edildi. Annuler ligament onarımı yapıldı. Redüksiyonun stabil olmaması
dolayısıyla radius başı kapitilum humeriden geçen ince bir Kirşner teli ile fikse
edildi. Ayrıca radius distalindeki epifiz
kırığıda redükte edilerek bir Kirchner teli ile fiksasyon yapıldı. Radial sinirin
posterior interosseoz dalı eksplore edildi. Sinirin bütünlüğünün bozulmadığı
görüldü (Şekil 2).
3 hafta sonra kapitulum humeriden
geçen Kirşner çıkarıldı. lmmobilizasyona 6 hafta devam edildi. Bu sürenin sonunda el bileği, dirsek ön-kol pronasyon ve supinasyon hareketlerine
başlandı. 3 ay sonra sinir belirtileri kayboldu. 1 yılın sonunda ulnayı tesbit etmek için kullanılan steinman çivisi çıka
rıldı.
2.
yılın
sonunda
yapılan
kontrolünde el bileği dirsek ve önkol
pronasyon ve supinasyonunda fonksiyon kusuru olmayıyp hastanın şikayeti
yoktu (Şekil 3).
TartışmaBize

göre bu olgu bir Monteggia tip lll kırığıdır. El bileğindeki radius distal uç kırığı ayrı bir antitedir. Ge-
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A. GÜLEÇ

2: Postoperatif radyografi.

rek, radius başı dislokasyonunun laterale olması gerekse ulnanın bowing'inin
laterale olması dolayısıyla tip lll olarak
değerlendirdik. Literatür taramamızda
bu tarzda bir plastik deformasyon kınğı
na yada Monteggia tip lll kırığına rastlayamadık (5,6,7). Letts ve arkadaşları
(4), 1985 de radiusun antericra dislokasyonu ve ulnanın antericra doğru bowingi ile birlikte olan, plastik deformasyon tarzında ulna kırığı görmüşler,
Monteggia tip ı olarak değerlendirmiş
lerdir.

Şekil 3: Ameliyattan 2 ytl sonra önkol garafisi.
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8-16 YAŞ GRUB ÇOCUKLAR
ÖNKOL KlRlKLARlNlN
DAViSi
Mücahit GÖRGEÇ*, Oğuz DURAKBAŞA**, Nedret OKAN**

Çocuklarda önkol kırıkları plastik
deformasyon, yeşil ağaç ve deplase
karıklar şeklinde olmaktadır. Plastik
deformasyon ve yeşil ağaç kırıkları
stabil kırıklardır. Deplase kaymış kırık
lar ise periostun tamamen yırtılması
ve ağır yumuşak doku hasarı sebebiyle instabil kırıklardır (12). Çocuk önkol
kırıklarının tedavisi genellikle konservatif olmakla birlikte, 8 yaşından sonra
instabil kırıklarda, özellikle üst ve orta
bölüm kırıklarda, düzeıme (korreksiyon) elde etme ve bunu devam ettirme zordur. Kötü kaynama oranı yüksek, remodelasyon gücü düşüktür
(1 ,6,7). Bu nedenle son yıllarda okulçağı çocuklarda önkol kırıklarının tedavisinde cerrahi yöntemler kullanılır ve
tartışılır olmuştur (1 ,3,4,5,8, 10). Bu yayının amacı 8-16 yaş grubunda önkol

orta bölüm kırıklarında uyguladığımız
konservatif ve cerrahi tedavilerin sonuçları ve literatür verileri ile konuya
aÇıklık getirmektedir.
HASTALAR VE TEDAVi YÖNTEMLERi
1991 yılı içerisinde S.B. Haydarpaşa
numune hastahanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde önkol orta bölüm kırı
ğı olan 70 çocuk tedavi edildi. Hastalar
8-16 yaş grubunda idi, ortalama yaş
11.2 idi. Konservatif tedavi uygulanan
56 hastanın yaş ortalaması 9.8, cerrahi
tedavi uygulananların 12.7 idi. 70 olgunun 38'i stabil, 32'si instabil kırıktı. Hastaların hepsine anestezi uygulanmaksı
zın
kapalı
redüksiyon
denendi.
Başlangıçta 38 stabil kınğın 30'unda 15
derecenin üzerinde angulasyon vardı,

Haydarpaşa Num. Hast. Ortop. Travm. KI. BaşAsistanı
Haydarpaşa Num. Hast. Ortop. Travm. KI. Asistan ı
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redüksiyon denemesinden sonra 23 olguda tam anatomik ropozisyon elde
edildi, 15 olguda ise 15 derecenin altın
da redüksiyon elde edildi. 32 instabil kı
rığın 16 sında radüksiyon başarıldı. Reposizyon alçı içinde birer hafta ara ile
radyolojik olarak kontrol edildi, angulasyonda artış olduğunda ikinci kez redüksiyon denendi. Reposizyon sağlanama
yan i 6 olgunun 14 üne açık redüksiyon
ve intramedüller Kirshner teli ile osteosentezyapıldı.

Cerrahi Teknik: Genel anestezi altında

pnömatik turnike uygulandıktan
sonra önkol alt uçta 1 cm lik kesilerle
medial ve lateralde fizi s hatlarını praksimalinden drillenerek ulna ve radius
medullalarına girilir. Medulla kalınlıkları
na göre i ,5-2,5 mm lik Kirshner tellerinin 3,5 mm lik uç kısımları 30-45 derece açı!andırıldıktan sonra medullalara
sokulur, kırık hattına kadar ilerletilir. Bu
aşamada 2-3 cm lik kesilerle kırık hatlan açılıp, kırık redükte edilir. Teller praksimale doğru ilerletilip üst matatizlere
saplanır. Distalde telierin ucu kıvrılarak
cilt altında bırakılır.
redüksiyon yapıldığı için 1 aylık sirküler alçı
36 aylarda teller çıkarılır.

Sonuçlar Daruwalla ve Grace kriterlerine göre değerlendirildi (6). Buna göre çok iyi sonuç; zorlu fiziksel aktivitede
şikayet yok, ön kol ratasyon kaybı 1oo
den az, iyi sonuç; zorlu fiziksel aktivitede hafif şikayet. i 1°-38 lik ratasyon
kaybı, orta sonuç; günlük dktivitelerde
hafif şikayet, 31°-90° li~ r,:;tasyon kaybı.
Bunların ötesind, f<i belirtiler ise kötü
sonuç kabul edilir. Hastalarımızın bir
sene takibi amaçlanmış, konservatit tedavi edilen 56 hastanın 35 i, cerrahi tedavi ·dilen hastaların hepsi takib edilmişlerdir.
Konservtaif tedavi edilen

hastalarda 12 çok iyi, 18 iyi, 5 orta sonuç alındı, kötü sonuç yoktu. Iyi sonuç
alınan 4 olguda başlangıçtaki anatomik
repozisyon alçı içinde bozulmuş, ve
kaynama 0-15° lik angulasyonlarla olmuştur. yine iyi sonuç alınmış 2 olgu
%50 deplasmanla kaynamış ve radial
eğim kaybı oluşmuş hastalardır. Orta
sonuç alınan hastalarımız başlangıçta
kabul edilebilir redüksiyon sağlanan
hastalarımızdır. Kaynama 15 derece altında angulasyonlarla gerçekleşmiş, 1
sene boyunca remodelasyon olmamış
tır. Orta sonuç kararı şikayetten ziyade
hareket kaybıyla verilmiştir.
Cerrahi tedavi yapılan 14 hastadan
5 inde çokiyi, 7 sinde iyi ve 2 sinde orta
sonuç alındı. Iyi sonuç alınan iki hastada radial eğim kaybı, birinde kurutma
makinesine sıkışma sonucu ağır yumuşak doku hasarı ve bir diğerinde üç ay
ara ile ikinci kırık gibi sonucu olumsuz
etkileyen faktörler tesbit edildi. Orta sonuç alınan bir hastada ameliyatın ertesi
günü akut iskemi bulguları ile fasyotomi
yapıldı. Volkman kontraktürü gelişmedi.
diğerinde ise teller cildin dışında bıra
kıldığı için
erken çıkarılmak zorunda
kalındı, alçılı tesbit süresi uzatıldı. Olgulanmızda kaynama gecikmesi, kaynamama ve radio-ulnar sinoztoz görülmedi. (Şekil - 1)
TARTIŞMA

Radius ve ulna proksimalde anular
ligaman, distalde triangüler ligaman ve
ortad interossöz membran ile birleşe
rek dörtgen bir yapı oluşturur. Pronosupinasyon hareketi esnasında bu yapı
çaprazlaşır (4). Matthews yaptığı deneysel araştırmada bu anatomik yapı
daki 20° lik Klinik çalışma yapan yazarlar da 1oo üzerindeki angulasyonların
pronasupinasyon kaybı oluşturduğunu
göstermişlerdir (1 ,2,6, 11 ). Robert radi-
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şan malunion'un ise yüksek remodülasyon kabiliyetinden dolayı düzeldiği, bu
nedenle konservatif tedavinin başarılı
ve yeterli olduğu kanısındadır. 8 yaş
üzerinde ise 1Ü0 ye kadar angulasyon.
45° ye kadar ratasyon kabul edilebilir
sınırlardır(1 ,3,5-8, 10,11 ).

Incelediğimiz 8-16 yaş grub çocuklarda anatomik redüksiyonun alçılı tesbit içerisinde bozulsa bile 15° lik angulasyonu
geçmediğini
gördük.
başlangıçta arıatomik redüksiyorı elde
edilmiş hastalarda orta ve kötü sonuç
gelişmedi. Orta sonuç elde edilerı 5
hasta, başlangıç repozisyonu, kabul
edilebilir olan hastalardandı. Bu hastalarda kaynama sonrası yapılan 1 yıllık
takiblerde remodelasyon satanamadı.

Şekil-1

al eğim kaybının önkol rotasyonlarını,
darsal angulasyonlardan daha fazla
bozduğunu, Rang voler angulasyonun
supinasyonu, darsal angulasyonun pronasyonu kısıtladığını belirtmişlerdir. Çocuk önkol kemiklerinde 45° altındaki
malrotasyonun ölçümünün zorluğu sebebiyle, literatürde malratasyon pronosupinasyon ilişkisi üzerinde durulmamıştır (2,6). Fakat Tarr ulna ve radyustaki ratasyon bozukluğunun pronosupinasyon kaybına paralel olduğunu,
uzunluk farkı, angulasyon ve interossöz
membrana baskının hareket kaybı oluş
turacağının söylenemeyeceğini belki de
hareket kaybına interrossöz membranda gerginlik oluşturan yumuşak doku
nedbesinin sebeb olduğunu ileri sürmüştür.

Fuller ile birlikte birçok yazar 8 yaş
anatomik redüksiyon elde etme
ve bunu korumanın kolay olduğu, olualtında

Anatomik veya kabul edilebilir repozisyon elde edilemeyen okul çağı çocuklarda uygulanan plak-vida osteosentezinin infeksiyon, geniş skar
dokusu, radyo-ulnar sinostoz, osteosentez materyalinin ikinci bir ameliyatla
çıkarılması gibi sakıncaları vardır. Birçok yazar son zamanlarda kapalı repozisyon ve intramedüller osteosentez
yöntemini kullanmaktadır (3,4,8, 1O). Bu
yönden infeksiyon, radyo-ulnar sinostoz ve kaynamama gibi komplikasyonların görülmemesi, geniş bir kesi ve osteotez materyalinin çıkarılması için
ikinci bir ameliyat gerektirmemesi sebebiyle plak-vida osteosentezine üstünlük
göstermektedir.
Kliniğimizde bu uygulamayı skopi
kullanmadan yaptığımız için, kırığı açık
repoze etmemize ve ameliyat sonrası 1
ay alçılı tesbit uygulamamıza rağmen
iyi sonuçlar aldık. Orta sonuçlar tekniğin iyi uygulanmamasından kaynaklandı.

Sonuç olarak çocuk önkol kırıklarıda
cerrahi tedavi indikasyonu % 1O geç-
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li Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Ki-

mez (1 O). lntramedüller osteosentez
konservatif tedavinin yerini alma iddiasında değildir. Fakat kabul edilebilir repozisyon ve remodelasyon sınırlarının
dışına çıkan kırıklarda seçkin bir tedavi
olma yolundadır.

tabt. 1991; 257-259.
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ME, FL YNN JC. Malunited forearm fractures in chi/dren. j. Pediatrc Ortpoh. 1990; 10,
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Mehmet ÖZAL*, Cem GÖKÇE**, Avni DAYICAN***, Ali ÇAYGÜR****
Yetişkin tüm çıkıkiarın% 5'ini oluş
turan TKÇ, büyük travmalar sonucu
oluşmaktadır. Çocuklarda ise TKÇ
çok az görülmekte ve küçük travmalar
sonucu da oluşabilmektedir (1 ,4,5,
6,9,10,13,14).

Çocuk
,

T.K.Ç.'Iarının oluş

mekaniz-

ması, çı kık lokalizasyonları, sınıflandır

ması ve belirtileri yetişkinlerdeki gibidir.
Oluş
nedenleri
arasında
yüksekten düşme ve aynarken düşme
ilk sıraları alır. Yetişkinlerden farklı olarak trafik kazaları daha az çıkık nedenidir.

Çocuk Travmatik Kalça Çıkıkiarını n
(T.K.Ç.) % 80'i arkaya, % 16'sı·öne ve
% 4'ü santral tip çıkıkiardır (i ,5,6, 13).
T.K.Ç., femur başı avasküler nekrozu, dejeneratif artrit ve koksa magna gibi komplikasyonlara neden olabiAnk.
Ank.
Ank.
Ank.

Numune H.
Numune H.
Numune H.
Numune H.

1. Ortopedi ve Trav.
1. Ortopedi ve Trav.
2. Ortopedi ve Trav.
1. Ortopedi ve Trav.

lir. Bu yüzden çocuk T.K.Ç.'Iarı travmadan sonraki en kısa sürede redükte
edilmelidir. (2,6,9,13,i4). ·
MATERY AL VE METOD
Ocak 1985 - Aralık 1991 tarihleri
A.N.H. 1. Ortopedi ve Travmatoloji kliniği'nde 135 T.K.Ç. olgusu
yatırılarak tedavi edilmiştir. 135 olgudan çocuk olan 16'sı bu çalışmaya alın
mıştır. 16 olgunun 12 si (%75) erkek,
4'ü (% 25) Kız olup, E/K oranı 3/1 dir.
Olgularımızda en küçük yaş 4, en büyük yaş 14 olup, ortalama yaş 8.1 dir.
Olgularımızın 9'unda sol, ?'sinde sağ
kalçada çıkık vardır. 8 olgumuzda yüksekten düşme, 6 olguda aynarken düş
me, 2 olguda ise trafik kazası çıkık nedenidir. 12 olguda arkaya, 2 olguda
öne ve 2 olguda santral çıkık vardır. i
olgumuzda abdominal, 1 olgumuzda
arasında

Kliniği Uzmanı
Kliniği Şef Yardımcısı
Kliniği Başasistanı
Kliniği Asistan ı
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maksillofasiyal yaralanma ve 1 olgumuzda simfisis pubis seperasyonu olmak üzere 3 olgumuzda T.K.Ç.'na ek
travma vardır.
Olgularımız en erken 1 saat, en geç
24 saat olmak üzere, ortalama 6.1 saat
içerisinde kliniğimize başvurarak tedaviye alınmıştır. Olgularımızın tümü 24
saat içerisinde kliniğimize başvurmuş
tur. 16 T.K.Ç.'Iı olgunun 14'üne acil olarak GAA'da kapalı redüksiyon uygulanmıştır. Arkaya çıkıklı 12 olgu Bigelow,
öne çıkığı olan 2 olgu ise Allis yöntemi
ile redüte edilmiştir. Tüm olgulara ameliyathanede kontrol grafisi çektirilmiş, 6
olguya aynı seansta pelvipedal alçı
(PPA) uygulanmıştır. Diğer 8 olgunun
?'sine 2 - 5 günlük cilt traksiyonunu takiben PPA yapılmıştır. Arkaya çıkığı
olan ve Bigelow yöntemi ile kapalı redüksiyon yapılan 1 olgunun kontrol grafisinde, femur başının asetabuluma
uzaklığı normalden fazla bulunmuş ve
kapsül interpozisyonu olarak tedaviyi
kabul etmeyerek takibimizden çıkmıştır.
Santral çıkığı olan 2 olguya 15 günlük
traksiyonu takiben PPA uygulanmıştır.
Olgularımız 4- 6 haftalık PPA tespitinden sonra yük vermeden koltuk değ
neği ile yürütülmüştür. 3- 4 ayda kısmi
yük verilmiş, 4 - 5 ayda tam yük veril-

röntgen bulguları göz önüne

alınmıştır.

7 olgumuzda sonuç çok iyi, 4 olgumuzda iyi olarak değerlendirilmiştir. 01gularımızda avasküler nekroz saptamadık. 1 olgumuzda kapsül interpozisyonu, 3 olgumuzda da 2 mm den fazla
koksa magna tespit edilmiştir.
TARTIŞMA

Çocuklarda T.K.Ç çok az görülür.
(1,4,9,10,13,14) Epstein'nin 830 T.K.Ç.
olgusunun % 9'u çocuktur (14). 5 yaş
altı çocuklarda asetabulum kartilajının
yumuşak olması ve yaygın eklem laksitesi nedeniyle T.K.Ç. daha sıktır.
(4,5,6) Olgularımızın 5'i (% 31.2) 5 yaş
altındadır.

Literatürde, T.K.Ç.'Iarının % 60-?0'i
erkeklerde görülür (6,8,9, 13). Olguları
mızın % 75'inin erkek olması literatürle
uyumludur.
Yetişkinlerde

travmatik kalça çıkığı
en büyük sebebi trafik kazalan
iken, çocuklarda minör travmalarla da
çıkık oluşabilir (5,6,8,9, 1O, 12, 13). 6 olgumuzda çıkığın oynarken düşme gibi
küçük bir travmayla oluşması yayınlarla
uyumludur.
nın

Olgularımız en az 12 ay en fazla 60
ay olmak üzere, ortalama 24 ay takip

T.K.Ç. genellikle klinik olarak tanınır.
Ancak pek çok geç teşhis edilen olgu
bildirilmiştir. Tibia kırığı, femur kıığı ve
kafa travması geç teşhis nedenleridir
(9,12,13). Acil polikliniğimizde travmalı
her çocuğa rutin kalça grafisi çekildiğin
den tanıda geciktiğimiz olgu ile karşı

edilmiştir.

laşmadık.

Olgularımızdan biri önerdiğimiz açık
redüksiyonu kabul etmeyerek, 2'si santral çıkıklı olan, 4 olgu ise tam yük verilmesini takiben 4 ve 5. aylarda takibimizden çıkmıştır. Geriye kalan 11 olgu

Çocuk T.K.Ç.'Iarında tedavi; en kısa
sürede kalçanın redükte edilmesi esası
na dayanır. Santral çıkıkiarda ise traksiyonla
tedavi
tercih
edilmektedir
(3,5,6, 12, 13). Açık redüksiyon zaten
bozuk olan kanlanmaya daha fazla zarar verebilir (13, 14). Açık redüksiyon
Grade lll- IV çıkıkiarda ve kapalı redük-

miştir.

SONUÇLAR

değerlendirmeye alınmıştır. Sonuçları
mızın değerlendirilmesinde, ağrı,

ket

genişliği

aksama olup

hareve

olmaması
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siyonun

başarılı olmadığı

olgularda ya-

pılmalıdır(13).

Çocuk T.K. Ç'larında erken kamplikasyon olarak yumuşak doku interpozisyonu % 15, siyatik sinir hasarı % 3
bildirilmiştir
(5,6, 1O, 11, 12,
olarak
13, 14). Olgularımız arasında siyatik sinir yaralanması görülmezken, 1 olguda
yumuşak doku interpozisyonu saptanmıştır. Redüksiyon sonrası ağrı, eklem
yüzeyinde düzensizlik ve tam olmayan
redüksiyon, yumuşak doku interpozisyonunu düşündürmeli ve artrografi, GT
ve MRG ile araştırmalıdır (4, 14). Posterior çıkıklı bir olgumuzda artrografi ve
açık redüksiyon planlanmış ancak hastanın kabul etmemesi nedeniyle yapıla
mamıştır. Femoral damarların yaralanması özellike öne çıkıkiarda görülebilen
bir komplikasyondur. Literatürde bir olguda da superior gluteal sinir hasarı bildirilmiştir. (14) Fiddian kapalı redüksiyon sırasında 2 olguda femur başı
epifizinde kayma bildirilmiştir (7).
Çocuk T.K.Ç.'Iarının en önemli
komplikasyonu olan femur başı avasküler nekrozu oranı % 1O dolaylarındadır
(2, 13, 14). Travmadan sonraki 24 saat,
özelliklede 12 saat içerisinde çıkığın redüksiyonu avasküler nekroz olasılığını
azaltır (1 ,2,5,6,8, 1O, 12, 13, i 4). Olguları
m ız arasında avasküler nekroz saptanmamıştır. Bunu tüm olgularımızın travmadan sonraki 12 saat içerisinde
redükte edilmiş olmasına bağlamakta
yız.

Koksa magna ve dejeneratif artrit,
travmatik kalça çıkıklarının geç komplikasyonlarıdır (5,9, 1O, 13, 14). Offierski
serisinde % 53 koksa magne bildirmiş
tir (100). Biz 3 olguda (% 27.2) koksa
magna tespit ettik.
Redislokasyon, miyozitis ossifikans
ve erken epifizyal füzyon, çocuk

T.K.Ç.'Iarı

sonrası

komplikasyonlardır

görülebilen nadir
(3,9, 1O, 12, 13, 14).

SONUÇ
Çocuklarda T.K.Ç. minör bir travma
her çocuğa kalça grafisi çekilmelidir. Çıkık saptandığında acil olarak redükte edilmeli
ve çocuk gelişmesi tamamlanıncaya
kadar takip edilmelidir. Travmadan sonraki 12 saat içerisinde redükte edilen
olgularda avasküler nekroz ve diğer
komplikasyonların oranı çok azdır ve
sonuçları yüz güldürücüdür.
ile

oluşabileceğinden travmalı
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ÇOCUK FEMUR BOYUN KlRlKLARI
Recep MEMiK*, Mustafa YEL**, Mahmut MUTLU***
Çocuklarda femur boyun kırıkları
oldukça nadir görülür. Tüm çocuk kı
rıkları içinde % 1 den az olduğu tesbit
edilmiştir (2,3, 13). Az görülmelerine
karşın birçok ciddi komplikasyonlara
yol açmaları nedeniyle önemli bir kırık
grubunu oluştururlar. Bu çalışmada
Tablo 1.

Kırık tiplerine

kliniğimizde tedavi edilen çocuk femur
boyun kırıklarının sonuçları incelenmiş

tir.
MATERYAL VE METOD
1983-1991 yılları arasında Selçuk
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve

göre sonuçlar
Sonuçlar

**

Kırık tipleri

Iyi(%)

Orta(%)

Kötü(%)

Tip 1

-

-

Tip ll

6 (% 40.0)

2 (% 13.3)

Tip lll

4 (% 26.7)

1 (% 6.6)

Tip IV

2 (% 13.3)

-

-

Toplam

12 (% 80.0)

3 (% 20.0)

o(% 0.0)

Selçuk Ünv. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Doçenti
Selçuk Ünv. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Arş. Gör.
Selçuk Ünv. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloj Uzmanı
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Travmatoloji kliniğinde tedavisi ve kontrolleri yapılan 15 çocuk femur boyun kı
rığı çalışmaya alındı. Patolojik kırıklar
çalışma dışı tutuldu.
Hastalar içinde en küçük yaş 4, en
büyük yaş 17, (ortalama 10.13 yaş)
olarak bulundu. Kırıklar 7 hastada sağ,
8 hastada sol taraftaydı. Kırık sebebi 8
hastada yüksekten düşme, 7 hastada
trafik kazasıydı. Bu kırıklarda Colonna
sınıflaması (3,5,6) kullanıldı. Buna göre
Tip ı (transepifizeal) kırık hiç tespit edilemezken, Tip ll (transservikal) 8 hastada (% 53.3), tip lll (servikotrokanterik)
5 hasta (% 33.3), tip IV (intertrokanterik) 2 hasta(% 13.4) görüldü. Yaralanma sonrası ilk 24 saatte 11 hasta, 2-9
gün arası 4 hasta müracaat etti.
Toplam 15

hastanın

4 ünde ilave

kı

rıklar, 5 hastada ise kafa, toraks ve karnı (abdominal) ilgilendiren multiple ya-

ralanmalar izlendi..
Dört hastaya konservatif tedavi uybulull, diğerleri lll, ve Tip IV kırıkiardı Üç
hastaya cilt traksiyonu, beraberinde femur cisim kırığı olan bir hastaya ise iskelet traksiyonu ve pelvipedal alçı uy-

gulandı. Bunlar ayrılmamış kırığı
nan hastalardı. Bunlardan ikisi Tip

gulandı.

Genel durumu iyi olan ayrılmış kırık
lar için erken internal tespit uygulandı.
Kliniğimize geç müracaat eden veya diğer sistem yaralanmaları nedeniyle genel durum ameliyat için uygun olmayan
5 hastaya 2 gün ile 89 gün arasında
cerrahi tedavi uygulandı. Internal tespit
aracı olarak 8 hastaya Steinman çivileri
uygulandı. Bu hastalar 6 hafta süre ile
pelvipedal alçıya alındı. Yaşları büyük
olan 3 çocuğun kırığına Richards kalça
çivisi ve/veya spongioz vida ile internal
tesbit yapıldı. Internal tesbit araçlarının
epifiz hattını geçmemesine özen göste-

rildi. Kapsüle yapılan küçük bir kesiyle
eklem içi hematom drenajı sağlandı.
Hiç bir hastada ameliyat sonrası enfeksiyon görülmedi. Hastanede kalma süresi cerrahi tedavi edilenlerde ortalama
9.4 gün, ksonservatif tedavi edilenlerde
19.7 gün olarak hesaplandı.
BULGULAR
Hastalar en az 14 ay en fazla 51 ay
ortalama 25 ay takip edildiler. Hastalar
son kontrol muayenelerinde Ratliff (13)
kriterlerine göre ağrı, hareket genişliği,
aktivite ve radyolojik özellikler gözönüne alınarak değerlendirildiler. Sonuçlar
üç grupta iyi, orta ve kötü olarak ayrıldı.
Tip ll kırığı bulunan 8 hastadan 6 sı
iyi (dördüne Steinman çivileriyle internal tesbit ikisine kapalı redüksiyon ve
pelvipedal alçı uygulandı), 2 si orta (her
ikisinede Richards kalça çivisi uygulandı), tip lll kırığı bulunan 5 hastanın 4 ü
iyi (üçüne Steinman çivileriyle, birine
Richards çivisi ile internal tesbit uygulandı), 1'i orta (pelvipedal alçıyla tedavi
edildi), tip IV kırığı bulunan 2 hasta iyi
(birine Steinman çivileri ile internal tesbit, birine pelvipedal alçı uygulandı) olarak değerlendirildi (tablo 1).
Avasküler nekroz 5 hastada (%
33.3) tesbit edildi. Bunların 4 ü hafif, 1 i
orta derecedeydi. Femur başında kollaps ve dejenerasyon görülmedi. Hiçbir
kırıkta psödoartroz ve enfeksiyon izlenmedi. Dejeneratif artrit hastaları takip
ettiğimiz süre içinde gelişmedi. Erken
epifiz kapanması bir hastada tesbit edildi.
TARTIŞMA

Çocuklarda ternur boyun kırığı yaşlı
aksine, büyük travmalar sonrası
oluşmakta ve beraberinde ilave yaralanmalar gelişebilmektedir (1 ,2,5,9). Bizim olgularımızda trafik kazası ve yükların
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gibi nedenlerle kırık
Ek yaralanma 6 olguda
(%40) tesbit edildi.

sekten

düşmeler

Avasküler nekroz oranını% 33.3 olarak
tesbit ettik. Bu oran Canale (4) % 24,
Lam (10)% 17, Mars (12)% 17 göre
daha yüksek, Davison (5)% 47, Canale
(2) % 43, ve Ratliff % 45 serilerine göre
daha düşüktür. Koksa varsa 2 hastada
izlenmiştir. Bu, oran diğer çalışmalarla
benzerlik göstermektedir (4,5, 14).

oluşmuştu.

Çocuk ternur boyun kırıklarının tedaağırlıklı olarak cerrahi olmasına karşın ayrılmamış kırıklarda konservatif tedavide önerilmektedir
(2,4,5,8, i 0).
Ayrılmamış kırığı bulunan 4 hastaya(%
26. 7) konservatif tedavi uygulandı.
Bunların 2'si iyi 2'si orta olarak değer
lendirildi.

visi

Çocuk ternur boyun kırıklarında internal tesbit uygularken epifiz plağının
mümkün olduğunca az zedelenmesi
önemlidir (4,5,8, 14, 15). Yine düz çivilerin yivli çivilerden çok daha az epifiz
harabiyeti yaptığı bilinen bir konudur.
Bu kırıklarda son yıllarda düz çiviler daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır
(4,5,15,16). Özellikle küçük çocuklarda
multiple düz çivi uygulamasının alçı
desteği ile birlikte yeterli bir tedavi yöntemi olduğu görülmüştür.

Diğer çalışmalarda

(4,5,6,10,13) olgibi en fazla hasta grubunu tip ll
(% 53.3) (transservikal) kırıklar oluştur
du. Tip 1 ve IV kırıklar nispeten az görülürler (2,4). Bizim çalışmamızda (%
13.4) oranında bulundu.
duğu

Bu kırıkların prognozunda birçok
faktör rol oynamaktadır. Bunlardan en
önemlileri kırık tipi, kınğın ayrılma derecesi, hastaya travma sonrası erken redüksiyon ve internal tesbit uygulanması, eklem için hematarnun boşaltılması,
hastanın
yaşı
olarak belirtilebilir
(2,3,4,5, i 4). Bizim serimizde 4 hasta
ayrılmamış (% 26.7), 11 hasta ayrılmış
(% 73.3) bulunmaktaydı. Bu oranları
Ratliff (13) (% 36-%64), Lam (10) (%
47-% 53), Canale (2) (% 21-% 79) olarak bildirilmiştir.
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ÇOCUKLARDA FEMUR BOYNU KlRlKLARlNlN
TEDAViSi
Yüksel TENEKECiOGLU*, Tuncay CENTEL**
Çocukluk çağında oluşan femur
boynu kırıkları sıklıkla komplikasyonla
sonuçlan ır ki, bu erken dönem komplikasyonların çoğu geç dönemde erken
sekonder artroz nedenidir. Çocukluk
çağında başka bir bölge kırığı yoktur ki
bu kadar ciddi sorunla karşılaşılsın.
Bu nedenle biz de kliniğimizde tedavi
görmüş olguları gözden geçirerek tedavide karşılaşılan güçlükleri belirtmek istedik.

Gereç ve Yöntem:
1970-1992 yılları arasında CerrahFakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda femur boynu kırığı nedeniyle tedavi görmüş 13
yaşın altındaki hastalardan düzenli
kontrollere gelen 12 olgu gerecimizi
oluşturmaktadır (ort. yaş 10.5). Olgu lapaşa Tıp

rın 1'inde tip 1.7"sinde tip ll ve 4'ünde
tip lll kırık mevcuttu. 1 olguya konservatif tedavi (flaster traksiyonu pelvipedal alçı) uygulanmış olup, 11 olguda ise
ortalama 8. gün skopi altında kapalı redüksiyon ve değişik osteosentez materyalleri ile (knowles pin, multipl Kirschner teli ve vida) internal tespit
yapılmıştır. 2 olguda kapalı redüksiyon
yeterli bulunmadığından açık pozisyon
yapılmıştır. 1 olguda gelişen koksa vara
nedeniyle 2 yıl sonra valgizasyon osteotomisi yapılmıştır. Tip ı olan 1 olguda
(% 100), tip ll olan 4 olguda (% 73) ve
tip lll olan 1 olguda (% 25) avasküler
nekroz ve koksa vara deformitesi ile ortalama 2 cm'lik kısalık gelişmiştir. 20
senelik takibi olan 1 olguda kalçada sekonder artroz gelişmiştir. Olguların ortalama takip süresi 4.5 yıldır.

Cerrahpaşa Tıp Fak. Ort. ve Trav. ABD. Öğretim Üyesi, Prof.,
Cerrahpaşa Tıp Fak. Ort. ve Travm. ABD. Öğretim Üyesi, Doçent.
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ÇOCUKLARDA FEMUR BOYNU KIR/KLARININ TEDAVISI

Tartışma:

Çocukluk çağında oluşan femur
boynu kırığı gerek kırık anında gelişen
gerekse tedavi işlemi sırasında ortaya
çıkan nedenlerden dolayı yüksek oranda komplikasyonla sonuçlanır. Kötü sonuçlanmış 6 olgumuz incelendiğinde,
kırık tipi ile sonuç arasındaki ilişkinin literatüre paralel oduğu görülür. Bu olguların yarısında (3 olgu) repozisyon beğenilmediğinden ameliyatı izleyen gün
açık repozisyon yapılmıştır. Kötü sonuçlanan olgulardan bir diğerinde ise cerrahi girişim ancak 27. gün mümkün olabilmiştir.

Geri kalan 2 olguda sonucun kötü
olmasının hangi nedene bağlı olduğu
anlaşılamamıştır. Kirschner teli ile internal stabilte sağlanan 5 olgumuzdan an-

cak 1'inde sonucun iyi olduğu gözönüne alınacak olursa bu iki olgudan biri
için daha neden bulunabildiği söylenebilir.
Sonuç olarak çocukluk çağındaki femur boynu kırıklarının kaderi büyük
oranda travma esnasında çizilmekle
birlikte, genel tedavi prensiplerinden
hiçbir şekilde ödün vermemek gerekmektedir.

KAYNAKLAR
1. Cana/e, S. T., Bourland, WL.: Fracture of the neck and intertrochanteric region
of the femur in children, JBJS, 59 A: 431443, 1977.
2. Ratliff, A.H.C. Complications arter
fractures of the temaral neck in children
and their treatment, JBJS, 528: 175, 1970.
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ÇOCUK FEMUR CiSiM KlRlKLARlNlN
ACil iNKORPERE PELViPEDAL ALÇI iLE
TEDAViSi
Hakan ÖMEROGLU*, Metin DOGAN*, Zeki KORKUSUZ***
Çocuklarda femur ci sim kırıkları çokonservatif olarak tedavi edilir (3), redüksiyonun yeterli olup olmadığı ve kısalık sorununa yol açıp
açmadığı tartışılan "erken alçı tespiti"
yöntemi de konservatif yöntemlerden
bir tanesidir.

ğunlukla

MATERYAL-METOD
Bu çalışmaya Nisan 1990 -.. Aralık
1991 tarihleri arasıda Ankara Universitesi lbni Sina Hastanesinde "femur
cisim kırığı" tanısıyla "acil inkorpere
pelvipedal alçı" uygulanan ortalama
yaşı 6.5 (2-1 O) olan 12 erkek, 8 kız
toplam 20 çocuk hasta dahil edildi. Kı
rık etyolojisinde 16 trafik kazası
(%80), 4 yüksekten düşme (% 20)
tespit edildi. Kırıkların 6 sı 1/3 proksimalde (% 30), 14 ü 1/3 orta kısımday
dı (% 70). Kırıkların 9 tanesinin (% 45)
oblik, 11 inin (% 55) transvers tipte olduğu görüldü.

**

Femur kırığı tanısıyla getirilen hasta
diğer sistemlerinde bir patoloji tespit
edilmediği saptandığında hemen ameliyathaneye alınarak g_enel anestezi altında işleme geçildi. Once femursuprakondiler bölgeden steril koşullarda
Steinmann teli geçirildi ve pelvis de tespit edilerek skopi kontrolü altında telin
yardımıyla redüksiyon sağlandı. Daha
sonra kırık tarafa eğer kırık proksimaldeysa kalça 90°, ortadaysa kalça 60800 fleksiyonda, diz de 90° fleksiyonda
pelvipedal alçı uygulandı. Sağlam tarafa da dize kadar kalça 30°-40° fleksiyonda ve 20° abduksiyonda alçı yapıldı
ve alçının kırılmasını önlemek için de
araya sopa konuldu. Hastalar hastanede 24 saat gözlernde tutularak taburcu
edildiler ve 7., 21., 30., 45., 90., 180.
günlerde kontrole çağrıldılar. kallus yeterliyse Steinmann teli 30. günde çekildi, alçı ise 1.5 ile 2 ay arasında çıkarıl
dı, ancak hastaların tam yük vermesine
3. ayda izin verildi. Hastalar en az 6 ay,

A.Ü.T.F. Ortopedi ve Trav. A.B.D. Uzmanı
A.Ü.T.F. Ortopedi ve Trav. A.B.D. Araştırma Görevlisi
A.Ü.T.F. Ortopedi ve Trav. A.B.D. Profesörü
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içinde fragmanların kayarak açılanma
olasılığının yüksek olduğunu belirtmiş

en çok 30 ay ortalama 14 ay takip edildiler.
SONUÇLAR
Hastalar son kontrollerinde klinik ve
radyolojik olarak muayene edildiler.
Tüm hastaların son kontrolleri de kalça
ve diz hareketleri tamamen serbest bulunurken, klinik olarak 2 sinde 1 cm, 1
inde 2 cm kısalık tespit edildi. 2 cm kı
salık tespit edilen hastanın kırığının 1/3
proksimalde olduğu, diğer ikisinin kırı
ğın ise 1/3 orta kısımda olduğu gözlendi. Proksimal bölge kırıklarında ön arka
grafilerde ortalama 2.5° (0°-1 0°), yan
grafilerde ise ortalama 3.4° (0°-1 0°) angulasyon gözlendi. Tüm hastalar gözönüne alıdığında ön arka grafilerde ortalama 2.3° (0°-1 0°), yan grafilerde ise
ortalama 5.2° (0°-20°) angulasyon tespit edildi. Hastalarda çivi yerinde enfeksiyon gözlenmedi.
·
TARTIŞMA

Çocuk femur kırıklarında en önemli
neden trafik kazasıdır (3) ve bu bizim
serimizde de en önemli nedendir. Konservatif tedavide halen en çok kullanı
lan yöntem 3-4 hafta traksiyonu takiben alçılamadır. Çocuk femur cisim
kırıklarında kapalı redüksiyon ve hemen
alçılama tekniği 1959'da Dameren'un
yayını (2) ile güncelleşmiştir.
Bu yöntemin basit ve güvenilir olduğunu aynı zamanda da hastanede kalış
süresini
kısalttığı
bildirilmiştir
(1 ,2,4,5,6). Bunun hem ekonomik açı
dan, hem yatak işgal oranı açısından,
hem de çocuğun psikolojik durumu açı
sından önemi vardır (1 ,2,4,5,6).
Bu yöntemin olası komplikasyonları
çivi yerinde osteomiyelit, peroneal sinir
felci, basınç yaraları, topuk ülserasyonları olarak bildirilmiştir (1). Ayrıca ekstremite eşitsizliği görülebilmekte, ancak
1.5-2 cm'ye kadar olanlar telere edilebilir olarak kabul görmektedirler (1 ).. Bizim de 3 hastamızda (% 15) bu sınırlar
içinde kısalık tespit edildi.
Bu yöntemin

karşısında

olanlar

alçı

H. ÖMEROGLU

lerdir (3). Biz serimizde özellikle proksimal bölge kırıklarında yan grafilerde iliopsoas tendonunun etkisiyle ortalama
9.2° angulasyon tespit ettik. Orta kısım
kırıklarındaki ortalama angulasyon değerleri telere edilebilir sınırlar içindeydi.
Ancak şu da unutulmamalıdır ki takip
süremiz ortalama 14 aydır, bu da kısa
bir süredir ve angulasyonların remodeling ile bir miktar daha düzelebileceği
akıldançıkarı lmamalı dır.

Sonuç olarak biz, bu yöntemin özellikle çocuk 1/3 orta kısım kırıklarında
başarıyla uygulanabileceği düşüncesin

deyiz.

KAYNAKLAR
1. Çeliker Ö, Çetin /, Şahlan Ş, Pestilci
F, Altuğ M: femoral shaft fractures in children: Technique of immediale treatment with
supracondylar Kirschner wires and oneand-a-half spica cast. J. Pediatr orthop 8:
580-584, 1988.
2. Dameron TB, Thompson HAO Femoral shaft fractures in children; Treatment by
c/osed reduction and double spica cast immobilization. J Bone Joint Surg 41A: 12011212, 1959.
3. Ege R: Travmatoloji; Kmklar, Ek/em
yaralanma/an. 4. Baskt, pp 2438-2460, Kadtoğlu Matbaast, Ankara, 1989.
4. lrani RN, Nicholson JT, Chung MK:
Long-term results in the treatment of ternoral - shaft fractures in young children by immediate spica immobilization. J. Bone Joint
Surg 58 A: 945-951, 1976.
5. Spinner M, Freundlich BO, Miller /J:
Oouble - spica technic for primary treatment
of fractures of the shaft of the ternur in
children and adolescents. C/in Orthop 53:
109 - 114, 1967. 4
6. Splain SH, Oenno JJ: Immediale double hip spica immobilization as the treatment for temaral shaft fractures in children.
J Trauma 25: 994-996, 1985.
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ÇOCUK FEMUR DiAFIZ KlRlKLARlNlN
KONSERVATIF VE CERRAHi TEDAViLERINiN
KARŞILAŞTIRILMASI
*Mustafa F. AKYILDIZ, *Hamet IŞIK, *Hakan HÜNER, **ilhan CEVER
Çalışmamızda

1978-1984 tarihleri

arasında Ankara Ü.T.F. Ortop. ve Trav.
Kliniğinde

ve 1984-1991 tarihleri araS.B. Haseki Hast. Ortop. ve Trav.
Kliniği'nde yatarak tedavi gören toplam
141 Çocuk ternur diafiz kırığı değerlen
dirilmeye alınmıştır. Olguların 91'ine
cerrahi, 50'sine konservatif tedavi uygulanarak sonuçları karşılaştırıldı ve tesında

davi ilkeleri konusunda
lirtildi.

*
**

Tablo 1-b
Olgu

%

97

70.2

Kız

41

29.8

Toplam

138

100

be-

Etyoloji: Çocukta femur cisim kırık
genellikle travmanın indirekt etkisi
ile meydana gelir. Direkt travmaya bağ
lı kırıklar daha nadirdir. Patolojik kırık
larla birlikte olguların etyolojisi Tablo 1b'de gösterilmiştir.
ları

Tablo 1-a

Erkek

görüşlerimiz

Doğum Travması

Trafik Kazası
Düşme

Dövme
Patolojik kırık
Toplam

Haseki Hast. Ortopedi Travm. KI. Başasistanı.
Haseki Hast. ortopedi Travm. KI. Şefi, Doçent.
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Olgu

%

3
86
46
1
2
138

2.3
62.4
33.4

.5
1.3
100.0

M. AK YILDIZ ÇOCUK FEMUR DlAFlZ KIR/KLARININ KONSERVATIF VE CERRAHI TEDAVILERININ KARŞILAŞTIRILMASI

daha kısıtlı olmakla birlikte, traksiyonla
kontrol altına alınamayan kırıklarda, kafa travması ve multipl injürisi olanlarda
ve 13 yaş üzeri, aşırı açılanması olan
olgularda tercih edilmektedir. Hospitalizasyon süresini kısa tutmanın gerektirdiği durumlarda da cerrahi endikasyon
ön plana çıkabilmektedir. Genelde açık
redük. ve A.O. plak ve vidalar kullanıl

138 çocuktan trafik kazası geçiren
3'ünde görülen bilateral kırık, olguların
% 2.2'sini oluştururken, 63 olguda (%
44.6) sağ, 75 olguda (% 53.2) sol femurkırığı vardı.

TEDAVi YÖNTEMLERi
Genel anlamda ilk yardım kuralları
yerine getirildikten sonra esas kırık tedavisini iki ana grupta toplayabiliriz. A)
Konservatif Tedavi B) Cerrahi Tedavi

tedaviler Tablo 2'de

A) Konservatif Tedavi: Çocuğun
yaşı ve kınğın tipine göre iki grupta toplanır. 1- Redüksiyon + pelvipedal alçı;
Genellikle fissür tarzında veya tam ayrılmamış kırıklarda uygulanır. Bu grup
tedaviler araştırmamıza dahil edilmemiştir. 2- Traksiyon + Pelvipedal alçı;
En yaygın olarak kullanılan yöntemdir.
Hasta yaşına göre 3 alt grupta inceledik. a) 0-2 yaş arası çocuklar: En etkili
ve yeterli tedavi yöntemi BRYANT
Traksiyonudur. 2 yaş üzerinde ve 25
kg. dan ağır çocuklara uygulanmamış
tır. 2-3 haftalık traksicndan sonra bir
buçuk p-p alçıya alınmıştır. b) 2-6 yaş
arası çocuklar: Russel cilt traksiyonu iiiskelet Traksiyonu iii-90-90 iskelet traksiyonu uygulanmıştır. Sonuncusu 1/3
proksimal kırıklarda tercih edilmiştir. c)
6 yaş üzeri ve adolesanda; cilt traksiyonu genellikle yetersiz kalır. Iskelet trak.
ve cerrahi tedavi bu yaş grubunda daha geniştir.

Sonuçlar: Konservatif grupta hastalar en az altı ay, en çok 5 yıl (ort. 31 ay)
takip edilmişlerdir. Bu grupta hastanede kalış süresi ortalama 24 gün iken
cerrahi grupta 12 olmuştur. Tam ağırlık
verme, konservatif grupta ortalama 65
gün iken cerrahi grupta daha geç (Ort.
74 gün) olmuştur. Traksiyonla tedavi
edilen grupta 6 olguda (% 6.6) 20 derecenin altında açılı kaynama tespit edilmiş, remodeling'e para!el olarak 2 yıl
içerisinde 5 derece civarına inmiştir.
Cerrahi grupta ise 1 olguda psödoartroz gelişmiş ve yeniden ameliyat edilmiştir. Derin enfeksiyon 1 olguda oluş
muştur.
Ekstremite eşitsizliği (leg
discrepancy), göze çarpan bir diğer
farklılık olmuştur. Kırık bacaktaki uzama
fazlalığı, konservatif tedavi grubunda 0.6 ila 1.0 cm. (ort. 0.4 cm) iken, cerrahi tedavi grubunda 0.3-1.5 cm. (ort. 0.9
cm) tespit edilmiştir.

maktadır. Olgularımııda uyguladığımız

Tartışma:

B) Cerrahi Tedavi: Endikasyonu

gösterilmiştir.

Russel Traksiyonu

ile

Tablo 2: Yaş gruplarına göre uygul.anan tedavi yöntemleri.

Konservat.
Cerrahi
Toplam

Adet

%

91
50
141

64.5
35.5
100

Tedavi

0-2yaş%

3-6

BryantTr
lskeletT.
CiltTr.
Russel Tr.
Cerrahi Te.

20%100

4%6.5
12% 19.7
6%9.8
18%29.5
21%34.5
61% 100

Toplam
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--

---

-20 100

yaş%

7-14%

-21%35
6%10
4%6.7
29%48.3
60%100

ÇOCUK FEilUR DlAFlZ KIR/KLARININ KONSERVATIF VE CERRAHI TEDAVILERININ KARŞILAŞTIRILMASI M. AKYILD/Z

çok başarılı sonuçlar elde eden Mc Keever, Bown ve Anderson (2), konservatif tedavi taraftarıdır. Istanbul Ü. de 271
olguda benzer tedavi uygulayan Ü.
Kuzgun ve ark. (7), % 4.2 oranında başarısız sonuç elde ettiklerini bildirmiş
lerdir. Sözen ve Göksan ise lst. Ün. tıp
Fak. Ortop. ve Trav. KIL'de kesin cerrahi endikasyonu gözetmeksizin uyguladıkları Küntscher Çivi si ile tedavi ettikleri 153 olguda % 7.1 oranında
komplikasyon olduğunu bildirmişlerdir
(8).
Kırık

bölgesindeki periostun uyarıl
ile gelişen fazla uzama (over
growth), Cerrahi girişimlerde daha çok
ması

olmaktadır.

Traksiyon tedavisinde ise bu durum
göz önüne alınarak ortalama 1 cm.
over-riding uygun bir pozisyon olarak
kabul edilmektedir. Orta ve Distal 1/3
şaft kırıklarında uzama daha çoktur.
Sonuç olarak, 0-2 yaş arası çocuklarda
ve 25 kg'ın altında Bryant traksiyonunu
takiben pelvi pedal alçı, 3 yaş üzeri çocuklarda russel traksiyonu veya duruma göre iskelet traksiyonu en az 3 hafta uygulandıktan sonra alçı içinde
kallusun radyolojik takibi yeterli bir yöntemdir. 6 yaştan itibaren cilt traksiyonu
kesinlikle yetersizdir. Iskelet, Russel
veya 90-90 traksiyon gereklidir. Alçı süresi daha önce belirttiğimiz gibidir.
Cerrahi
tedavinin,
konservatif'e
oranla bir üstünlüğü olmayıp komplikasyon ve prognoz olarak dezavantajı
vardır. Osteosentez materyalinin çıkarıl
ması için ikinci bir ameliyatın da gerekli-

liği göz ardı edilmemeli. Ameliyata zorlayan belirli endikasyonlar dışında tedavide konservatif gidilmesi yerinde olur.
Seçilecek osteosentez materyali olarak
ta biz daha çok A.O. Plak ve vidalarını
tercih ediyoruz.

KAYNAKLAR
1- Aitken, A.P; Overgrowth of the ternoral shaft fallawing fracture in children.
Amer. J. Surg. 49: 147, 1970.
2- Andersen, R.L.: Conservative Treatment of fractures of the femur. J. Bone and
Joint Surg. 49A: 1371, 1967.
3- Basset, C.A.L.: Current Concepts of
Bone formation. J. Bone and Joint Surg.:
44A: 1217-1244, 1962.
4. C/ement, D.A.: Owergrowth of the femur after fracture in childhood. J. Bone and
J. Surg. 168-13, 534, 1986.
5- Edvarsen and Syversen: J. Bone and
J. Surg., 58B: V3, 1976.
6. Ege, R., Mergen, E., Ağaoğ/u, S.:
Bryant traksiyonu ile tedavi ettiğimiz çocuk
ternur kmkları. VI. Milli Ort. ve Trav. Kongre
kitabi, 17-19, Emel Matb., Ank. 1980.

7. Kuzgun, ü.: Çocuklarda Femur Diyafiz Kmklannm Konservatif tedavisi. V. Milli
Türk Ort. ve Trav. Kongre kitabi 232-240,
Yargiçoğlu Matb., Ank. 1978.
8- Sözen, Y. V. Göksan, A.: Çocuklarda
Femur kmklannda Küntscher çivisiyle osteosentez endikasyonlan, V. Milli Türk Ortop.
ve Trav. Kongre Kitabi, 247-255, Yarg1çoğ/u
Matb., Ank. 1978.
9- Şah/an, Ş.: Çocuk kmklannda Cerrahi
Tedavi ilkeleri, VIII. Milli Türk Ortop. ve trav.
kongre Kitabi, 34-36, Emel Matb. Ank.
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TRAKSiYONLA TEDAVi EDilEN ÇOCUK FEMUR CiSiM KlRlKLARlNDA EKSTREMilE
UZUNLUK FARKLillKLARlNI BiLGiSAYARLI
TOMOGRAFi iLE ÖLÇÜM SONUÇLARI
Nevzat DABAK*, Hüseyin AKAN**, N.T. KARAiSMAiLOGLU*,
Hüseyin KURUOGLU***
Çocuk femur cisim kırıkaları sık görülmektedir. Kırık iyileşmesi sırasında
uzunluk farklılıkları, angulasyon ve ratosyon deformiteleri olabilmektedir
(1 ,2). Ekstremite uzunluk farklılıkları
ileri yaşlarda kompensatuar skolyoza
ve bel ağrılarınaneden olmaktadır (3).
Çocuk femur cisim kırıklarının iyiekstremitenin kan
dolaşımının artması sonucu femurda
uzama olduğu bilinmektedir (1-5). Bu
çalışmanın amacı, iskelet traksiyonu
ile (90° - 90° veya Russel traksiyonu)
tedavi edilen ternur cisim kırıklarında
başlangıçtaki kısalığın, ileriye dönük
takiplerinde femurda olabilecek uzama sonucu karşı tarafa göre azalıp
leşmesi sırasında

MATERY AL VE METOD
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde 1988-1992 yı Ila rı arasında konservatif tedavi edilen ve kontrolleri
yapılabilen 38 femur cisim kırığı izlenmiştir. Traksiyonu takiben yapılan pelvipedal alçıdan sonra çekilen konvansiyonel femur gramerinden "overriding
miktarı" ölçülmüştür. Kontrollerdeki ölçümler Philips Thesean 350 Bilgisayarlı
Tomografi cihazı ile yapılmıştır. Bu ölçülerde femur, tibia ve ekstremite uzunluğu (femur başı ile medial malleol arası) ayrı ayrı frontal acanogram alınarak
monitörde ölçüm yapılmıştır.

azalmadığının saptanmasıdır.

**

19 Mayıs Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. ABD. Yard.Doç.
19 Mayıs Üniv. Tıp Fak. Radyoloji ABD Araşt. Görevlisi
19 Mayıs Üniv. Tıp Fak. Ortopedi- TRav. ABD Araştırma Görevlisi
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Tablo : 1- Bilgisayarlı Tomografi ile Takip Sonu Kontrollerdeki Ekstremite Uzunluk
Ölçümleri
Kırık

Taraf

Korok Olmayan Taraf
Ort. ± SH (mm)

± SH* (mm)

Bölge

Ort.

Femur

356.61 ± 15.93

371.11 ± 15.64

Tibia

302.15 ± 10.60

300.14±10.64

Ekstremite Boyu

658.75 ± 25.66

671.22 ± 25.58

BULGULAR
(%42) kız ve 22'si
(% 58) de erkek olup yaş ortalama 1"8.8
+ 3.6) 8 olguda kafa travması mevcuttu. Kafa travmalı olgularda başlangıçta
spastisiteye bağlı olarak overriding miktarı fazlaydı (ortalama 39.2 + 9.1 mm'ye
olarak anlamlı bulundu (T=0, p < 0.05).
Konvansiyonel yöntemlerle tedavi sonunda tüm olgulardaki üst üste binme
miktarına bağlı ternurdaki kısalık ortalama 26.4 + 6.6 mm olarak ölçüldü. Kontroller sonrası bilgisayarlı tomografi ile
ekstremite uzunluk ölçüm sonuçları
tablo l'de verilmiştir.

nın olduğu bildirilmiştir (1-4). Bu uzamanın miktarı farklı yaş gruplarına, kırı

Çocukların 16'sı

Kırık taraf tibianın karşı taraf tibiaya
göre daha fazla uzadığı ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p < 0.05). Takip sonunda 6 olguda
(% 16) ekstremite boyundaki kısalığın
bilgisayarlı tomografi ölçümleri sonucu
kaybolduğu görülürken, 32 olguda (%
84) ise kısalığın 16.8 + 4.9 mm. ye düş
tüğü görüldü. Tedavi sırasında femurda
görülen kısalık ile kırık taraf tibiadaki
uzama arasında negatif korelasyon
saptandı (r = 0.4, p>0.05).

ğın

tipine ve lokalizasyonuna göre tartı
(4). Tachdjian ve Rockwood
(6,7) gösterdikleri kaynaklarla uzamanın 2-1 O yaş arasında en fazla ve 2 yaş
altı ile 1O yaşın üstünde de az olduğu
nu bildirmişlerdir. Ege (8) genel bir kural olarak 8 yaşına kadar 2 cm, 12 yaşı
na kadar da 1-1.5 cm kısalığın 1- 1,5
yılda düzeldiğini belirtmiştir. Femurdaki
büyümenin karşı tarafa doğru artması,
sekonder kanlanma artışına ve epifizin
uyarılmasına bağlanmaktadır (1 ,4,7).
Kırık taraftaki tibiada uzama olması konusunda literatürde destekleyici görüş
ler olduğu gibi buna karşı düşünenler
de vardır (3,4). Olgularımızda kırık femur tarafındaki tibiada uzamanın karşı
taraf tibiaya göre anlamlı şekilde fazla
olması, kırık iyileşmesinin sistemik etki
sonucu ulduğunu ve tüm ekstremitedeki kanlanma artışına bağlı olabileceğini
düşündürmektedir. Kafa travmalı olgularımızda kırık taraf ternur ve tibiadaki
uzamanın fazla olması yanıda, büyük
kallus dokuları ile iyileşmesinin artırıl
ması gerekir.
şılmıştır

TARTIŞMA

Bir çok çalışmada çocuk ternur cisim kırıklarından sonra femurda uzama-

Olgularımızda

cm. lik
uyumlu
921

femurda ortalama 1
olması literatür ile
bulunmuş ve tedavi sırasında
uzamanın
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1-1 ,5 cm. lik

kısalığa

izin

verilebileceği

Nevzat DABAK

4. Hougaard K: Femoral shaft fractures
in children: a prospective study of the
overgrowth phenomenon. /Njury, 20. 170172, 1989.

kanısınıuyandırmıştır.
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ÇiMENTOLU TOTAL KALÇA ARTROPLASTiSi
(TKA)
Mahmut KARLI*, Uğur SÖNMEZ**, Hayrettin YAL DIZ***
Kalça ekiemi insan organizmasın
da en çok yüklenilen ve en çok aşınan
eklemlerden biridir. Bu eklem çeşitli
doğuştan ve edinsel hastalıklardan etkilenmekte, sonuçta gelişen patolojik
değişiklikler sadece fonksiyonu bozmakla kalmayıp bazen dayanılmaz ağ
rı ve sakatilkiara da sebep olabilmektedir.
Total kalça artroplastisinin yaygın
olarak kullanılmaya başlanmasından
önce, bu tür ağrı kalça patolojilerinin
tedavisi amacıyla pek çok yöntem tanımlanmış ve kullanılmıştır. Bu işlem
lerin bazıları ile geçici rahatlamalar
sağlanabilmişse de hiçbiri ile kesin bir
başarı elde edilernemesi ortopedik
cerrahiarı daha kesin çözümlerin arayışına yöneltmiştir. Total kalça artroplastisi bu araştırmaların bir sonucu
olup tanıtımından kısa bir süre sonra

***

yaygın

olarak kullanılmaya başlanmış
Bu ölçüde geniş kullanım pek çok
sorun ve kuşkuyu da beraberinde getirmiş ve neticede birbirinden çok farklı
protez dizaynları ve uygulama teknikleri

tır.

geliştirilmiştir.

Bu çalışmada koksartroz ve femur
boynu kırıklarında sementli total kalça
artroplastisinin yeri incelenmiş ve sementin fiksasyondaki rolü araştırılmıştır.
MATERYAL VE METOD:
SSK Istanbul Hastanesi ı. Ortopedi
ve Travmatoloji Kliniğinde 1987-1991
tarihleri arasında 82 hastanın 91 kalçasına sementli total kalça artroplastisi
uygulandı, bunlardan takip süresi ve
kontrolleri yeterli olan 50 hastanın 56
kalçası değerlendirmeye alındı. Uygulama 43 olguda koksartroz ve 7 olguda
da femur boyun kırığı sebebiyle yapıl-

SSK Istanbul Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şefi
SSK Paşabahçe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
S. B. Ağrı Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Not: Bu çalışmada Dr. Y. Bilge S ÜR ETin de katkıları olmuştur.
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mış olup koksartroz olgularının 6'sında
bir süre geçtikten sonra diğer kalçaları
ameliyat edilmiştir.

Sementli TKA sonrasında hastaların
büyük bir çoğunluğunda ağrı kaybolmuş ya da hafif, fonksiyonu bozmayan
ağrılar görülmüştür. Kötü sonuç olarak
değerlendirilen 2 hasta ağır kamplikasyon gelişen hastalardır. Bu hastaların
birinde derin infeksiyon ve diğerinde de
anteversiyon kusuruna bağlı tekrarlayan protez çıkığı tesbit edilmiştir.

Olguların tümünde M.E. Müller straight stern protez sementli olarak yerleş
tirilmiş ve ameliyatlar 44 olguda lateral
dekubitus pozisyonunda posterqlateral
giriş, 12 olguda da supine pozisyonunda transgluteal girişle gerçekleştirilmiş
tir.

Kliniğimizde özellikle şişman hastalarda lateral dekubitus pozisyonunda
posterelateral giriş kullanılmakta ve kalça arkaya disloke edilmektedir. Bu teknikte komponentlerin uygun pozisyonda yerleştirilmesi, sırtüstü yatan ve
letarel girişin kullanıldığı hastalara göre
daha zordur, daha fazla dikkat ve deneyim gerektirir. Ancak şişman bir hastada posterelateral girişim kullanılma
sıyla yumuşak doku fazlalığı önde ve
arkada yaradan uzaklaşmakta ve ekartasyon kolaylaşmaktadır (5)

Hafif ağrılı olarak bulunan hastaların
hemen tamamı bilateral koksartroz tanı
sı ile yatırılıp tek taraflı ameliyat edilmiş
olan hastalardır. Bilteral ameliyat edilmiş koksartrozlu hastaların tamamında
ise çok iyi sonuç elde edilmiştir.
TARTIŞMA:

lendirmede modifiye Harris kalça skalası (12), radyolojik değerlendirmede ise
Callaghan ve arkadaşları (6) tarafından
tanımlanmış olan radyolojik takip parametreleri kullanılmıştır.

Total Kalça Artroplastisi (TKA) çeşit
li kalça ekiemi hastalıklarının tedavisinde faydalanılan ve geniş kabul görmüş
bir cerrahi yöntemdir. 1958 yılından bu
yana süren total artroplastileri geliştir
me çalışmalarından üzerinde en çok
konuşulan ve tartışılan sement kullanı
mı eliminasyonu yolundaki çalışmalar
dır. Bu çalışmaların sonucu sement fiksasyonu gerektirmeyen protezlerin
geliştirilmesi olmuştur. Bugün TKA'da
bazı otörler hiç sement kullanmazken
bazıları da hemen daima sement kullanımını savunmaktadırlar (14). Sementsiz uygulamanın en önemli sebebi sementli protez uygulamasında geç
aseptik gevşeme sıklığının fazla olduğu
iddialarıdır. Femoral tarafta aseptik
gevşeme sıklığı 1O. yılda Sutherland'a
göre % 40'tır. Engh ve Griffin'de sementli protez uygulamasındaki en
önemli başarısızlık sebebinin sementle
bağlı geç aseptik gevşeme olduğunu
savunmaktadırlar (11 ).

Elde ettiğimiz sonuçlar 32 hastada
çok iyi (%64), 1O hastada iyi (%20), 6
hastada orta (% 12) ve 2 hastada da
kötü (%4) olmuştur.

Sementsiz TKA'da bazen bir hayli
sonuçlar alınmışsa da uyluk ağ
rısı, migrasyon ve femoral gevşeme sebebiyle revizyon sıklığı, bazı serilerde

Çalışmamızdaki

en genç hasta 29
olup bilateral ankilozan spandilite sekonder koksartroz sebebiyle, en
yaşlı hasta ise 74 yaşında olup femur
boynu kırığı sebebiyle ameliyat edilmiş
tir. Yaş ortalaması 56.7'dir. Çalışmada
6 erkek ve 44 kadın hasta vardır.
yaşında

SONUÇLAR:
Ortalama takip süresinin 38 ay olduğu çalışmamızda son kontroller Ekim
1992'de yapılmış ve fonksiyonel değer

başarılı
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sementli uygulamaya göre daha fazla
bulunmuştur. Ayrıca modern sementleme tekniklerinin kullanıldığı sementli femoral komponentler ile ilgili uzun dönem sonuçlarını bildiren bazı yayınlar
bu tür uygulamanın uzun süreli dayanıklılığını belirtmektedir. (7, 8, 9, 10, 15,
18, 19, 21 ). Modern sementleme tekniğinin kullanıldığı olgularda Harris ve
McGunn femoral komplonentin aseptik
gevşeme oranı 6. yılda% 1.7 olarak bildirmişlerdir (13). Roberts'in bildirdiğine
göre kesin femoral gevşeme sıklığı 4.
yılda % 24 iken modern sementleme,
intramedüller tıkaç ve sement tabancası ile basınç uygulandığında% O'a düş
müştür (18, 19). Salvati'de uygun yapıl
mış sementli TKA'da uzun dönem takip
sonuçlarının dikkatli değerlendirilmesi
ve uygun dizaynların kullanılması halinde gevşeme ve buna bağlı başarısızlık
iddialarının doğru olmadığının anlaşıla
cağını

bildirmekle ve sement uygulageçersiz bir işlem olmadığını
savunmaktadır (18, 19).
masının

Bizim çalışmamızda basınçlı modern
sementleme tekniği kullanılmış olmakla
birlikte takip süremiz geç aseptik gevşeme sıklığı bildirmek için yeterli değil
dir. Kliniğimizde halen özellikle genç
yaştaki hastalarda sementsiz protez
uygulaması da yapılmakta ve sementli
sementsiz protez seçiminde Spotorno
Romagnoli (20) kriterleri gözönüne alın
maktadır.

Sonuç olarak bizim çalışmamızda
sementli TKA'nın özellikle 60 yaşın üstündeki hastalarda koksartroz ve femur
boynu kırığı tedavisinde ideal bir yöntem olduğu, bu yöntemle kapasitesi
azalmış ya da tamamen yok olmuş kalçalarda başarı oranının% 90'a yakın olduğu ve modern sementleme tekniğinin
fiksasyonda açık ve kesin bir rolü olduğu kanısına varılmıştır. Biz yaş faktörü-

Mahmut KARLI

nün geç aseptik gevşemede önemli rolü olduğuna ve özellikle 50 yaşın altın
daki hastalarda sementsiz protez uygulamasının

düşünülmesi

gerektiğine

inanmaktay ız.

KAYNAKLAR
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complications fifteen years after operation.
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17. Mü/ler M.E. Total hip reconstruction.
Evarts, Surgery of the ml.fsculosceletal
system, Vol. 3, P. 2979, 1990.
18. Salvati A.E., Bonral M., A/cock W.N.
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Vol. 19, No. 3, July 1988.

14. Harris H. W, MaJoney J. W, Hybrid
total hip arthroplasty. C/in. Orthop. No. 249,
P.21-30, 1989.
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ÇiMENTOLU TOTAL KALÇA PROTEZLERiNiN
UZUN TAKiP SONUÇLARI
Ethem Faruk MUMCU*, Mahmut GiDER**, Bülent Çelik***,
Uğurtan BAYSAN****

Önceleri eklem kıkırdağının bozulsonucu ortaya çıkan ağrıların giderilmesi için "artrodez ameliyatı" uygulanmakta idi.
Hareketsiz,
bir
eklemin oluşturduğu dezavantajlara
karşı insanlara hareketli ve ağnsız bir
kalça ekiemi vermeyi amaçlayan "total kalça protezleri" uygulanmaya baş
ması

landı.

lik total kalça protezi Philip Wiles
1938'de uygulanmıştır. Daha sonra 1951 de McKee, 1961 de
Mc Kee-Farrar protezleri uygulanmış
tır. Ama bu günkü anlamdaki ilk total
kalça protezi 1963 de Sir John Charnley'in geliştirdiği çimentolu total kalça
protezidir.

tarafından

Günümüzde

SSK' Ankara
SSK Ankara
SSK Ankara
**** SSK Ankara
**

çeşitli

Hastanesi,
Hastanesi,
Hastanesi,
Hastanesi,

dizaynlarla çok

1. Ortopedi
2. Ortopedi
1. Ortopedi
1. Ortopedi

ve
ve
ve
ve

yaygın

bir kullanım

alanı bulunmuştur.

Total kalça protezi ameliyatında bamateryale, protezin dizayn ı na, optimal teknik kullanılmasına,
protez komponentlerinin kemiğe en uygun fiksasyonuna ve cerrahın deneyimine bağlıdır.
şarı; kullanılan

Ancak geçen 30 yıllık zaman içinde
total kalça protezleri bazı sorunları da
gündeme getirmiştir. Bunların en önemlileri enfeksiyon ve gevşemedir.
Gevşeme

nedenleri; iyi rimerizassementin yeterli basınçla uygulanmaması, sementin donma süresi içinde protezin sabit
tutulmması gibi teknik nedenler sayıla
bilir. (1-3-6-7)
yon

yapılmaması,

Travmatoloji Kliniği Şef
Travmatoloji Kliniğinde Uzman
Travmatoloji Kliniğinde Asistan
Travmatoloji Kliniğinde Uzman
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Çok iyi 44 hasta % 22.12

MATERYAL
Ocak 1982 - Aralık 1991 tarihleri
S.S.K. Ankara Hastanesinde
275 Hastanın 300 kalçasına "çimentolu
total kalça protezi" uygulanmıştır. 196
hasta kontrole geldi. Değerlendirme
196 hasta üzerinden yapıldı.

Iyi 80 hasta% 40.20

arasında

196 hastanın 199 kalçasına çimentolu total kalça protezi uygulandı.Kontrollerde fizik muayene, konvansiyonel röntgen, 3 fazlı sintigrafi ve
kemik dansitometrisi tetkikleri yapıldı.
Kemik dansitometrisi ve 3 fazlı sintigrafi Haris kalça skoruna göre çok iyi
iyi, orta ve kötü bulunan her gruptan 1 O
hastaya yaptı rı ldı.

Orta 45 hasta % 21.61
Kötü 30 hasta % 15.07 olarak bulundu.
30 hastadan
3'ünde geç enfeksiyon 1'inde myozitis tespit edildi.
Harris skoruna göre orta bulunan 1 O
hastada konvansiyonel röntgende gevşeme görülmezken, 3 fazlı sintigrafide
gevşeme tespit edildi.
Toplam 36 hastada tespit edilen
gevşeme dağılımı;

6 Hastada 1O.

Ameliyat tarihi itibariyle;
En genç hasta 40

yaşında,

En yaşlı hasta 80

yaşında,

Ortalama

yaş

Hastaların

59 bulundu.

3'üne her iki kalça (6 kal-

yat

edilmiştir.

Toplam 199 kalçanın 109'u sağ, 90'ı
sol olarak bulundu. Ancak bu dağılım

yılda

7 Hastada 9.

yılda,

7 Hastada 8.

yılda,

6 Hastada 6.

yılda

5 Hastada 5.

yılda

5 Hastada 4. yılda

ça)
193'üne tek kalça (193 kalça) ameli-

alınan

Kötü sonuç

26'sında gevşeme,

5. ve 4 yıllarda gevşeme tespit edilen 1O hasta, Harris skoruna göre orta
bulunan ve sintigrafi ile gevş=eme tespit edilen 1O hastaydı.
TARTIŞMA

anlamlı bulunmamıştır.

11 O Kalçada primer koksartroz %
55.28

Protez ameliyatları sonunda uzun
takiplerde en çok görülen komplikasyonlar "aseptik gevşeme" ve "enfeksiyon"dur. (2-6)

70 Kalçada sekonderkoksartroz %
35.17

bulgularıyla tanınabilir. Gevşeme alışıl

TANI:

19 Kalçada romatoid artriz% 9.55
TAKiP SÜRESi
En kısa takip 12 ay, en uzun takip
128 ay, ortalama takip süresi 68 ay.
Harris kalça skoruna göre
değerlendirmede sonuçlar;

yapılan

Enfeksiyon sedim, CRP ve röntgen
mış olarak konvansiyonel röntgende
"S lY AH ZON"Ia tespit edilir. Ancak son
yıllarda sintigrafi de tetkik yöntemleri
arasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Jensen J.S. sintigrafinin fal se ( +) sonuçlar da verebileceğini açıklamış ve
her zaman güvenilmemesini vurgula-
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mıştır.

1213-1550
1987.

ltah K. ve arkadaşları da gecikmiş
sintigrafinin yararları nı yayı nlam ı ştır.

The

E.Faruk MUMCU
C. V.

Mosby

Company

3. Crenshaw, A.H; Campbells' Operative Orthopaedics 1987, Vol 2. 1213-1487.
J. C. Mos by Ca, St. Louis 1987.

komplikasyonların tanısında

Bizim seri mizde de her gruptan 1O
hastada yaptırılan sintigrafide çok iyi ve
iyi grupta patolojik birikim tespit edilmemesi, orta grupta ki 1O hastada birikim
tespit edilmesi sintigrafi ile gevşemenin
röntgen bulgusu vermeden tespit edilebileceğini göstermiştir. (4-5)

4. /tah K., MlYarnoto K., Yamane S.
Prospective Study on Naturel Evalutian of
99 m Tc MDP Bone Sean in Asymptomatic
total hip arthrop/asty. Department of Nuclear medicine, Hokkaido University School of
Medicine 1990 Mar. 35 (3) PP. 367-71.
5. Jensen J.S. Madsen J.L. Tc. 99 m
(MDP Scintygraphy not informative in painful total hip arthroplasty. J. Arthroplasty
1990S. Supp. 1 Ppp. 511-513.
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ÇiMENTOLU TOTAL KALÇA ARTROPLASTiSi
UYGULAMALARIMIZ
Abdurrahman KUTLU*, Osman KURTULUŞ**, Mehmet ARAZi**
GiRiŞ
Ağrılara neden olan ve fonksiyonel
kapasitesi azalmış kalça ekıemlerinde
uygulanan çimentolu total kalça protezler ile ilgili özellikle geç dönemde
kemik destek dokusunun rezorpsiyonu ve aseptik gevşeme gibi sorular ortaya çıkmıştır (5,7,9,12). Bu sorunların
daha iyi anlaşılması ve çözümüyle sonuçlar daha iyi olmaktadır. (i, 4, 7,
1O, 11, 14). Bu çalışmamızın amacı çimento lu primer total kalça protezi uygulamalarının orta vadeli sonuçlarını
incelemek olmuştur.

MA TERY AL VE METOD
Selçuk üniversitesi Tıp FaküHesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde 19831992 arasında, değişik etyolojik nedenlerle 51 hastanın 59 kalçasına çimentolu Total Kalça Artroplastisi uygulandı.

••

Hastalarımızın

35'i (%68.6) bayan
(% 31.4) erkek olup, en küçük yaş
23, en büyük yaş 83 ortalama yaş ise
62 olarak tesbit edildi. Uygulama yapı
lan tarafların 26'sı (% 51) sağ, 17'si
(%33.3) sol, 8'i (% 15.7) bilateraldı.
16'sı

Ameliyat öncesi tanı 34 kalçada (%
66) dejeneratif artrit, 10 kalçada (% 19)
femur boyun kırığı, 4 kalçada (%8) inflematuvar artrit, 3 kalçada (%6) değişik
sebeplerdi. Kalça artroplastisi uygulamalarında 3 farklı protez kullanıldı. Kırık
kalçada Müler'in eğri stemli, 18 kalçada
Müller'in düz stemli 1 kalçada Biomet'in
düz stemli revizyon tipi femoral komponenti uygulandı.
En az 1 yıllık takipleri olan total kalça protezli hastalar kontrole çağrılarak
Mayo klinik kalça skorlarına göre klinik
ve radyolojik olarak değerlendirildiler.

Selçuk Üniv. Tıp Fak. Ortop. Trav. ABD, Profesörü
Selçuk Üniv. Tıp Fak. Ortop. Trav. ABD, Araşt Görevlisi
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51 hastamızdan 31'i bizzat kendisi
kontrole gelirken 2 hastamızda mektupla son durumlarını bildirdiler. 18 hastamızda çeşitli nedenlerden dolayı son
kontrollerine gelemediler. Bu grup içinde yer alan 4 hastamızın takip süreleri
çok kısa olduğu için değerlendirmeye
alınmaz iken, geriye kalan 290 hastanın 34 kalçası değerlendirmeye alındı.

dılar.

Bir hastamızda pestop 84 ayda
klinik ve radyolojik olarak gevşeme belirtileri mevcuttu. Buna revizyon artroplastisi planlandı. Kötü grupta yer alan
son hastamızda ise, pestop 52. ayda
gelişen derin enfeksiyon nedeniyle önce drenaj yapıldı ve enfeksiyon tamamen önlendi.Ancak bu hastamızın daha
sonra aynı kalça üzerine çok ciddi bir
travma geçirmesi nedeniyle, klinik ve
radyolojik olarak gevşeme belirtileri tesbit edilince, pestop 68 ayda heterojen
kemik greffti ile çimentosuz revizyon
artroplastisi uygulandı.

BULGULAR

Çimantolu total kalça replasmanı uygulanan 51 hastamızdan yalnız 5'i postoperalif ikinci aydaki ilk kontrollerine
gelemediler. lnflematuvar artriti nedeniyle ameliyat edilen 4 hastamız dışın
da kalan 42 hastamız, ilk kontrollerinde
tüm fleksiyon yakınmalarının geçtiğini
ve ameliyatlardan memnun kaldıklarını
söylediler.

TARTIŞMA

Çimentolu Total Kalça Artroplastisi
komponentlerin vücutta uzun süreler kalacağı ve
bunun sonunda meydana gelecek
aseptik gevşemelerin kaçınılmaz olacağı tüm otörler tarafından kabul edilen
bir gerçektir (2,6,7,9, 11, 13). Charnley
(3) ilk uygulama yöntemleriyle 5 yıllık
takiplerinde komponentlerdeki gevşe
me oranını % 20-24 olarak bildirmiştir.
Stauffer (12) ile 1982 de 1O yıllık takiplerinde bu oranı % 30-40 olarak vermiş
tir.
uygulamalarında kullanılan

Bir hastamızda postoperatif 1. ayda
fleksiyon ve adduksiyon zorlaması
nedeniyle dislokasyon gelişti ve bu kalça kısa bir hastamızda rehabilitasyon
çalışmaları sırasında trekanter major kı
rığı meydana geldi ve konservatif olarak tedavi edildi. Tromboembolik komplikasyonlar olarak 1 hastamız pestop 8.
günde yaygın anterior Ml nedeniyle öldü. Bir hastamızda da pestop 5. günde
pulmoner emboli gelişti ve tedavi ile
hiçbir sorun gelişmeden iyileşti. 3 hastamızda ise postoperalif evrede klinik
olarak fark edilip tedaviye ihtiyaç duyulan alt ekstremite derin ven trombozu
gözlendi.
aşırı

Kontrollere gelen hastalarımızın en
takip süresi 99 ay olup, ortalama
40 ay olarak belirlendi. Mayo klinik kriterlerine göre değerlendirilen 34 kalçadan 26'sı (%76.4) çok iyi, 3'ü (%8.8) iyi,
5'i (% 14.8) ise kötü puan aldılar. Kötü
puan alan hastalarımızdan 3'ü başlan
gıçta var olan yaygın inflematuvar artrit
nedeniyle kötü klinik tablo içinde yer al-

Çimentolu total kalça protezleri yunedenlerden dolayı ortopedik
cerrahlar tarafından daha çok 60 yaş
üzerindeki hastalara uygulanmaktadır.
Ancak inflematuvar artritli genç hastalarada günümüzde yaygın olarak uygulanmaktadır (3, 8, 14). Kliniğimizde uygulanan
çimentolu
total
kalça
artroplastili olguların yaşları ortalama
62 olup en genç 23 yaşındaki romatoid
artritli ve 33 yaşındaki ankilozan spondilit iki hasta vardı.
karıdaki

kısa

Günümüzde özellikle çimentosuz total kalça artroplastilerinin erken sonuçlarının bildirilmesinden sonra yeniden
popülarite kazanan çimentolu total kal931
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ça artroplastilerinin uygulamasında
aseptik gevşemeleri geciktirmeye yönelik yeni prensipler getirilmiştir. Bunlar
modern sementleme teknikler ile uzun,
düz ve elastikiyet modülü kemiğinkine
en yakın olan metallerin seçimidir (1, 2,
4, 515). Mulroy ve ark. (10) yeni sementleme teknikleri kullandıkları olguların 1990 yılında sundukları 11 yıllık takip sonuçlarında femoral gevşeme
oranını % 3 olarak vermişlerdir.

Joint Surg 64-A: 1040, 19B2.
6. Harris WH, Maloney WJ.: Hybrid total
hip arthroplasty. C/in Orthop 249:21, 19B9.

7. Kavanagh B, Dewitz M, listrup D, Stauffer R, Coventry M.: Chamley total hip arthroplasty with cement: Fifteen year results.
J Bone Joint Surg 71-A: 1496, 19B9.
B. Kilgus DJ., Amstutz HC., Wolgin MA.,
Dorey FJ.: Joint replacement for ankylosed
hip. J Bone Joint Surg 72-A: 45, 1990.
9. Malaney WJ, Bradgon CR., O Conner
Do., Haire T., Harris WH.: The inifiatian of
failure in cemented temaral component of
hip arthroplasties. J Bone Joint Surg 73-B:
551, 199.

Sonuç olarak çimentolu total kalça
protezleri uygun yaş ve endikasyonlarla biyolojik uyumu en iyi olan materyaller ve modern sementleme teknikleri ile
uygulandığında çok iyi sonuç vermektedirler.

10. Mulroy RO., Harris WH.: The effect
improved cementing techniques on component foosening in total hip replacement, J
Bone Joint surg 72-B: 757, 1990.
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11. Sarmiento A., Ebramzadeh E., Gogan WJ. Mc Kellop HA.: Total hip arthorplasty with cement. J. Bone Joint surg 72-A:
1470, 1990.

1. Barrack RL., Mulroy RO., Harris WH.:
lmproved cementing techniques and ternoral component foosening in young patients
with hip arthorplasty. J Bone Joint Surg 74B:3B5, 1992.
2. Callaghan J.J.: Total hip arthroplasty:
Clinicak perspective C/in orthop 276: 33,
1992.
3. Chamley J.: Low friction arthroplasty
of the hip. Berlin: Springer- Verlag, 1979.
4. Christe/ PS., Meunier A., Blanquaert
D., Witroed J., Sedef L.: Role of stern design and matrial on stress distrubitions in
cemented total hip replacement. J Biomed
Eng 10:57, 19BB.
5. Guyer RO., Booth RE., Rothman RH.:
The detection and prevention of pulmonary
embolism in total hip replacement J Bone
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12. Stauffer RN. O Ten year follow-up
study of total hip replacemend. J Bone JOINT Surg; 64-A: 9B3, 19B2.
13. Strathy GM, Fitzgerald RH.: Total
hip arthroplasty in the ankylosed hip: A ten
year follow-up. J Bor,e Joint surg 70-A: 9B3,
19BB.
14. Yaztctoğlu Ö.: sementli total kalça
protezi uygulamalan B Türk Milli Ortopedi
Kongresi kitabt s: 91, Emel Matb., Ank.
1987.
15. Wroblewsky BM., Stney PO.: Charnley. Law friction arthroplasty in the young
patient. C/in Orthop 2B5: 45, 19B2.
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ÇiMENTOLU TOTAL KALÇA
UYG LAMALARIMI
KE
Ç. ÖNDER*, M. ŞENER**, S. ATAL**
Çimentolu total kalça protezlerinin
uzun dönem takiplerinde, komponentlerin aseptik gevşemesi ve kemik
erezyonu nedeniyle mekanik yetersizlik oluştuğu bilinmektedir.
Literatürde, çimentolu kalça protezlerinde asetabular kısımda %1-29,
fe moral kısımda ise %1.41 oranında
gevşeme olduğu bildirilmektedir (9).
Bu durum; biyolojik ingrowth ile fiksasyon ilkesine dayanan porous kaplı çimentosuz protez sistemlerinin gelişti
rilmesine neden olurken, çimentolu
protezlerde; femoral stemin yeniden
dizayn edilmesini (2), metalik asetabular komponent kullanılmasını (6) ve
uygun sementleme tekniklerini gündeme getirmiştir (7).

arasındaki K.T.Ü. Tıp Fakültesi, Ortepedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında
değişik etiyolojik nedenlerle çimentosuz total kalça protezi uygulanarak takibi yapılabilen S'i revizyon toplam 24
hastanın erken sonuçları değerlendiril
miştir.

Hastaların

Tablo 1·
Ameliyat öncesi

Mayıs

teşhis

Primer Osteoartrit
Sublukse zeminde
Osteoartrit

MA TERY AL VE METOD
Ekim 1990 -

20'si bayan (%83.3), 4'ü

1992 tarihler

sayısı

4
gelişmiş

6

Travmatik Osteoartrit

3

Perthes sekeli

3

Tbc. Artrit

1

Orseonekroz

1

Ankilozan Spondilit

1

Revizyon

5

K.T.Ü. Tıp cak. Ort Trav. ABD. Doç. Dr.
K.T.Ü. Tıp Fak. Ort. Trav. ABD Araş. Gör.
Not: Bu çalışma Prof. Dr. Celal Baki'nin katkı ve yardımları ile yapılmıştır.
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erkek (% 16. 7) olup, yaş ortalaması
46.16 (29-65)'dir. Ameliyat öncesi tanı
ları Tablo 1'de belirtilmiştir. Ortalama
takip süresi 14 ay (5-26)'dır. 6 olguda
Biomet TTAP/APF, 1 olguda Zimmer
anatomik kalça protezi, 1 olguda Osteo
Autophor 900S, 16 olguda Aesculap
Plasmapore protezleri kullanılmıştır.
Hastalar ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası belirli dönemlerde Modifiye
Harris kalça puanlama sistemiyle değerlendirildi (4,5). Radyolojik değerlen
dirmede; femoral kısmın cerrahi uyumu,
varus/valgus pozisyonu ve asetabulum
giriş açısı (opening angle) saptandı. Ayrıca ameliyat sonrası belirli dönemlerdeki kontrollerde çekilen grafilerde asetabulum için De Lee ve Charnleyin
tanımladığı 3 bölgede, femur için Gruen
ve arkadaşlarının tanımladığı 7 bölgede
1 mm'den fazla radyolusensi olup ol-

rülmedi.
Revizyon uygulanan 5 olgudan
1'inde femur proksimalinde kaymamış,
1 olguda ise kaymış kırık oluştu. Bu olgularda uzun stemli protez yerleştirilir
ken, deplase kırık olan hastada tel
serklaj ile tespit uygulandı. Bu olgularda ameliyat sonrası takipte radyolojik
kaynama görülene kadar ağırlık verilmedi.
Revizyon uygulanan diğer bir olguda ise asetabulumda defekt olduğu görüldü. Hastanın protezleri çıkarılarak
defektler banka grefti ile dolduruldu, iskelet taraksiyonunu takiben yaklaşık
2.5 ay sonra yeniden ameliyata alına
rak protez yerleştirildi. Bu hastanın kalça skoru 60-69 arası olup, femorol stemin valgusta (175 derece), asetabulum
açısının ise 62 derece olduğu saptandı.
TARTIŞMA

madığını değerlendirildi.

SONUÇLAR
Hastaların

kalça skorları incelendiameliyat öncesi dönemde kalça
puanı bütün hastalarda 60'ın altında bulunurken, ameliyat sonrası dönemde 24
hastanın ?'sinde (% 29.16) kalça puanı
90-1 00 arası (çok iyi), 9 hastada
(%37.50) 80-89 arası (iyi, 6 hastada
(%25) 70-79 arası (orta), 1 hastada
(%4.16) 60-69 arası (zayıf), 1 hastada
(%4.16) 60'ın altında (kötü) olarak bulundu.
ğinde

Olguların

%72'sinde cerrahi uyum
üzerinde yani iyi tespit edilirken,
%20'sinde %10-40 arası, %8'inde
%1 O'dan az yani kötü olarak bulundu.
%40'ın

Femoral stemin pozisyonu ortalama
146.25 derece (136-175) saptanırken,
asetabulum giriş açısı ortalama 44.62
derece (30-62) olarak bulundu.

Çimentosuz kalça protezi uygulamatakiben ortaya çıkan uyluk ağrısı
nın, protezin distal ucundaki mikro hareketlere
bağlı
oluştuğu
kabul
edilmektedir (4). Bizde hastalarımızın
4'ünde (%16.6) uyluk ön yüzünde ağrı
tespit ettik. Callaghan (1 ). ve arkadaş
larının serisinde bu oran % 18, Korkusuz (8) ve arkadaşlarının serisinde %
21, Engh ve ark. serisinde % 14 olarak
sını

bildirilmiştir.
Olgularımızın

4 tanesi (% 16.6) hayürümektedir. Bu olguların 3 tanesi revizyon olgusu olup,
diger olgu Ankilozan Spondilit nedeniyle ameliyat edilmiştir.
len tek

değnekle

Kalça skorları değerlendirildiğinde,
çok iyi ve iyi sonuçlar birlikte alındığın
da 16 olguda (% 66.6) başarılı, 6 olguda (% 25) orta, 2 olguda (%8.33) yetersiz sonuç elde edilmiştir.

Hiçbir olguda radyolusens alan gö-

Revizyon

934

olgularının

toplam olgu

ÇIMENTOLU TOTAL KALÇA PROTEZI UYGULAMALARIMIZIN ERKEN SONUÇLARI

içindeki yüzdesi% 20.83'dür.
Klinik başarı oranının düşük olması
komplikasyon oranının yüksek olduğu revizyon olgularının çalışmaya dahil
edilmesine bağlı olduğunu düşünmek
teyiz.
nı,

Hiçbir olgumuzda radyolusens alan
tespit etmedik. Bunun takip süresinin
kısa olmasına bağlı olduğu kanaatindeyiz.
Sonuç olarak çimentolu protezlerin
uzun takiplerinde karşılaşılan sorunlar,
revizyon yapılırken yaşanan güçlükler,
genç yaştaki hastaların protez tercihleri
çimentosuz protezlerin uygulanmasın
da etken olmaktadır. Ancak, geç sonuçları bilinmeyen ve maliyeti çok yüksek
olan bu tip protezlerin özellikle ileri yaş
larda uygulanımında endikasyon konulurken daha titiz düşünülmesi gerektiği
kanaatindeyiz.

KAYNAKLAR
1. Callaghan, J.J., Dysart, S.H., Savory,

C.G.; The Uncemented porous-coated Anatomic Total Hip Prosthesis. J. Bone. Joint.
Surg. 70-A, 337-346, 1988.
2. Crowninshield, R.D., Brand, R.A.,
Johnston, R.C., Milroy, J.C.; An Analysis of
Femoral Component St em design In Tota/
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4. Haddad, R.J., Shl/ey T.C., Cook,
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ÇiMENTOLU TOTAL KALÇA PROTEZLERiNDE
GÖRÜL N KOPLIKASYONLAR
Bahattin GÜZEL*, Bülent ERDEMLi**, Kemal US***, Umut BEKTAŞ**

GiRiŞ

Çimentosuz total kalça artroplastilerinde ameliyat sonrası erken ve geç dönemlerde bazı komplikasyonlar görülebildiği gibi ameliyat sırasında da bazı
sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Sinir
ve vasküler yaralanmalar, Hemorajı,
mesane ve idrar yolu travmaları, hematom, ekstremite eşitsizliği, dislokasyon
ve sublukasyon, heterotopik ossifikasyon, tromboemboliz, kırıkları, trokanterik psodoartroz, gevşeme, enfeksiyon,
uyluk ağrısı ve osteolizis ve komplikasyonların başında gelmektedir. (1, 3, 4,
6, 7, 10, 11, 12).
Bu çalışmada kliniğimizde belli bir
dönemde yapılan çimentosuz total kalça protezlerinde gerek ameliyat sırasın
da gerekse ameliyat sonrası erken ve
geç dönemlerde görülen komplikasyonlar araştırılmış ve bu komplikasyonların
nedenleri literatür bilgilerinin ışığında

••

değerlendirilmiştir.

MATERY AL VE METOD
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
lbn-i Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda Şubat 1988
ile Temmuz 1992 tarihleri arasında değişik etyolojik nedenlerle 140 hastanın
148 kalçasına çimentosuz total kalça
protezi uygulanmıştır. Çimentosuz total
kalça protezi uygulanan olguların takip
süresi en kısa 1 .5 ay ve uzun 53 ay olmak üzere ortalama 26 aydır. 148 olgunun 85'i erkek, 63'ü bayan olup, yaş
dağılımiarına göre en küçüğü 21, en
büyüğü 70 yaşında ve ortalama yaşları
57.5 tur. Tüm hastalara ameliyattan 1
saat önce 1 gr 3. kuşak setalesporun
tedavisine başlanmıştır. Gene bütün
hastalara ameliyattan 12 saat önce
başlayan ve ameliyat sonrası 1 hafta
süren fraxiparine şeması uyğulanmıştır.
Hastalara heterotopik ossifikasyon için

AÜTF Ortopedi ve Travmatoloji ABD Öğretim Görevlisi
AÜTF Ortopedi ve Travmatoloji ABD Araştırma Görevlisi
AÜTF Ortopedi ve Travmatoıojie ABD Uzmanı
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her hangi bir profilaksi şeması verilmemiştir. 132 hastada direkt letarel, 16
hastada ise Watson-Jones kesisi ile
kalçayaulaşılmıştır.

BULGULAR
Değişik

etyolojik nedenlerle 140
148 kalçasına konan çimentosuz total kalça protezlerinin takiplerinde değişik komplikasyonlarla karşılaşıl
mıştır.
4
hastada
asetabulum
hazırlanırken delinmiş, 6 olğuda ise femur hazırlanırken proksimal bölümde
non-deplase kırık oluşmuştur. 1 hastada ameliyat sonrası 23. ayda asatabuler kap travma nedeniyle kılırken, 2 olğuda
transesatabuler
olarak
yerleştirilen vidalarda kırılma gözlenmiştir. 4 hastada ameliyat sonrası ilk
hafta içerisinde dislokasyon görülmüş
tür. 312 hastanın ameliyat sonrası kontrollerinde femurda radyolusens alan
saptanırken, 21 olguda 3 mm den fazla
çökme gözlenmiştir. 28 olguda ameliyat sonrası uyluk ağrısı saptanmıştır.
25 kalçada değişik derecelerde heterotopk ossifikasyon gözlenmiştir. 1 hastada ameliyattan 48 saat sonra akut arter
tıkanıklığı, 4 hastada derin ven trombozu, 1 hastada pulmoner emboli geliş
miş, 1 hasta ise ameliyat sırasında
myokard infraktüsü nedeniyle ölüm olhastanın

muştur.

TARTIŞMA

Direkt cerrahi travma, traksiyon,
ekartörlerin baskısı, ekstremilenin uzatılması ve pozisyonu nedeniyle siyatik,
femoral, obturator ve peronel sinir yaralanması primer artroplastilerde %0.7
ile %3.5 oranında görülebilmektedir. (1)
Bizim serimizde herhangi bir sinir yaralanmasına rastlanılmamıştır. total kalça
artroplastilerinde vasküler yaralanmalar oldukça nadir olup literatürde %0,2
ile %0.3 oranında bildirilmektedir (1 ,6).
Asetabulumun inferiorundaki yumuşak

dokuların

temizlenmesi sırasında obturator arter zedelenirken, asetabulumun
hazırlanması sırasında medial duvarın
penetrasyonu ile a. iliaka kommunis veya yüzeyel iliak ven yaralanabilmektedir (1 ). Asatabular kab'ın transasatabular vida ile tespiti sırasında da vasküler
yaralanmalar görülebilmektedrir. Vidalar mümkün olduğunca posterior kadrandan konmalıdır (1).
Total kalça artroplastisine gidecek
tüm hastalara en az iki ünite kan temin
edilmelidir. Total kalça artroplastisi sıra
sında olabilecek artieriyel veya venöz
kanamaları minimale indirmek için dikkatli bir cerrahi teknik uygulanmalıdır.
Mesane ve idrar yolu travmaları literatürde %7 oranında bildirilirken (1), bizim serimizde bu tip kamplikasyon görülmemiştir.

Dikkatli yapılan bir hemostaz hematom gelişmesinin önlenmesindaki en
önemli faktördür. Profilaktik ve tedavi
amacıyla hastanın antikoagülan ilaçlar
kullanması hematom oluşum riskini artırmaktadır. Cerrahi sırasında biri fasya
altına, diğeri de subkutan dokuda olmak üzere iki adet dren konmalı ve
ameliyat sonrası 24-48 saat içerisinde
çekilmelidir.
Total kalça artroplastisi sonrası dislokasyon görülme oranı ortalama olarak %3 bildirilmiştir (1, 7, 9, 10). Dislokasyona zemin
hazırlayan
çeşitli
faktörler vardır. Bunların başında yumuşak doku gerginliğinin yetersiz olması,
asetabuler komponentlerin yanlış pozısyonu. abduktor kas zayıflığı, rezidüel
osteofitler gelmektedir (1, 2, 7, 8).
Ameliyat sonrası protazin dislokasyonunu kolaylaştıran seçilen cerrahi tekniktir (1 ). Dislokasyonların çoğu ameliyat sonrası ilk 6 hafta içerisinde
görülmektedir. Hastanın henüz yeterli
kas kontrolü yapmağa ve kasların zayıf
olduğu bir dönemde kalçanın malpozis937
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yonu da dislokasyona zemin hazırla
maktadır. Bizim de 3 olgumuzda ameliyattan 1 hafta sonra dislokasyon meydana gelmiş olup bunlardan 3'ü genel
amestezi altında redükte olurken 1 tanesinde asetabulumun malpozisyonu
nedeniyle revizyon yapılmıştır.
Yumuşak dokular içerisinde matür
lamellar kemik formasyonu olarak tanımlanan heterotopik aossifikasyon total kalça artroptastilerinde görülebileceği bildirilirken anlamlı derecede ağrı ve
hareket kısıtlılığına yol açanlar %2-7
oranında olduğu bildirilmektedir (1, 11 ).
Heterotopik ossifikasyon risk faktörleri
arasında çimentosuz artroplastiler de
bulunmaktadır (1 ). Bunun nedeni ise
press-fit sağlanması için femura uygun
protezin çakılması gerektiğinden, femurun hazırlanması sırasında açığa çıkan
ufak kemik partiküllerinin, iyi irrigasyonla ortamdan uzaklaştınlmaması nedeniyle kemik fıormasyonunu uyarmasına
bağlanmaktadır. Bizim serimizde deği
şik derecelerde olmak üzere 25 hastada heterotopik ossifikasyon gözlenmiş
tir. Ancak 1 hastada ileri derecede ağrı
ve hareket kısıtlılığı nedeniyle cerrahi
gerekmiştir.

Tromboembolik hastalık total kalça
artroplastilerini takiben görülen en ciddi
komplikasyonlardan biridir. Cerrahiyi
takiben 3 ay içerisinde ölüme en sık yol
açan durum olup total kalça artroplastisini takiben %50 den fazla mortalite
göstermektedir. Derin ven trombozu,
özellikle ameliyat sonrası ilk 3 haftalık
dönemde ortaya çıkmaktadır (1). 4 olgumuzda ameliyattan 1 hafta sonra
DVT ortaya çıkmış, bunlardan biri pulmoner emboli nedeniyle eksiutus olmuştur. Tromboemboliyi ve bunun bir
komplikasyonu olan pulmoner emboliyi
azalfabilmek için elden geldiğince erken mobilizasyon, mekanik ve farmokoljik profilaksi ve dikkatli bir klinik takip

B. GÜZEL

çok önemlidir. Bir olgumuzda ise ameliyattan 48 saat sonra akut arter tıkanıklı
ğı medikal ve cerrahi tedaviye cevap
vermemesi nedeniyle diz üstü arnputasyon yapılması gerekmiştir.
Total kalça artroplastisi sırasında
veya ameliyat sonrasında asetabulum
ve femur kırıkları gözlenebilmetedir (1,
4, 10, 13). 4 olguda asetabulum hazır
lanırken delindiğinden, femur başından
ve iliak kanatlardan alınan greftlerle
destek sağlanmıştır. Femur kırıkları
özellikle ameliyat sırasında görülmektedir. Proksimal femurda görülen bu kırık
lar literatürde %3.4 olarak bildirilmektedir (1, 12). Bu kırıkların çoğu küçük
trokanter seviyesinde olmaktadır. Bazı
yazarlar profilaktik amaçla serklaj teli
önermektedir (1, 10, 12). Bizim de 6 olgumuzda proksimal femurda nondeplase kırık oluşmuştur. Bunlardan
yalnız ikisine serklaj teli uygulanmıştır.
Çimentosuz total kalça protezlerinde primer stabilite çok önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için femoral komponentin cerrahi uyumu tam olmalıdır (,
3, 5). Endosteal korteks le temas eden
protez yüzeyi arttıkça bone ingrowth
daha hızlı olmaktadır. Cerrahi uyum
protezde çökme ve protezin distal
ucundaki mikro hareketler nedeniyle
uyluk ağrısı gibi komplikasyonlar ortaya
çıkmaktadır. Bizim de 31 olgumuzda femurda radyolusens alan saptanırken,
21 olguda çökme, 28 olğu da ise uyluk
hemen sonra çekilen grafileri incelendiğinde femoral komponentin cerrahi
uyumunun kötü olduğu görülmüştür.
Sonuç olarak diyebiliriz ki; çimentosuz total kalça protezlerinde gerek
ameliyat sırasında gerekse ameliyat
sonrası erken ve geç dönemde bir takım komplikasyonlar görülebilmektedir.
Ancak iyi bir ameliyat öncesi planlama
ve hastaya yaklaşımın yanı sıra dikkatli
cerrahi teknik uygulandığında bu komp938
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ÇiM NTOSUZ KALÇA REViZYON PROTEZLERi
ilker ÇETiN*, Bülent ERDEMLi**, Kemal US***, Umut BEKTAŞ**
Yirminci yüzyılın ilk yarısından itibaren tüm tıptaki ileriemelerin yanında,
ortopedik cerrahideki modern yaklaşım
ların hepsi yaşam kalitesini yükseltmeyi
hedef almıştır. Bu amaç yaşam süresini
uzatmak değil daha aktif, daha nitelikli
yaşamı ön plana getirmekte ve "Yaşam
hareket, hareket yaşamdır" anlayışını
da desteklemektedir. John Charnley 'in
19060'11 yıllarda total kalça artroplastisinde kemik çimentosunu kullanmaya
başlamasıyla komponentlerin kemiğe
kalıcı ve güvenilir fiksasyonu sorunları
nı çözmüş olmakla birlikte, çimentolu
kalça protezlerinin uzun dönem takiplerinde komponentlerin aseptik gevşe
mesi ve kemik erezyonu gibi kamplikasyon yüksek oranda karşımıza
çıkmaktadır. Literatürde radyolojik olarak tespit edilen aseptik gevşeme görülme oranı asetabulum için %1-219
iken femur için bu oran %1-41 'dir. Gene 1O yıl sonrasında revizyona giden
kalça oranı ise 9 -19 arasında değiş-

mektedir. Harris ve Mc Gan modern çimentolama teknikleri kullanarak uyguladıkları çimentolu protezlerde 5 yillık
takip sonunda gevşemenin 91.7 olduğunu saptamışlardır 52, 3, 4, 5).
Ülkemizde de son yıllarda giderek
artan miktarlarda yapılan çimentolu total kalça protezi uygulamalarında özellikle çimentolama tekniğinde yapılan
hatalardan dolayı gevşeme, kemik
erozyonu gibi komplikasyonlar nedeniyle revizyon cerrahisi gündeme gelmiş
tir. Kemik stoğunda önemli orandaki
azalma nedeniyle uzun süreli mekanik
stabiliteyi sağlamak için revizyon cerrahisinde çimentosuz total kalça protezlerinin kullanımı giderek artmaktadır.
MA TERY AL VE METOD
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
lbn-i Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda Şubat 1990
ile Ocak 1992 tarihleri arasında daha
önce değişik tipte total kaça protezi ko-
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AÜTF Ortopedi ve Travmatoloji ABD Araştırma Görevlisi
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nan 15 hastaya çimentosuz kalça revizyon protezi uygulanmıştır. Bu 15
hastanın to tanesi erkek, 5 tanesi kadın idi. Revizyon cerrahisi uygulandığı
zaman hastaların ortalama yaşı 62.5
tur ve ortalama takip süresi 99,5 aydır.
15 hastanın 9'unda Balgrist-PCA uzun
stern, 4'ünde Howmedica Culuster
kap-PCA uzun stern, 2'sinde ise PFC
tipi çimentosuz total kalça protezi uygulanmıştır. Tüm hastalarda yaklaşım olarak direkt lateral girişim kullanılmış olup
çimentonun tam olarak çıkartılabilmesi
için femura pencere açılmıştır. 1 hastada çimentosuz total kalça protezi primer olarak uygulanmış ancak femoral
komponentin medüller kanalda olması
nedeniyle revizyon yapılmıştır. Olguların tümünde homolog otojen kemik
grefti kullanılırken iki hastada banka
greft gerekmiştir. Ameliyat sonrası hastalara ilk üç ay parsiyel yük vermeleri
önerilmiştir. Tüm hastalarda 3,6 ve 12
aylarda klinikçe radyolojik takip edilmiş
ve yeterli stabilite sağlanıncaya kadar
parsiyel yük vermelerine izin verilmiştir.

ltker ÇETIN

Çimentolu total kalça protezlerinin
uzun dönem takiplerinde aseptik gevşeme, enfeksiyon gibi nedenlerle revizyon cerrahisi gündeme gelmiştir. Gene
son yıllarda giderek artan oranlarda yapılan uygulamalarının doğru cerrahi tekniklerle yapılmaması da kısa dönemlerde protezde gevşeme, çökme ve
dirençli uyluk ağrısı nedeniyle revizyon
gerektiren olguların sayısında artmaya
yol açcmaktadır. Revizyon cerrahisi ise
gerek komplikasyonları yönünden gerekse mortalite ve morbidite yönünden
primer artroplasti uygulamalarına göre
daha zordur (1, 3). Revizyon cerrahisinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri kemik stoğunda önemli orandaki azalmadır (1 ). Gerek asetabulum
gerekse femurda çimentonun kemiğe
yapmış olduğu hasar nedeniyle revizyenda kullanılacak protezin çimentosuz
olması uzun süreli mekanik stabiliteyi
sağlaması için gereklidir (, 4, 5). Hayvan çalışmaları poroz kaplı yüzeyle kemik arasına konan greftlerin arasında
bone ingrowth olduğunu desteklemektedir. Bu da revizyon cerrahisinde kemik grefti uygulamasının önemini göstermektedir. Diğer bir sorun ise
çimentonun çıkartılmasında karşılaşılan
sıkıntılardır (2). Bu amaçla femura pencere açılması ve özel enstrumanlarla çimentonun tümüyle temizlenmesi gerekmektedir. Femura pencere açılması
ameliyat sırasında veya daha sonraki
bir dönemde kırığa zemin hazırlayaca
ğından
revizyon cerrahisinde uzun
stemli protezlerin tercih edilmesine yol
açmaktadır. Turner, Matingly ve Schellr
uzun stemli komponent kullandıkları olguların 6 yıllık takiple-inde gevşemenin
%12 olduğunu saptamışlardır (2).

BULGULAR
Çimentosuz kalça revizyonu yapılan
6 kalçada ameliyat sırasında femurda
kırık meydana gelmiştir. Bunlardan 3
üne serklaj teli uygulanmıştır. Femur
proksimal bölgesinde çok parçalı kırık
meydana gelen 1 hastada çökme nedeniyle ameliyat sonrası ilk hatta içerisinde dislokasyon meydana gelmiş ve
açık redüksiyon gerekmiştir. Radyolojik
olarak olgular incelendiğinde çimentonun etkisiyle erozyona uğrayan korteksin ameliyat sonrası ileri takiplerinde
yeniden şekillendiği yani bone- ingrowth'un oluştuğu tespit edilmiştir. 3 olğuda protezin 5 mm den fazla çöktüğü
görülmüştür. Olğuların tümünde ameliyat sonrası dönemlerde orta derecede
uyluk ağrısı devam etmiştir.

Revizyon cerrahisinde kemik stoönemli oranda azalma olduğun
dan primer stabilite ancak çimentosuz
protez sistemleriyle sağlanabilir. Uzun
süreli mekanik stabilite kemik grefti ile
ğunda

TARTIŞMA
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birlikte kullanılan poroz kaplı protez yüzeylerine bone ingrowth teşekkülü ile
sağlanabilir.

KAYNAKLAR
1. Convery, FR., Minteer-Convery, M.,
devine, SO., Meyers, M.Acetabular Augmentation in Primary and Revision Total
hip Arthroplasty with Cementless Prostheses. C/in. Orthop. 252: 167-175, 1990.
2. Crenshaw, AH.: Campbell's operative
Orthopaedics. Eight Edition. Mosby-Year
book St. Louis., Ine 1992

ÇIMENTOSUZ KALÇA PROTEZLERINDE
3. Hal/ey, DK., Charnley, J.: Results of
Llow friction Arthroplasty in Patients Thirty
years of Age or Younger. C/in Orthop. 112:
180-191, 1975.
4. Morscher, EW: Cementless Total Hip
Arthroplasty. C/in Orthop. 181 :XX 76-89,
1993.
5. Morscher, EW.: Current State of Cementless fixation of Endoporostheses.
Swiss Med. 9, No 8, 1987.

942

BÖLÜM- XV
KlSlM- 7

ÇiMENTOSUZ PCA TOTAL KALÇA.
ENDOPROTEZi UYGULAMASINDAKI
SONUÇLARIMIZ
Cüneyt ŞAR (1), Remzi TÖZÜN (2), Mişel KOKiNO (3), Sırrı BAŞTÜRK (4)

Sementli total kalça endoprotezlerinin uzun süreli takibinde en sık karşıla
şılan sorun komponentlerdeki aseptik
gevşeme ve buna bağlı olarak gelişen
mekanik yetersizlikti. Bu nedenle sementesiz total kalça replasman sistemlerinin arayışına gidilmiştir. Bunlardan
biri olan, yüzeyinde poruz kaplama bulunan implantlarda poruzitelerin içine
doğru oluşacak kemik gelişimi ile gerçekleşen biyolojik fiksasyon, sement
fiksasyona bir alternatif oluşturmakta
dır. Sementli protezlerdeki gevşeme
oranının yüksekliği, uygulanan revizyonlarda karşılaşılan zorluklar gibi nedenlerle kliniğimizde sementsiz kalça
protezi uygulamaktayız.
Yazımızın
amacı sementsiz PCA (porous Coated
Anatomic) total kalça endoprotezi uygulamalarından elde ettiğimiz sonuçları
bildirmektedir.

Hastalar ve Yöntem
Istanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp
Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalında 1987 ile 1992 yılları
arasında 387 adet değişik tipte sementsiz total kalça protezi uygulanmıştır.
Bunların içinden takip edilen 63 PCA
protezi değerlendirmeye alınmıştır. Ortalama 32.4 ay (15-45) takip edilen olğuların yaş ortalamaları 49.2 (25-65)
dir. 49 hastadan 14'üne bilateral kalça
protezi uygulanmıştır. 63 prote~in 43'ü
primer olarak, 4'ü Moore protezı gevşe
mesi, 3'ü sementli TEP gevşemesi, 2'si
de Wagner yüzey değiştirme artroplastisi gevşemesi sonucu uygulanmıştır.
21 asetabulumda defekt nedeni ile
massit otogreft ve allograft kullanılmış
tır.

Tüm kalçalarda lateral giriş kullanıl
Antibiyotik profilaksisine hemen

mıştır.

(1)
(2)
(3)
(4)

Isı. üniv. Istanbul Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloj_i ABD Uzmanı
Isı. Üniv. Istanbul Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloıı ABD Doçentı ..
Isı. Qniv. Istanbul Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloıı ABD Profesor.u
Isı. Univ. Istanbul Tıp Fak. Ortopedı ve Travmatoloıı ABD Araş. Gor.
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%82'sinde ise sınırsız yürüme olduğu
tespit edilmiştir. %12.6 oranında uyluk
ağrısı görülmüştür. (Tablo 1, ll, lll).
20

=
ll
i!l

Preop

Pastop

Tablo 1 : Olguların ağrı skorlarına göre dağılımı (Merle d'Aubigne-Postel)
20

Resim : Bir olgunun 45. aydaki görünümü

ameliyat öncesi başlanmış olup birinci
veya üçüncü jenerasyon sefalosporinlerle 48 saat devam edilmiştir. Ameliyatın 1. günü isometrik kas egzersizlerine başlanmış, hastalar 3. gün koltuk
değnekleri ile ayağa kaldırılmış ve eklem hareketlerine izin verilmiştir. Heterotopik ossifikasyonu önlemek için de
indometasin 100 mg/gün olarak 3 hafta süre ile uygulanmıştır.
Hastalar
klinik
olarak
Merle
d'Aubigne-Postel sistemine göre, radyolojik olarak da Kalça Birliğinin geliş
tirdiği kriteriere göre değerlendirilmiş
tir. Heterotopik ossifikasyon Brooer ve
ark.nın sınıflamasına göre derecelendirilmiştir.

li Preop
lll postop

10

Tablo 2 : Olgl'ların yün)me yeteneği
skorları na göre dağılımı (Merle
d'Aubigne-Postel)
20

lll Preop
11 Pastop

10

Sonuçlar
Yapılan klinik değerlendirmede olguların 46'sı (%73/ çok iyi, mükemmel,

13'ü (%20) iyi, 3'ü (%4.7) orta, 1'i
(% 1.6) kötü olarak bulunmuş, %78'ini.n
tamamen ağrısız olduğu %85'inin hareketlerinin tama yakın bulunduğu,

ol

2

3

4

5

6

Tablo 3 : Olguların mobilite skorları na göre dağılımı (Merle d'AubignePostel)
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Radyolojik değerlendirmede cerrahi
uyum 52 olguda (83) iyi, 7 olguda
(% 11) orta, 4 olguda (%6) kötü bu lu nmuştur. Femoral komponentin migrasyonu, gevşeme olan bir olgu dışında
hiç bir kalçada 5 mm'nin üzerinde bulunmamıştır. Asetabuler migrasyon ölçümünde ise 9 kalçada vertikal yönde,
11 kaleada ise horizontal yönde 1-4
mm migrasyon saptanmıştır. 38 kalçada (%60) femoral komponentin distal
ucunda yoğunlaşan radyolusen ve radyodens alanlar görülmüştür. Asetabuler
komponentte ise bu alanlarda 25 olguda (%39.6) rastlanmıştır, bunlarır. 2. ve
3. zonlarda yoğunlaştıkları gözlenmiş
tir. Bu alanların 1 mm'yi geçmeuikleri
tespit edilmiştir.

3 kalçada asetabulcr komponent
saptanarak asetabuler revizyon yapılmış, bir olguda dc.ı stern'in
hemen ::ıltından ternur diatiz kırığı geliş
mesi nedeniyle terrıoral k(\mponent
long stern PCA protezi ile değiştirilmişgevşemesi

~ıblo

C. ŞAR

tir. Karşılaşılan komplikasyonlar tablo
IV de görülmektedrir.
Heterotopik ossitikasyon 14 olguda
(%22.2) 1. derece, 5 olguda (%3.1) 3.
derece ve 1 olguda (% 1 .5) 4. derece
olarak ölçülmüştür.
Tertışma

Sementli total kalça protezlerinin
uzun süreli takiplerinde %15-57 arasın
daki oranlarda görülen aseptik gevşe
me yeni tiksasyorı sistemlerinin -ıraştı
rılmasına nedbn olmuştur. (1, 2, 5, 1O,
13). Bir y3ndan porlu yüzayieri ile biyvlojik fiksas~ Jn sa~layan sementsiz protezler ile soruna çözüm aranırl<en, diğer
yeından
modern sr ·,c:ntleme
teknikleri ile bu kor. plikasyon azaltılma
ya çalışılmıştır (8, 1C, 11).
PCA protezi uygulamalarından alı
nan erken sonuçlarda %1 ile %14 arasında revizyon yapıldığı bilidirilmekteLiır
(1, 2, 4, 5, 6, 7, 9). Diğer yandan da yeni sementleme teknikleri ile bu oranın

IV: Komplikasyonlar

Infeksiyon

2

%3.1

Proksimal ternur kırığı

6

%9.5

Asetabler komp. gev.

3

%4.7

remoral komp. gev.

1

%1.5

Erken kalça dislokasyonu

2

%3.1

Düşük

3

%4.7

GIS kanama

1

%1.3

Femurdiatiz kırığı

1

ayak

Resim 1 :PCA protezi

uygulanmış

·

/o1.5

0

bir olgunun 45. ayda ki görüroCim
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%1-4 le re kadar çekildiğ i bildirilmektedir. (8, 11 ). Bizim olgularımızda ise revizyon gerektirecek femoral gevşeme
bir olguda görülmüş, diğer bir olguda
ise stemin hemen altında femur diafiz
kırığı oluşması nedeniyle komponentin
değiştirilmesi gerekmiştir. Revizyon gerektiren diğer 3 olguda ise erken dönemde gelişen asetabuler komponent
dislokasyonu söz konusuydu. Bu
komplikasyonun protez uygulanan ilk
olgularda görülmesi, deneyim ile ilişkili
olduğunu düşündürmektedir.

Erken dönemlerdeki klinik sonuçlar
incelendiğinde CALLAHAN'ın %74 çok
iyi, %20 iyi sonuç aldığı (4), yine ALEXIADES (1) ve Dodge'nin (5) %95 iyi
ve çok iyi sonuçlar bulunduğu görülürken VAUGHN (14) ile HADDAD'ın (7)
sadece %44 çok iyi sonuç aldığı görülmektedir. Bizim aldığımız %931ük iyi ve
çok iyi sonuç birinci gruptakilere daha
yakındır. Bunlara karşılık modern sementleme teknikleri kullanan yazarların
da %98 civarında bulunan iyi ve çok iyi
sonuçları dikkat çekicidir (8, 1O, 11 ).
Total kalça protezi

uyalamalarında

karşılaşılan diğer bir sorun olan uyluk
ağrısı da sementsiz protezlerde %4-74

gibi oldukça geniş bir dağılım göstermektedir (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1O, 13,
14) HADDAD ve ark. uyluk ağrısı sıklı
ğının çimentosuz PCA ve AML protezi
uygulamalarındaki klinik başarıyı çimentolu protezlerle elde edilen başarı
nın altına düşürdüğünü bildirmekledir
(78/.b bizim seri mizde %12.6 oranında
görülen uyluk ağrısı bir olğuda femoral
gevşeme ye bağlı bulunurken diğerle
rinde hiç bir radyografik gevşeme bulgusuna rastlanmamıştır. Sementli protezlerde ise bu oran %1-9 olarak
bildirilmekterir (8, 1O, 11 ).
Sonuç olarak, modern sementleme
olgudarda %98 lere
varan oranlarda iyi ve çok iyi sonuçlar
tekniği kullanılan

bulunması,

uyluk ağrısının daha az görülmesi, yaşlı popülasyonda sementli
protez kullanımının devam etmesi gerektiğini düşünmektedir. Daha genç popülasyonda ise sementsiz protezlerde
alınan gerek bizim, gerekse diğer yazarların sonuçları sementsiz protezlerin
sementli protezlere gerçekten iyi bir alternatif oluşturduğunu göstermektedir.
Ancak kesin karar vermek için uzun süreli sonuçların beklenmesi doğru olacaktır.

KAYNAKLAR
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KliNiGiMiZDE UYGULANAN ÇiMENTOSUZ
TOTAL KALÇA ARTROPLASTiLERiNiN
ERKEN SONUÇLARI
Abdurrahman KUTLU*, Osman KURTULUŞ**, i.Safa KAPICIOGLU

GiRiŞ

Charnley tarafından
kadar çok yaygın
çimentolu total
kalça artroplastilerinin geç dönemde
alınan sonuçlarının aseptik gevşeme ile
sonuçlanması ortopedik cerrahiarı bu
konuda yeni arayışlara itmiytir. Bu şe
kilde geliştirilen çimentosuz total kalça
artroplastilerinin uygulaması günümüzde çok popülarite kazanmıştır (2, 3).
1960'11

yılarda

uygulanıp, günümüze
olarak kullanılagelen

ÇZimentosuz implantların fiksasyonunu sağlayacak olan yüzeylerin dizaynı yapılırken, kemikle iç içe girerken poroz
yüzeyler
içinde
kemiğin
gelişmesine olanak sağlayacak özelliklere dikkat edilmiştir. Bu şekilde çimentolu protezlerde karşılaşılan progressif
gevşemenin
müştür (2, 3,

önlenebileceği

6).

düşünül

1980'1i yıllarda çimentosuz implantöücutta çok uzun süreler kalması
na yönelik yani biyolojik fiksasyona uygun dizaynlarda yüksek teknoloji ürünü
press-fit, macro-fit ve porousco-ated
(porus kaplamalı) yüzey kaplamalısı
ların

kullanılmıştır(2,6).

Ancak son yıllarda çimentosuz total
kalça artroplastilerinin açıklanan erken
sonuçları otörleri hayal kırıklığına uğrat
mıştır. Çünkü çimentosuz implantların
etrafında beklenenin aksine gelişen
mikrotitreşimler osteolizise neden olmakta. Bu da gevşemeyi başlatmakta
dı. (2, 5, 6).
Çimentosuz total kalça artroplastilerinin uygulama endikasyonlarında belirtilen yaş, cins, direkt grafilerde femur
proksimal ucunda hesaplanan morfolojik kortikal indeks (MCI) ve spongioz
kemik destek dokusunun yoğunluğunu

•
Selçuk Üniv. Tıp Fak. Ortop. Trav. A.B.D. Profesörü
•• Selçuk Üniv. Tıp Fak. Ortop. Trav. A.B.D. Araştırma Görev.
••• Selçuk Üniv. Tıp Fak. Ortop. Trav. A.B.D. Yrd. Doç.
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Tablo 1. Segmentsiz total kalça artroplastilerinin yaş, cins morfolojik kortikal indeks (MCI7 ve Singh's indeksi puanlamasına göre endikasyonları.
Yaş

< 50
50-60
61-70
>7

MCl

Cinsiyet
Op
1p
1p
4p

Erkek
Kadın

0-4p çimentosuz

Op
1p

Op
1p
2p
4p

>3
3-2.7
2.6-2.3
<2.3

Sp

sınır

gösteren Singh (9) indeksi çok önemlidir (Tablo-1). Bu dört kritere göre 0-4
arasında puan alan hastalar çimentosuz total kalça artroplastileri için uygundular (4, 8).

7
6-5
4-3
2-1

Op
1p
2p
4p

:2: 6p çmintelo

taya (%25) sol, 6 hstaya (%50) sağ 3
hastaya (%25) bilateral uygulama yapıl
dı. Hastaların etyolojik tanıları Tablo
2'de gösterilmiştir.
Ameliyat öncesi dönemde tüm hascins, morfolojik kortikal
indeks (MCI) ve Singh indeksli kriterlerine göre değerlendirildiler.

talarımız yaş,

MA TERY AL ve METOD
Kliniğimizde Nisan 1990 - Ocak
1992 tarihleri arasında kalça dejeneratif artriti nedeniyle başvuran 12 hastanın 15 kalçasına çimentosuz total kalça
artroplastisi uygulandı.
Hastalarımızın 9'u (%75) bayan 3'ü
(%25) erkek olup en küçük yaş 29, en
büyük yaş 67 ortalama yaş ise 51 olyarak tespit edildi. Taraf olarak 3 has-

Tablo 2. Etyolojik nedenlere göre

Singh indeksi

Hastalarımız ameliyat sonrası evrede 12. günde dikişleri alındıktan sonra
çift koltuk değneği ile ayağa kaldırıldı
lar, 6. haftadan başlıyarak parsiyel yük
8. haftada itibaren tam yük verilerek yürütüldüler. Değerlendirmemiz Mayo klinik kriterlerine göre klinik ve radyolojik
olarak yapıldı.

hastalarımızın sınıflandırılması

* Primer osteoartrit ..................................................................... 2 (% 16.8)

* Sekonder Osteoartrit ............................................................... 7 (%58)

Sublukse DKÇ ...................................................... 3
Ferrıur başı avasküler nekrozu ............................. 4
* lnflematuvar artriı. ................................................................... 1 (%8.4)
Romaıoid artrit ...................................................... 1
*Endoprotez yetmezliği .............................................................. 1 (%8.4)
Au st in Moore protez ............................................. 1
* Sementli total kalça artroplastisi revizyonu .............................. 1 (%8.4)
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SONUÇLAR
Çimentosuz total kalça artroplastisi
uygulanan hastalarımızın ameliyat sonrası dönemde şikayetleri tamamen kayboldu. Ancak romatoid artriti olan 29
yaşındaki bir bayan hastalarımızın baş
langıçta mevcut olan multiple eklem
tutulmaları hızla ilerledi ve son kontrolünde radyolojik olarak çok iyi olmasına
rağmen klinik olarak kötü puan aldı.
Hastalarımızın en uzun takibi 32 ay
en kısa takibi 12 ay olup ortalama 23
ay olarak tesbit edilmiştir. Mayo klinik
kriterlerine göre 12 kalça çok iyi (%80),
1 kalça iyi (%6. 7), 2 kalça da kötü
(% 13.3) puan aldılar. Kötü olarak değer!endirilen ve postoperalif 32. ayda
revızyon artroplastisi uygulanan 1 hastamızda ise radyolojik olarak Brooker
tip lll heterotopik kemik formasyonu ve
kalkarda ileri derecede rezorpsiyon ile
klnik olarak topallamaya neden olan
yaygın kalça ve uyluk ağrısı mevcuttu.
Bu hastamızda anterior uyluk ağrısı
başlangıçtan beri hep, vardı. Yapılan
revizyon artroplastisi girişiminde asetabuler kap'ın normal olduğu görüldü. Bu
nedenle sadece femoral tarafa sementli Miüller'in düz tip komponentiyle revizyon yapıldı. Postoperatif 12. günde
üzerine basarak ta burcu edildi.
Hastalarımızın

sonrası

lik olaya

hiç birinde ameliyat
evrede belirgin birtromboemborastlanmadı.

Tartışma

Çimentolu total kalça artroplastilerinin genç hastalarda alınan sonuçların
da ortaya çı _n yüksek orandaki gevşeme görülmesi r.cdeniyle, metal poroz
yüzeyleri h,,nde kemik girişine ve geliş
mPsine olanak sağlayan çimentosuz
tota kalça artroplastisi uygulamaları giderek artmıştır (2, 3, 6). Ancak bu tür
implantların bugün alınmakta olan erken sonuçlarında birçok olguda çok iyi

KLINIGIMIZDE UYGULANAN

sonuçlar alındığı bildirilirken bunu , yanında ortalama olarak 912 oranında femoral komponent yetmezliği bildirilmektedir (4). Aynca anlamlı oranda (%25)
uyluk ağrısı zamanla giderek artmaktadır. Ancak bu hastanın aktivitesini engelleyecek düzeyde olmamaktadır. Bizde 3 hastamızda anteriorn uyluk ağrısı
tesbit ettik. Hastalarımızın bu yakınmları
analjezik ve antienflamatuvarlarla geçmekteydi.
1 hastamızda (%6.6) femoral komponentte yetmezlik klinik ve radyolojik
olarak tesbit edilerek bu hastaya yapı
lan revizyon işleminde sadece femoral
tarafa çimentolu düz tip Muller implantı
uygulanarak hybrid total kalça artroplaristi şekline dönüştürüldü. yani asetabuler tarafta komponent ile kemik ara;ında mekanik kilitlenme tam olarak
gerçekleşmiş idi.

Harris ve Maloney hybrid total kalça
artroplastisi uygulamalarında ortalama
3.6 yıllık takiplerinde 126 olguda hiç revizyona ihtiyaç duymadıklarını belirtmiş
lerdir (2, 7, 8).
Günümüzde çimentosuz total kalça
artroplastilerine karşı geliştirilen ikinci
bir alternatifte hidroksiapatit kaplı implantlarla yapılan biyolojik tesbit uygulamalarıdır

(1 ).

Bugün çimentosuz total kalça artroplastilerinde kabul edilen büyük sorun femoral tarafta olmaktadır. Gevşe
me poroz yüzeyde ayrılmayla başlar
proksimal kortikal atrofi ve femoral endosteal osteolitik lezyonlarla sonuçlanır
(2, 5, 8).
Araştırıc·'1r

devam eden çalışmala
yeni protez dizaynları, fiksasy,on
teknikleri, biyo uygunluğu çok iyi olan
materyalleri denemektedirler. Çok yakın bir gelecekte çok daha uzun süreler
insan vücudunda kalabilecek uyumlu
implantlar geliştirileceği inancındayız.
rında
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Merle D'aubigne ve Pastel kriterlerine
göre değerlendirilmiştir (1 0). Günlük ve

Ocak 1988 - Haziran 1992 tarihleri
arasında lst. Haydarpaşa Numune has-

çalışma

tanesi ortopedi ve travmatoloji kliniğin
de 13 sementsiz TEP uygulanmıştır.
Hastalarımızın 2 sine Parhöfter-Mönch
tipi, 11 'ine Spotorno tipi Sem&ntsiz
TEP kullanılmıştır. Yaş ortalaması 52.1
(en genci 37, en yaşiısı 73) olup, olguların 5'i erkek (%38), 8'i kadın (%62)
dir.

değişmeler,

kalışiarına

göre

değerlendirilmiştir.

Radyolojik değerlendirme pelvis AP
ve ameliyatlı kalçanın AP grafisi çekilerek yapıldı. Callahan'ın (3) önerdiği çizgiler esas alınarak asetabular ve ternoral komponentlerin yer değiştirmeleri,
Gruen (5) ve DeLee'nin (6) belirlediği
bölgelere görede femoral ve asetabular
komponentler etrafındaki radyolusen
hatlar belirlendi. Asetabular kap açısı
(7) 35-55 derece arası normal kabul
edildi. Bütün grafiler ektopik ossifikasyon yönünden değerlendirildi.

Hastalarımızın ilk tanısı 3 olguda
(%23) femur boynu kırığı, 1Oolguda osteoartrit (%78) olarak değerlendirilmiş
tir. Hastalarımızdan 1 tanesine daha
önce aynı kalçaya osteotomi uygulanmıştır. bu hastamıza revizyon protezi
konulmuştur.

Hastalar klinik olarak AAOS (the
Americah Academy of Orthopaedic
Surgeons) ve esas ve ağırlıklı olarak

**

hayatlarındaki

ameliyattan memnun

Ortalama takip süresi 24.6 ay (en
uzun 55.5 ay, en kısa 7 ay) olarak hesaplandı.

Haydarpaşa Num. Hast. Ortop. Trav. Şefi, Doçent.
Haydarpaşa Num. Hast. Ortop. Trav. Uzmanı
Haydarpaşa Num. Hast. Ortop. Trav. Asistanı
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Sonuçlar

nımlandığı bölgede radyolusen hat tespit edilmiştir. Bunların 3'ünü "orta" olarak değerlend1ren hastalar oluşturmak
tadır (6). Bu hastaların 2'sinde temaral
komponentin Gruen (f:) tarafından 2. ve
3. bölgeler olarak adlandırılan kısımla
rında radyolusen hat tespit edilmiştir.

Post-op erken dönemde hiçbir hastada kamplikasyon rastlanmamıştır.
Geç dönemde ektopik ossifikasyon görülmemiştir.
Hastalarımızın 3 tanesinin (%23)
günlük hayatı olumsuz, 3 tanesinin
(%23) olur.ılu etkilenmiş, 7 hastanın
(%54) günlük hayatı etkilenmemiştir.
ÇoğuniJğunun emekli erkek hasta ve
ev kadınlarının oluşturduğu olgularımı

Tartışma
Kliniğimizde

sementsiz TEP endiiçerisinde yaş önemli bir yer
tutmakla, bu protezler genç hastalarda
tc ·cih
edilmektedir.
Olgularımızda
kamplikasyon olmaması alınan önlemlerin yanısıra serideki yaş ortalamasının
düşük olmasına da bağlıdır. Literatürde
80 yaşın üzerindeki hastalarda kompli'":ısyonların daha sık meydana geldiği
belirtilmektedir (12, 16).
kasyonları

zın çalışma hayatındaki değerlendirme

aktif genç hastalara sın•rlı kalmış ve
bunlarda da olumlu etkilenme tespit
edilmiştir. Merle D'aubigne ve Posta!
(1 O) kriterlerine göre 6 hastada 1%47)
çok iyi, 4 hastada (%30) iyi, 3 hastada
(%23) vasatsonuç elde edilmiştir.
Hastaların 11 'inin (%85) ameliyattan
memnun olduğu tespit edilmiştir. Bunun dışındaki 2 hasta da kırık sonrası
protez uygulanan hastalardır.

4 hastada (%30) asetabular kap anmiktarda (2 mm'den fazla) horizontal yönde, 3 hastada (%23) da vertikal yönde yer değiştirmiştiL Horizontal
yönde yer değiştiren olguların 3'ü, vertikal yönde yer değiştirilenlerin 2'si orta
olarak değerlendirilen gruptaki hastalardır (3). Femoral komponentte vertikal yönde anlamlı bir yer değiştirme
tespit edilmemiştir.
lamlı

Post-op erken dönemde protezin
asatabular
komponentin 1 olguda 55 dereceden
daha buyük aç. 1 1a konduğu, saptanmış
temaral komponentin cisimlt:: uyumunun ise 2 olruda (% 15) %10-40 arasın
da olup "orta", 1 olguda (%0.7) %10'un
altında olarak "kötü" şeklinde değerlen
dirilmiştir. Diğer olguların uyumu "iyi"
bulunmuştur (3,4) ..
yerleşimi değerlendirilirkan

5 olguda (%38) Delee'nin asetabular komponentin 2. bölgesi olarak ta-

/.Metin TÜRKMEN

Hastalarımızıd;:o-

· ıızca 3 günlük
jnde etkilendiğini
belirtmiş ve bu hastaların etyolojisi incelendiğinde kırık sonrası protez uygulanan hastalar olduğu görülmüştür. Ayrı.
şekilde
ameliyattan
memnun
olmayan 2 hasta da kırık sonrası protez
uygulanaıı hastalardır. Çalışan hastaların çalışma hayatının olumlu etkilendiği,
özellikle serimizdeki en gen; hastanın
qğır işte çalışmaya devam ettiği tespit
ddilmiştir. ;<linik şikayeti olmayan bu
hastanınen yaygın radyolojik gevşeme
belirtileri taşıdığı gözlenmiştir. Bu durum aşırı aktivitenin gevşemeyi arttırıcı
etkisi olarak değerlendirilmiştir (8).
hayatının olumstı

Serimizde Ritter ve arkadaşlarının
aksine (15) asetabular 1<0mponenti metal destekli polietilende oluşan protezle
olgularımızın %77'sinde "iyi" ve "çok iyi"
netice aldık.
Olgularımıza endikasyon koyarken
kemik kitlesi ve yaş üzerinde önemle
durulmuş, literatürde de (2) vurgulandı
ğı gibi gerek pre-op ölçümlerle, gerek
uygulama yapılırken protez, ternur cismi uyumuna özen gösterilmiştir. Protez

952

/.Metin TÜRKMEN

ÇIMENTOSUZ TEP UYGULAMALARININ ERI , :N SONUÇLARI

cisim uyumundaki bozuklukların yüklerin dengesiz dağılım;na yol açarak gerek post-op erken dönemdv uyluk ağrı
sına, gerekse anormal yüklenmelerle
erken gevşemeye sebep olduğu göre
şüne katılıyoruz (2, 9).

stem Type Femoral Components. A Radiografic Analysis of Loosening. C/in. Orth.
41: 17-271979.

7. f
ad, R.J.: A Comparison of Three
Varietes of noncement d Porous-Coated
Hip rep/acement. J.B.J.S. 72-B. 2-7. 1990.

Asetabular komponentteki anlamlı
yer değiştirmelerin daha çok klinikte
"orta" olarak değerlendirilen olgularda
g5rülmesi, klinik ve asetabulumun radyolojikdeğe.lendirmesi
arasında
bir
'1ağlantıyı düşnürürken, femoral komponentte anla!lllı biryer değiştirmenin
olmanası yukarıda değinciğimiz teknik
unsurların yanında protezin porus özenekli yüzeyinin sağladığı iyi biyolojik fiksasyon ile açıklanabilir (1, 11, 13).

8. Hungerford, D.S., Krackow, K.A.,
Lennox, D.J.: Current knowledge and ;uture
prespective of cementless endoprosthetics.
Orthopade (Germany) 1987. 16 (3). 220-4
9. Mahoney, O.M., Dimon, J.O.: Unsatisfactory Results With a Ceramic Total hip
Prosthesis ...;.B.J.S. 7236-A. 451-76. 1954.
10. Merle D'auUgne, R.and Pastel, M.:
Functional Results of Hip Arthroplasty With
Acrylic Prosthesis. J.B.J.S. 36-A. 451-76.
1954.

Olgular.mızın hiçbirinde heterotopik
ossifikasyno görülmemesi olgu sayısı
nın azlıgının yanısıra post-op dönemde
kullanılan indometasinle ilişkili olarak

11. Michelson, J.D., Ri/ey, L.H.: Considerations In The Comparison Of Cemented
And Cementless Total Hip Prosthesis.
J.Arth. (U.S.) Dec. 1989. 4 (4). p.327-34.

değerlendirilmiştir.
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replcement. J.B.J.S. 72-A. 161-68 1990.
15. Ritter, M.A., keating, E.M., Farris,
P.M., Brugo, G.O Metai-Backed Acetabular
Cups In Total Hip Arhroplasty. J.B.J.S. 72A.. 672-78. 1990.
16. Sharp, D.J., and porter, K.M.:
Charnley total Hip Arthroplasty In Patients
Under Age 40. C/in. Orthop. (U.S.). Dec.
1985. (201). P.51-6.
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ÇiMENTOSUZ TOTAL KALÇA ARTROPLASTiSi
ERKEN SONUÇLARI
Mustafa KARAHAN*, Tanıl ESEMENLi**
dı,

kontrole gelen 34 hastaya fizik muayene uygulandı, Harris kalça skorlama
sistemine (2) göre belirlendi,standard
AP ve lateral kalça eklemleri grafisi çekildi. Ağrısı olan hastaların ağrı dereceleri Harris kalça ağrı skoruna göre belirlendi ve ağrı lokalizasyonları saptandı.
Hastalara kendi durumlarını değerlen
dirmesi istendi ve çok iyi, iy veya kötü
arasında tanım kullanmaları istendi. Femoral rezorpsiyon daha önceden tanımlanmış Gruen zonlarına göre yapıldı
(3). Femoral migrasyon femur başının
hareket merkezinin trokanter major tipine göre konum değiştirmesi olarak tanımlandı. Hastalar daha sonra kullanı
lan femoral stern gruplarına göre ayrıldı
birinci grupta proksimal kısmı porous
kaplı olan femoral sternler vardı, ikinci
grupta ise press-fit ilkesine göre kullanılan sternler vardı. Birinci grupta 1O'u
kadın, 1'i erkek hasta olmak üzere 11

Çimentosuz total kalça artroplastisi
olarak klinik kullanıma girmiştir.
Ancak değişik tip çimentosuz protezlerin
farklı komplikasyonları bildirilmiştir (1 ).
Çimentosuz total kalça artroplastilerinin
bildirilen en sık komplikasyonu uyluk ağ
rısıdır. Bölümümüzde porous-kaplı çimentosuz femoral stemlerle press-fit femoral sternler arasında klinik sonuçları
değerlendirme açısından uygulanmış çimentosuz femoral sternler incelendi.
MATERY AL ve METOD
19881992 tarihleri arasıda Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalğı'nda çimentosuz total kalça artroplastisi uygulanan
hastalar incelendi. Derin enfeksiyonu
olan, revziyon cerrahisi uygullanan takip süresi 6 ayın altında olan veya erken dönemde gevşeme bulguları gösteren hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bu
kriteriere uyan 38 hasta kontrole çağrı!yaygın

**

Gazi Ü. Tıp Fak. Ortop. Trav. ABD Profesörü
Gazi Ü. Tıp Fak. Ortop. Trav. ABD Yardı. Doçenli
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hasta vardı, ikinci grupta 16'sı kadın,
?'si erkek hasta olmak üzere toplam 23
hasta vardı. Birinci gruptaki hastaların
ortalama yaşı 58 (36-69) iken, ikinci
gruptaki hastaların ortalama yaşı 56
(20-75) idi. Birinci gruptaki hastalar ortalama 16 ay (6-50) takip edilirken, ikinci gruptaki hastalar ortalama 23 ay (650) takip edilmişti. Birinci gruptaki hastaların primer hastalıkların dagılımi 9
hasta primer osteoartrit, 2 hasta romatoid artrit iken, ikinci gruptaki hastaların
primer hastalık dagılımı 17 hastada primer orseoartrit, 5 hastada sekonder osteoartrit ve 1 hastada ise romatoid artrit
idi. Birinci grupta hiç bir hasta daha önce ameliyat edilmemişti, ikinci grupta
ise 2 hastaya daha önce kırık nedeniyle
internal fiksasyon, 2 hastaya ise daha
önceden osteotomi uygulanm ı ştı.
SONUÇLAR
Porous kaplı femoral stemlerin oldugu birinci gruptaki hastaların preoperatif Harris kalça skoru 40 (31-49) iken,
press-fit femoral stemlerin bulundugu
ikinci gruptaki hastaların preoperatif
Harris kalça skorları 38 (23-51) idi.
Postoperatif Harris kalça skorları birinci
grupta ortalama 78 (71-90) bulunurken
ikinci grupta 76 (52-88) bulundu Postoperatif Harris kalça agrı skorları birinci
grupta ortalama 38 (30-44) iken, ikinci
gruptaki 5 hastada uyuk veya diz agrısı
vardı, ikinci gruptaki bir hastada aktiviteyi kısıtlar nitelikte idi, her iki gruptaki
bütün hastalarda ise normal aktivitede
ortaya çıkmayan agrı karakterinde
idi.Birinci grupta 2 hastada kalkar rezorpsiyonu (Gruen zon 1) varken, ikinci
grupta 4 hastada kalkar rezorpsiyon
gözlendi. Her iki grupta da birer hastada femoral migrasyon (15 mm) vardı.
Birinci grupta 6 hasta durumunu çok iyi
olarak degerlendirdi, 5 hasta ise durumunu iyi olarak degerlendirdi, hiçbir

FREEMAN TOTAL KALÇA PROTEZI

hasta sonuçtan mutsuz degildi. Ikinci
grupta ise 16 hasta durumunu çok iyi
olarak degerlendirirken, 4 hasta iyi, 2
hasta ise kötü olarak degerlendirildi.
TARTIŞMA

Hasta

grupları,

preoperatif özellikleri
bulundu. Her
iki grupta preoperatif ve postoperalif
Harris kalça skorları arasında anlamlı
bir fark bulunamadı. Hastaların agrı şid
detleri ve kendi durumlarını degerlendirmeleri de gruplar arasında farklılıklar
göstermiyordu. Ancak minimal de olsa
olanların gösterdikleri agrı yeri her iki
grupta da daha çok diz veya uyluk idi
(1. grupta; 5/6, 2. grupta; 8/13). Diz veya uyluk agrısı olanları bütün gruba kı
yasladıgımızda ikinci grupta ikinci gruba göre daha fazla oldugu saptandı (%
45 1 %36). Porous kaplı femoral stemlerin uyluk veya diz agrısına neden oldugu daha önceki çalışmalarda bildirilmişti (4). Ancak bizim sonuçlarımız
istatiksel olarak anlamlı olabilmesi için
olgu sayımız yetersiz olmakla birlikte
porous kaplı femoral stemlerin press-fit
stemlere göre daha çok uyluk veya diz
agrısına neden oldugu söylenebilir.
açısından karşılaştırılabilir

KAYNAKLAR
1. Cal/aghan JJ: Total Hip Arthropmlasty:
Clinical Perspective. C/in Orthop 192 (276): 33,
2. Harris Wl/: Traumatic Arthritis of the
hip after dislocation and Acetabular Fractures: Treatment by mo/d Arthroplasty. An
End result study Using a New Method of
Result Eva/uation. J. BOne and joint surg.,
1969: 51-A; 737.
3. Gruen TA et al: "Modes of Failure" of
Cemented Stem-Type of Femoral Components. A Radiographic Analysis of Loosening. C/in Orthop., 141: 17-26, 1979.
4. Haddad RJ et al: A Comparison of
Three Varieties of Non-Cemented PorousCoated Hip Rep/acement. Jour Bone and
Joint Surg 1990: 72-B (1); 2
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ÇiM NTOSUZ TOTAL KALÇA ARTROPLASTiSi
Mahmut KARLI*, Gazi ZORER**, Cemil ERTÜRK***, Barbaros BULAM****
Total kalça artroplastisi erişkinlerde
sık uygulanan kalça rekonstrüksiyon
girişimlerinden biridir. 60 yaşın üstündeki hastalarda uygulanan sementli total endoprotezlerle önemli başarı elde
edilebilirken daha genç ve aktif hastalarda aynı başanya ulaşılmaması ve erken aseptik gevşeme sıklığının fazlalığı
semer."siz protez uygulamasının gelitirilmesine sebep olmuştur.Pek çok yazar sementli total kalça artroplastisinde
en öne~li sorunun aseptik gevşemeye
sekonder mekanik yetmezlik olduğun
da görüş birliği içindedir.Bu tür gevşe
me özellikle genç ve aktif bireylerde görülmekte ve kemikle sement kitlesi
arasında ya da sement kitlesi ile protez
temas
yüzeyinde
olabilmektedir
(1 ,3,4,5,6,7,8,9, 14).
en

Bu aseptik gevşeme oranları ilk 2 yıl
ile 7 yıl izleme sonunda %20-%24 ka-

dar iken 1O yıldan dara uzun süreli izlemeler sonunda %3040 kadar yüksek
sayılara ulaşabilmektedir (3, 15, 16).
Biyolojik fiksasyon (Osteointegrasyon) ilkesine dayanan sementsiz protez uygulamaları son 10-15 yıldan beri
tüm dünyada yaygın olarak gerçekleşti
rilmektedir.
Bu çalışmada kliniğimizde koksartroz ve femur boynu kırıklarının tedavisi
amacıyla uygulamış olduğumuz sementsiz total kalça artroplisti olguları incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiş
tir.
MATERY AL VE METOD
SSK Istanbul Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniğinde 1988-1991 tarihleri arasındaki dönemde 20 hastaya
sementsiz total kalça artroplastisi yapıl
mıştır. Olguların 14'ünde artroplasti se-

SSK Istanbul Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şefi
SSK Istanbul Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatıoloji Kliniği Uzmanı
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
SSK Istanbul Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Asistanı
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bebi olan primer kalça patolojisi koksartroz iken diğer 6'sında psödoartroz
gelişmiş ameliyat edilmiş femur boynu

rı, protez dizaynları ve teknik gelişmeler
dikkate alındığında Modifiye Harris skalasının değerlendirmede daha kullanışlı
olduğunu düşünmekte ve sonuçları buna göre saptamaktay ız.

kırığıdır.

Kullanılan protezler 18 olguda PM
Aesculap sementsiz protez ve 2 olguda
da Spotorno ekspansiyon cup protezdir.Sementsiz TKA endikasyonu konulurken Spotorno'nun kriterleri dikkate
alınıp, hastanın yaşı, cinsi osteoporoz
olup olmaması ve ternur proksimalinin
kortikal kemik yapısının durumundan
oluşan dört parametre üzerinde durulmuş ve bunlara göre hasta seçimi yapılmıştır.

Tüm cerrahi girişimler lateral dekubilitus pozisyonunda posterelateral kesiyle gerçekleştirilmiş ve asetabuler ve
femoral komponentlerde femur başın
dan alınan greftler kullanılmıştır. PM
protez kullanılan bir hastada asetabuluma santral osteotomi yapılmıştır.
Hastalara rutin antikoagülan tedavi
kullanılmamıştır. Heterotopik kemik oluşumunu engellemek için daha önce
ameliyat geçirenlere ve belirgin osteofitler olan hastalar preoperatif 100 ml
gün dozuyla Endometazin başlanmış
ve bu tedavi 6 hafta sürdürülmüştür.
SONUÇLAR VE DEGERLENDiR-

ME
Hastalar preoperatif ve postoperalif
dönemlerde fonksiyonel açıdan Modifiye Harris kalça skalası kullanılarak değerlendirilmişlerdir (11, 12, 13).
Total kalça artroplastisinin klinik oladeğerlendirilmesinde pek çok kriter
tanımlanmıştır. Andresson 1972'deki
çalışmasında bu değerlendirme yöntemlerden 9 tanesini karşılaştırmış ve
aynı hastalarda farklı yöntemler kullanıl
dığında çok farklı sonuçlar elde edildiği
ni bildirmiştir (2). Biz günümüz koşullarak

Çalışma grubunu oluşturan 11 erkek
ve 9 bayan hasta Ekim 1992 tarihinde
kontrol edilmiştir. Ortalaması 30 ay
olan takip süresinin sonunda elde edilen sonuçlar 9 hastada çok iyi (%45), 6
hastada iyi (%30), 4 hastada orta
(%20) ve 1 hastada da kötü (% 5) olarak bulunmuştur. Olgularda preoperatif
Harris kalça skalası ortalaması 46.5
iken postoperatif dönemde bu değerin
% 88.2'ye yükseldiği görülmüştür. 6
hastada (%30) uyluk ağrısı yakınması
tesbit edilmiş olup bunların 3'ünde bu
ağrı postoperatif 1. yılın sonunda kaybolmuştur.
TARTIŞMA

Total kalça artroplastilerinde amaç
ve önemli fonksiyon kaybına uğra
mış kalça ekiemini yapay implantlarla
değiştirerek ağrısız, hareketli ve uzun
süre dayanabilir bir eklem elde edilmesidir. Erken dönemlerde artroplastilerin
ağrıyı ortadan kaldırma, fonksiyonları
düzeltme gibi yaşam kalitesini artırma
daki üstünlüğü ve başarısı Charnley'den (1958) günümüze bu uygulamanın tüm dünyada yayılmasına yol
ağrılı

açmıştır.

Sementli endoprotezlerdeki geç
aseptik gevşeme ve bu olgunun özellikle genç yaştakı aktif bireylerde görülmesi sementli TKA endikasyonu konugeldiğince
genç
lurken
elden
hastalarda kullanımdan kaçınılması sonucunu doğurmuş ve araştırmalar sementsiz artroplastiler yönünde yoğun
laşmıştır. Tüm dünyada sementsiz TKA
60 yaşından daha genç hasta grupları
na rahatlıkla uygulanabilmektedir (14).
957
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duğunu, bu yöntemin özellikle genç yaş
grubundaki koksartrozlu ya da femur
boynu kırıklı hastalarda düşünülmesi
gereken bir tedavi metodu olduğunu
Spotorno kriterlerinin sementli sementsiz protez seçiminde değerli kriterler ol-

Bu önemli avantaj genç hastalarda artroplasti öncesi geçici girişimler uygulama gereğini ortadan kaldırmaktadır.
Osteointegrasyon yoluyla oluşan biyolojik fiksasyonla ilgili ilk sonuçlar cesaret verici olmakla birlikte geç dönemde
bu
protezlerin
durumu
ve
fonksiyonları ile ilgili sonuçlar henüz kesin olarak bildirilmemiş olup konu ile ilgili yoğun araştırmalar sürekli olarak

duğunu düşündürmekteyiz.

KAYNAKLAR
1. Amstutz H.C., Ma S.M., Jinnah R.H.,
Mai L. Revision of aseptic loose total hip
arthroplasties. C/in. Orthop. 170-21, 1982.

yapılmaktadır.

Sementsiz protezlerin sementlilere
göre ameliyat süresinin kısalığı, endosteal yüzeylere daha aztravma olması,vücutta daha az yabancı materyal
kullanılması,uzun yüzeyler arasında
stabilitenin daha iyi olmasıgibi avantajları olduğu iddia edilmektedir.

2. Andersson G.Hip assesment: A comparison of nine different methods. J.B.J.S.
54 B: 621, 1972.
3. Beckenbaugh R.D., listrup D.M.: Total hip arthroplasty: A review of three hundred and thirty three cases with long term follow up. J.B.J.S60 AA: 306, 1978.

Günümüzde kullanılan sementsiz
asetabuler komponentler başlıca iki tiptir.Hemisferik poruz kap ve yivli bir halka sistemi ile konik kap. Engh ve arka
karşılaştırmış ve porus yüzeyli olanlarla
daha başarılı sonuçlar elde edildiğini

4. Beli R.S., Schatzker J, Fomasier
V.L., Goodman S.B.: Study of implant failure in the Wagner resurfacing arthroplasty.
J.B.J.S. 67 A: 1165, 1985.
5. Callaghan J.j., Dysart S.H., Savory
C.G. The uncemented porous coated anatomic total hip prosthesis. J.B.J. S. 70 A,
337, 1988.

belirtmişlerdir.

Bugün total kalça artroplastilerinde
en önemli tartışma konusu sementli yada sementsiz protez seçimidir.Bu konuda değişik yazarların değişik kriterleri
olmakla birlikte biz kliniğimizde bu seçimi, Spotorno-Romagnoli kriterlerini kullanarak yapmaktayız. Buna göre özellikle 60 yaşın üstündeki ya da önemli
osteoporozun mevcut olduğu hastalarda sementli artroplastiyi tercih etmekteyiz.
Sonuç olarak bizim çalışmamız hasve takip süresi dikkate alındı
ğında sementli ve sementsiz protezler
arasında bir karşılaştırma yapabilmek
için yeterli değildir. Ancak almış olduğu
muz erken dönem sonuçlar sementsiz
kalça protezi uygulamasının başarılı olta

sayısı

6. Cameron H. U.: Six year results with a
microporous coated metal hip prosthesis
C/in. Orthop. 208:81, 1986.

7. Chandler H.P., Reineck F. T., Wixson
R.L., McCarhty J.C.: Total hip replacement
in patients younger than thirty years old
J.B.J.S. 63 A, 1426: 1981.
8. Cook S.D., Thomas K.A., Haddad
R.J.: Histolojic analysis of retrieved human
porous coated total joints components.Ciin
Orthop. 234:90, 1988.
9. De Lee J.G., Chamley J.: Radiological demarcation of cemented sockets in total hip replacement. C/in Orthop. 212: 20,
1976.
10. Engh C.A., Griffin WL., marx CL:
Cementless
acetabuler
components.
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rison of cemented and cementles hip and
knee replacements. Arthritis and Rheumatism. Vol. 33, No. 2, February 1990.

J.B.J.S. 728:53, 1990.
11. Haddad R.J., Codok S.D. Brinker
M.R. Currents concpet review Biological fixation of porous coated implants. J.B.J.S.
69 A: 1459, 1987.

15. Stauffer R.N.: Ten year follow up
study of total hip replacement. J.B.J.S. 64A,
983, 1982.

12. Harris W.H., Traumatic arthritis of
the hip after dislocation and acetabuler fractures J.B.J.S. 51A: 737, 1969.

16. Sutherland C.J., Wilde A.H., Borden
L.S., Marks KE.: A ten year fo/low up of
one hundred consecutive Mü/ler curved
stern total hip arthroplasties. J.B.J.S. 64A,
970, 1982.

13. Johnston M.S. Floyd W.E., Schil/er
A.L., Goldrin S.R., Harris W.H.: Localized
osteolysis in stable non septic total hip arthroplasty J.B.J.S. 68 A, 912, 1986.

17. Walker B.R., McGunn W.A.: Charnley low ffriction arthroplasty, Orthop. C/in.
North Am. Vol. 19:551, 1988.

14. Mehlhoff M.A., Sledge C.B.: Compa-
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FREEMAN TOTAL KALÇA
ARTROPLASTiSiNDEKi DENEYiMLERiMiZ
Cüneyt ŞAR(1 }, Remzi TÖZÜN(2}, Fa h ri SEYHAN(3), Önder KILIÇOGLU

Freeman protezi gerek şekil ve yapı
gerekse uygulamada ternur üst ucunun korunması yönünden şimdiye kagörülen
diğer
protezlerden
dar
farklılıklar göstermektedir. Burada daha
iyi bir rotasyonel stabilite sağlamak
amacıyla ternur boynu korunmaktadır.
Titanyum alaşımından yapılmış olan femoral komponentin praksimali makroporlu bir yüzey göstermekte, protez
düz bir sap içermektedir. CoCr alaşı
mından yapılan baş ise modüler yapı
dadır. Rotalok asetabuler kap, Freeman'ın üzerinde 3 adet çıkıntı bulunan
ve metal bEk içermeyen hemisferik
asetabuler kap'ının bir modifikasyonudur. Bu kaı:;, kalan boyun bölümünün
asetabulum ve femur arasında sıkışması,

1
2
3
4

ya neden olmaması için semihemisferik
olarak yapılmış olup, superomedialinde
bir peg (çıkıntı) bulunmaktadır. Metal
bek vitalium vida konulabilecek dört delik içermektedir.
Bu çalışmadaki amacımız Freeman
kalça total endoprotezi uygulamaların
dan aldığımız erken sonuçları bildirmektedir.
Hastalar ve Yöntem
1987 - 1992 yılları arasında l.ü? IStanbul Tıp Fakültesi Ciopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 387 adet çeşitli
tipte sementsiz total kalça
endoprotezi uygulanmıştır. Bunların
21 'ini (20 hasta) Freeman protezi oluş-

Isı. Üniv. lst.Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Uzmanı
lst. Üniv. lst.Tıp Fak. O~topedi ve Travmatoloji AB. D. Doçenli
lst. Üniv. lst.Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Profesörü
Isı. Üniv. lst.Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Araş. Gör.
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turmaktadır. Ortalama yaşı 46.2 (20-66)
olan olgularımız ortalama 33 ay (6-46)

takip

edilmiştir.

Olgularımızın 12'sini primer koksartroz, 6'sını femur başı avasküler nekrozu, birini ankilozan spondilit, birini romatoid artrit, birini de kalça artrodez
sekeli oluşturmaktadır. Olguların ikisinde Freeman'ın orjinal asetabuler komponenti kullanırken diğerlerinde rotalok
kap kullanılmıştır. Hepsinde ameliyat
masasında ilk dozu yapılan prevantif
antibiyotik kullanılmıştır. Antibiyotik olarak 1. jenerason sefalosporinler tercih
edilmiş ve 48 saat süre ile kullanılmıştır.
Bütün olgular lateral pozisyonda lateral
giriş yolu ile ameliyat edilmiştir. Her olguda derin katlar ile cilt altında aspiratif
dren kullanılmış ve drenler 48. saate çı
karılmıtır. Ameliyatın 1. günü isometrik
kes egzersizlerine başlanmış, hastalar
3. gün koltuk değnekleri ile ayağa kaldı-

rılmış ve eklem hareketlerine izin verilmitir. 6. haftada kısmi yük verilmi, 12.
haftada tam yük vererek yürümelerine
izin verilmiştir. Heteropik kemik oluşu
munu önlemek amacı ile postop. 3. hafta süre ile indomethacin 100 mg/gün
olarak verilmiştir.

Hastalar klinik olarak Merle d'Aubigne-Postel sistemine göre, radyolojik
olarak da Kalça Birliğinin geliştirdiği kriteriere göre değerlendirilmiştir. Heterotip ossifikasyon Brooker ve ark.nın sı
nıflamasına göre derecelendirilmiştir.
Sonuçlar
Yapılan

klinik değerlendirmede olgu(%28.5) iyi, 15'i (71.5) çok iyi
olarak bulunmuş, %85.8 inin tamamen
ağrısız olduğu, %81 inde hareketlerin
tama yakın bulunduğu, % 562.2 sinde
ise limitsiz yürüme olduğu tespit edilmiştir. % 14.2 olguda (3 olgu) uyluk ağ
rısı görülmüştür. Tablo 1,11,111).
ların 6'sı

Radyolojik değerlendirmede % 95.2
olguda cerrahi uyum iyi bulunmuş, hiç
bir komponentte 1 mm den fazla radyolusen ve radyodens alan saptanmamış
tır. Radyodens ve radyolusen alanların
femoral komponentte 3., 4., 5., ve 10.,
11., 12. zonlarda, asetabuler komponentte ise 3. zonda yoğunlaştığı gözso
40
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Resim 1 : Freeman protezi uygulanmiŞ
bir olgunun 46. haftadaki görünümü
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mik de çıkarılmaktadır. Bu durum, genelde ilk femoral protez uygulamaları
nın baş ve boyunun çıkartılmasını gerektiren inrakapsüler femur kırıklarında
olması nedeniyle gelişmiş olan bir alış
kanlığa
bağlanmaktadır
(2,3,4, 11 ).
Özellikle sementsiz protezlerde tarsiyonel instabilite önemli bir sorun olarak
ortaya çıkmaktadır. Merdiven çıkma, iskemleden kalkma gibi aktiviteler sıra
sında mekanik gevşemelerin nedeni
olabilmektedir (1 ,2,3,6). Femur boynunu bırakmanın mekanik avantajları Freeeman tarafından öne sürülmüş ve
yaptığı çalışmaların sonucunda yazar,
fernoral protezlerin çimentosuz kullanıl
ması halinde boynun korunması gerektiğini ve protezin metafizer bölgesine
kabartıların eklenmesiyle rotasyonel
stabilitenin anlamlı olarak arttığını bildirmiştir (2,3).

lO

Tablo 3: Mobilite skoru
lenmiştir.

Hiç bir olguda infeksiyana rastlanBir olguda ameliyat sırasında
femurda kırık oluşması üzerine serklaj
uygulanmış, bir olguda da femoral sinir
paralizisi oluşmu, ancak 6 ay sonra yapılan kontrolde bunun tamamen iyileş
mamışıtr.

miş olduğu görülmüştür.

4 olbguda (%19.0) 1. derecede, 3
(% 14.2) olguda ise 2. derecede heterotopik ossifikasyon saptanmıştır.
Tartışma

Kalça total endoprotezi uygulamalaile birlikte boyununda rezeksiyonundan sonra protezin yerleştiril
mesi alışılagelmiş yöntemdir. Ancak bu
şekilde önemli bir miktarda sağlam kerında baş

Bu konuda başın rezeksiyonundan
sonra boyun avasküler kalma olasılığı,
kalan boyun bölümünün sıkışma yaparak dislokasyon ve asetabuler komponent gevşemesine neden olması gibi
bazı karşı görüşler bulunmaktadır. Ancak Freeman, yaptığı izotop incelemeler sonucunda vaskülaritenin sadece%
30 oranında azaldığını ve serisinde hiç
bir gevşeme, erken dislokasyon ve hareket kısıtlılığına rastlamadığını bildirmektedir (2).
Boynun korunması sonucu olarak
hiç bir olguda erken dislokasyon veya
kalça hareket kısıtlılığına rastlamamış
olmamız, femoral ve asetabuler komponentlerde gevşeme ve migrasyon görmemiş olmamız Freeman'ın görüşlerini

destekler yöndedir.
Total kalça pretozlerinin uzun süreli
takibinde görülen en önemli sorun komponentlerin aseptik gevşemeleridir.
(1 ,5,7, 1O, 11 ). Freeman, 140 olguluk
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kendi serisinde 3 yıllık takipte asetabuler kap gevşemesinin sıfır olduğunu,
sadece bir olguda asetabuler migrasyon görüldüğünü, bu olgunun da
asemptomatik olduğunu bildirmiştir
(2,3). Aynı seride femoral komponentlerin % 15'inde 1-3 mm migrasyon olduğu gözlenmiştir. Bizim olgularamızda
da gerek asetabuler, gerekse femoral
komponentlerde şu ana kadar herhangi
bir gevşeme belirtisi ile karşılaşılmamış
tır.Ancak bu konuda daha kesin konuşabilmenin uzun süreli takipler sonucunda olacağı kanısındayız.
Çimentosuz protez yerleştirilmesin
den sonra önde gelen problemlerden
biri olan uyluk ağrısının muhtemel sebepleri femoral komponentin çok sıkı
veya gevşek yerleştirilmesi veya ileride
gevşemesi
olduğu
bildirilmektedir
(5,7,11).% 16 ile% 74 arasında bildirilen uyluk ağrısı bizim olgularımızıda %
14.2 oranında bulunmuştur. Olguların
hiçbirinde gevşeme belirtisinin bulunmamış olması uyluk ağrısının etyolojisinde komponentin sıkı yerleştirilmesi
faktörünü ön planda düşündürmektedir.
Diğer önemli bir kamplikasyon olan
haterotopik ossifikasyonun 1. ve 2. derecesinin benign olduğu, 3. ve 4. derecesinin ise fonkksiyonel sonuçları etkileyebileceği
kabul
edilmektedair
(8,9, 11 ). Bizim olgularımızda % 33 oranında gördüğümüz heterotopik ossifikasyon 1. ve 2. derecelerde bulunmaktaydı ve herhangi bir hareket kısıtlılığına
yol açmamıştı. Sadece düşük derecelerde görülmesi, bunun indomethacin
kullanımı ile ilişkili olduğunu düşündür
mektedir.

Sonuç olarak Freeman total kalça
endoprotezi uygulamalarından aldığı
mız bu sonuçların başarılı olduğunu
söyleyebiliriz.
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FR EMAN TOTAl KALÇA PROTEZi
-Hibrid UygulamaO. Şahap ATiK*, Erdal CiLA**

17'si erkek olup, yaş ortala58 (51-78) yıl idi. Ortalama takip
süresi 21 (3-47) ay idi. Posterolateral
veya anterelateral girişimle, gluteus
medius tendonu trokanter majordan kemik yonga ile ayrılarak femur başı disloke edildi. Femur boynu korunarak ve çimentosuz olarak praksimali poroz kaplı
veya hidroksiapatit kaplı femoral komponent implante edildi. Pegli asetabular
komponent, asetabulumda subkondral
kıkırdak korunarak ve çimentosuz olarak praksimali poroz kaplı veya hidroksiapatit kaplı femoral komponent implante
edildi.
Pegli
asetabuler
komponent, asetabulumda subkondral
kıkırdak korunarak ve 5-6 delik açılarak
sementli olarak implante edildi.
42'si

Total kalça protezlerinin geç komplibiri de gevşeme sorunudur. 18 Bu komplikasyonu önlemek
için protezin biçimi ve yapıldığı madde,
ameliyat tekniği ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Freeman'ın; femur
boynunu koruyarak implante edilebilen
total kalça protezi ve hibrid uygulama
(komponentlerden birini sementli diğeri
ni sementsiz implante etme) bu araştır
maların ürünüdür. 2 •3 .4· 6
HASTALAR ve YÖNTEM
1989-1992 yıllarında 78 hastaya
Freeman total kalça protezi implante
edildi. Bunlardan hibrid uygulama yapı
lan 59 hasta bu çalışmaya alındı. Bunlardan 45'inde primer osteoartroz,
9'unda displazik kalça zemininde geliş
miş sekonder osteoartroz, 5'inde subkapital femur kırığı vardı. Hastaların

**

kadın,

ması

kasyonlarından

Postoperatif - 3.günde hastaların
parsiyel ağırlık vererek ayağa kalkmalarına izin verildi.

Gazi Ü. Tıp Fak. Ortop. Trav. ABD Profesörü
Gazi Ü. Tıp Fak. Ortop. Trav. ABD Yardı. Doçenli
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değerlendirilmesinde

HSS (Hospital for Special Surgery) değerlendirme skorları uygulandı.

BULGULAR
Ameliyattan sonra ağrısız yurume
uzaklığı artmıştı. HSS skorları (50 puan
üzerinden) ameliyat öncesi ortalama 12
(kötü) iken ameliyat sonrası artarak ortalama 30 (iyi) yükselmişti.
Komplikasyonlar arasında bir erken
enfeksiyon, bir hastada düşme sonucu
asetabuler komponentde gevşeme ve
bir hastada, daha sonra düzelen siyatik
sinir paralizisi bulunuyordu.
TARTIŞMA

Total kalça protezlerinden hiçbirinin
komplikasyonsuz ve ideal olduğu ileri
sürülemez. Ancak Freeman protezi femur boynunun korunmasına izin verdiği
için;

2. Bu takiplerde femoral komponentde sorun daha fazladır.

3. Gevşemeye yol açan olaylar asetabuler komponentde muhtemelen biyolojik femoral komponentde mekanikdir.7,9,1o.ı3

4. Türkiye'de ortalama
resi 65 yıldır.

2. Daha az kemik rezeksiyonu yapıl
için revizyona daha fazla kemik dokusu kalmaktadır. 4 • 6 · 12

Total kalça artroplastisi günümüzde
dört şekilde uygulanmaktadır.
1 . Asetabuler ve fe moral komponent
sementsiz.

3. Asetabuler komponent sementsiz
ve femoral komponent sementli.
4. Asetabuler komponent sementli
ve femoral komponent sementsiz.

Her yöntemin savunucularının kendilerine göre gerekçeleri vardır.
Ancak bazı gerçekler
memelidir.

gözardı

edil-

1. On yılı geçen takip süreleri yalnız
sementli total kalçaü protezleri için var-

sü-

6. Daha genç hastalarda total kalça
artroplastisi uygulanması gerekirse;
hem asetabuler hem de femoral komponentin sementsiz implantasyonu uygun olacaktır.

SONUÇ

eğilme

dığı

yaşama

5. Dolayısıyla 55 yaş ve üstündeki
hastalarda, kemik dansitesi yeterli ise;
asetabuler kompenti sementli femoral
komponenti sementli, femoral komponenti sementsiz implante etmek kanı
mızca en uygun yöntemdir.

Diğer

protezlere oranla; dönme,
ve distale göç (siknage) kuvvetlerine direnç daha fazladır.
1.

dıı-5·8,11,14

Total kalça artroplastisi uygulamalayüz güldürücü olmakla birlikte bazı
sorunlara neden olmaktadırlar. henüz
ideal cerrahi yöntem ve ideal implant
bulunmamıştır. Ama araştırma ve geliş
tirme hızla devam etmektedir.
rı

Ayrıca hastaya ait etkenler (osteoporoz, eklenen hastalıklar, ülkedeki ortalama yaşama süresi, yaşam biçimi
vb.) gözönünde bulunduru lmalıdır.

Literatürde uzun süreli takiplerde ortaya çıkan veriler ışığında ve klinik deneiymelirimize dayanarak; kalın yüksek
dansiteli polietilen asetabuler komponentin sementle tesbiti ve femur boynunu koruyarak, praksimali hidroksiapatit
kaplı femoral komponentin sementsiz
tesbiti mevcut imkanlarla en uygun seçenekdir kanaatindeyiz.
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Naf iz

Faktör 8 noksanlığına bağlı klasik
hemefiiili hastalarda oluşan eklem içi
kanamaların getirdiği sorunlara sık rastlanır. Çocuğun yürümeye başlaması ile
sıklaşan eklem içi kanamalar özellikle
ağırlık taşıyan kalça, diz, ayak bileği eklemlerinde görülür ve erken yaşta lokalize ağrı, yumuşak doku kontraktürü, kı
kırdak ve kemik destrüksiyonu ile
birlikte erken osteoartroza neden
olur.ı.2.3.4

Erken yaşlardaki gelişen bu osteoartroz hastaların aktivitelerinin kısıtlan
masına ve çeşitli güçlüklerle karşılaş
maianna neden olur.
Faktör 8
sağlamanın mümkün olması ve faktör
8 kullanılan klasik hematilili hastalarda
büyük cerrahi girişimlerin yapılabilmesi
bu tip artropatili hastalarda total eklem
protezlerinin uygulanmasına olanak
sağlamıştır. 1 • 2 · 3 .4· 5

**

Nadir ÖNEŞ

Çeşitli

yabancı

yayınlarda

sıklıkla

kan transfüzyonu veya faktör 8 verilmesi gereken klasik hemefiiili hastalarda
AIDS oranının yüksek olduğu bildirilmiştir. Bunun en büyük nedeni de HIV
(Human immunodeficiency virus) taşı
yan hastaların kanının faktör 8 yapımın
da kullanılmasıdır. Bu nedenle klasik
hemofili nedeni ile tedaviye, özellikle
cerrahi tedaviye alınan hastaların tedavisini üstlenen ekibin bu önemli noktayı
akıldan çıkarmaması ve gereken tedbirleri alması gerekir. 1
Kalça ve diz artroplastileri kalça ve
diz eklemlerinde başarı ile kullanılan
cerrahi tedavi metodlarıdır. Hastaların
yaş sorunu düşündürücü ise de JRA
veya hernotili gibi erken yaşlarda hastaları ativitelerinden uzaklaştıran bu tip
kısa surveyli hastalıklı kişilerde kullanıl
masında sakınca olmadığı konusunda

Istanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. ABD Doçenli
I.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Ortop. Trav. ABD.
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bir çok yazarla beraber bizde hemfikiriz 1,2.3.4.s.s.
Bu yazıda teknikten çok hemefiiili
hastalarda protez uygulaması ve yurdumuzda karşılaşılan sorunları tartışmak
istiyoruz.
Yazıya

konu olan hastamız 23 yaklasik hemofilili bir erkek hastadır.Hasta yaklaşık 5 yıldır sol kalçasın
da ve sağ dizindeki osteoartritten
şikayet etmekteydi. Son 2 yıldır ancak
çift koltuk değneği ile dolaşabilmektey
di.
şında

Klinik muayenesinde sol kalça ve
diz hareketlerinde ileri derecede kı
sıtlanma, radyolojik muayenesinde ise
her iki eklem aralığını tamamen kapalı
olduğu görüldü. Hastanın sol kalçasına
sementli Protek tipi total kalça protezi,
sağ dizine Biomet diz protezi uygulanmasına karar verildi. Faktör 8 yurt dışın
dan ve çok pahalıya sağlandığından fiatı yüzünden kalça ve diz protezlerinin
aynı seansta yapılmasına karar verildi.
sağ

Gerekli hematolojik hazırlık ve işlem
sonra aynı seansda önce sol kalça ekiemine Protek tipi protez, sonra sağ diz ekiemine pnomotik
turnike altında Biomet tipi diz protezi
uyglandı. Özellikle diz ekieminin ileri
derecede bozuk olduğu görüldü ve ileri
derecede valgus deformitesi nedeni ile
lateral release yapılarak diz aksı düzeltildi, dahasonra protez apiike edildi.
Kalça total protezi ameliyatında bir sorunla karşılaşılmadı. Diz protezi ameliyatından sonra klasik işlem uygulanarak turnike açılmadan emici diren
konularak katlar kapatıldı. Ameliyatın
ilk dört günü komplikasyon görülmedi.
Diz hareketlerine başlandığı gün dizde
ani bir kanama ve şişlik meydana geldi.
Diz tekrar istirahate alınarak enfeksiyon
gelişmeden hematom rezorbe oldu. Bir
uygulandıktan

ay sonunda dizde fleksiyon 90 dereceye kadar çıktı, kalça ile ilgili bir sorun olmadı. Hasta halen takip edilmekte olup
kalça ekieminde fleksiyon 11 O derece,
ekstansiyon tam olup diğer kalça fonksiyonları yeteri idüzeydedir. Sağ diz ekleminde ise fleksiyon 90 derece, ekstansiyon ise tamdır. Hasta halen tek
koltuk değneği ile yürümekte olup ağrı
sı yoktur.
HEMATOLOJiK iŞLEM
Bir ünite faktör 8 plazma faktör düzeyini % 2 artırır. Faktör düzeyini
%1 OO'e çıkarmak için kg başına 50 ünite faktör 8 gereklidir. Faktör 8 düzeyi
ameliyat esnasında ve ilk 12 saatte
%100, daha sonraki 123 saatte %80,
bunu takip eden 8 günde %40 düzeyinde tutulmalıdır.Sonraki üç hafta %20 ve
daha sonra% 1O civarında tutulacak şe
kilde verilmeye devam edilmelidir.
TARTIŞMA

Protez konulacah: hemefiiili hastalardaki karşılaşabilinecek sorunlar üç ana
başlıkta toplanı labilir.
1. Hematolojik sorunlar: Ameliyat
öncesi ve sonrasında hastayı takip edebilecek bilgili bir hematoloğa gerek vardır. Özellikle faktör verilmesi esnasında
gelişebilecek komplikasyonlardan hemolitik anemi, faktör 8'e karşı antikor
gelişmesi, tromboz akıldan çıkarılma
malıdır. Yine HIV virüsü araştırması yapılmalıdır. (1,2,3,4,5)
2. Ameliyatta karşılaşabilinecek
sorunlar: Özellikle, diz protezi uygulamalarında en çok karşılaşabilinen sorun ileri derecedeki eksen kusurları ve
buna bağlı olarak gelişen kontraktürlerdiL Kalça ekieminde ise protrusio asetabuli ile sık karşılaşılabilinir.
3. Maddi Sorunlar: Büyük bir ame100-150 şişe 500 ünite-

liyattayaklaşık
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lik faktör 8 gereklidir.Bir şişe faktör 1.5
milyon TL olduğundan yaklaşık yüzelli
ikiyüz yirmi beş milyon TL'Iik bir harcama gerekir. Buna ayrıca protez ücreti
ve hastane ilaç masraflarını da eklemek gerekir. (3)

dışı bırakan diz ve kalça osteoartritlerinde total eklem protezi uygulaması deneyimli ortopedist, hernatolog ve fizyoterapistten kurulu bir ekip tarafından
yapılırsa başarılı olur.

Total diz protezi olarak en sık kullaprotez cinsi total kendilar protezlerdir. Kalça protezlerinde ise teknik
olarak büyük sorunlarla karşılaşılma

KAYNAKLAR
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1. Ersgoard-andersen., Sven Erik Christiansen M.D., Jorgen Wlngerslev., Otto
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maktadır.

Postoperatif devred& ise eklem hareketlerinin artmaması sık rastlanan bir
durumdur. Enfeksiyon oranı özellikle
diz protezlerinde yüksek bildirilmiştir.
Bizim olgumuz gibi aynı seansda hem
kalça hem dize total protez konulan
başka bir olguya rastlanmamıştır.
Diz protezi ameliyatından sonra uygulananklasik egsersiz programının uygulanmamasını özellikle gerici ve zorlayıcı egsersizlerin yapılmaması tavsiye
edilmektedir. (1) Bizim hastamızda da
görüldüğü gibi yeni kanamalara, ağrılı
ameliyat sonrası döneme, ve daha fazla faktör 8 harcamasına neden olur.
Diz protezlerinde semi constrained
diz protezlerinin kullanılması ile erken
gevşeme sorununu ortadan kalktığı bildirilmektedir (2,3,4).
SONUÇ
Klasik hemefiiili hastalarda yaşam
kalitesini düşüren ve hastaları toplum
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2. Goldberg, V.M., Heiple G. Kingsbury,
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Hemophilia. J. Bone and Joint Surg. 63-A
No.: 5, 695 1981.
3. Horoszowsky, M.H., Varon. D., Schulman S. Multiple Surgical Procedures in a
Single Session. XX. International Congress
of the World Federation of hemophilia. Abstroct book 228 1992.
4. Karthaus. R.P., Novahava I.R.O. Total Knee Replacement in Haemophilic Artropaty. J. Bone Joint Surg. (Br) 70-B: 382-5
1988.
5. Lachiewicz, P.L., Ing/is E.A., lnsall
J.N., Sculco P. T., Hi/partner W.M., Bussell
J.B. Total Knee Arthroplasty in Hemophilia.
J. Bone Joint Surg 67-A N: 9 1985.
6.
P.A.,
C.D.
lasty
Surg.
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TOTAL DiZ PROTEZi UYGULAMALARINDA
PATELLA SORUNLARI
E.GÜR*, M.BAYDAR**, H.ÖZDEMiR**, G.GÜNEŞ***
Total diz protezi (TDP) uygulamafemoral ve tibial komponenttere ait başarısızlıkların azalması ile patellar komplikasyonlar daha belirgin
hale gelmiştir.

ve patellar komponentte metal back
sendromudur. Bunlardan iki tanesi reoperasyon gerektirdi.

larında

GiRiŞ

Patellofemoral eklemle ilgili sorunlar
TDP sonrasındaki başarısızlığın en sık
nedeni olarak belirtilmektedir (2,5,6).
Patellar subluksasyon veya dislokasyonu, yorgunluk kırıkları ve rezidüel ön diz
ağrısı gibi major komplikasyonların insidansı diz artroplastisinin erken serilerinde beklenenden sık olarak görülmektedir (2,9).

Mayıs

1990 - Ocak 1993 tarihleri
arasında GATA Ortopedi ve Travmatoloji ABD'da 52 hastanın 56 dizine
Total Diz Protezi uygulandı. 56 olgunun 35 tanesinde patelladaki kondral
yapı iyi olduğu için sadece osteofitler
temizlendi. Kondral yapısı iyi olmayan
21 hastada patellar protez uygulandı.
Protez uygulamasına ameliyat esnasında patellanın görünümüne göre karar verildi.
·

Son zamanlardaki yayınlarda lateral
release, femoral ve tibial komponentlerin uygun yerleştirilmesi ve trikompartmantal artroplastiler bu kamplikasyonları
azaltmıştır
(11 ).
Ancak
pat eliefemoral ağrı. aşınma, komponentin tilti, krepitasyon, ekstansör kısıt-

Postoperatif dönemde 5 hastada
kamplikasyon geliştLSunlar G.I.S. kanaması, yara yerinde kanama, cilt
nekrozu, tibial komponentte gevşeme

**

GATA Ortop. Trav. A.B.D. Profesörü
GATA Ortop ABD. Uzm. doktor .
Çanakkale Deniz Hst. Ortop. Trav. Uzm.
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lı lık, boşalma, ağrı lı kilitlenme gibi minör
komplikasyomlar oldukça sık görülmektedir (5,9, 11, 17). Bu semptomlar ektan~
sör mekanizma ile protez arasındakı
ilişkiye bağlıdır (6).

yapılırken patellanın

Patellar komponent pozisyonunun
TDP sonuçlarını etkilediği bilinmesine
rağmen hala teknik hatalar yapılmakta
dır. Uygun olmayan cerrahi teknikler
sonucunda patella ile çevre yumuşak
doku bağlantıları harap olmakta, kuadriseps ve patellar tendon ruptürlerin~ yol
açtığı bldirilmektedir (6). Patelladakı ke~
sim, tibial ve temaral komponentlerdekı
kesim teknikleri gibi yapılmadığı için bu
tür komplikasyonlara neden olmaktadır
(3,15).

di.

Bu çalışmada kliniğimizde uygulanan TDP sonrasında gelişen patellar
sorunlar gözden geçirilmiştir.

Sinovitisin çok ciddi ve proliferatif olduğu yerlerde sinoviektomi yapıldı. Gerektiğinde marginal osteofitler temizlen-

Ameliyattan sonra tüm olgulara hemovak dren uygulanıp pestop 2. günde
çekildi; profilaktik antibiotik uygulm~sı_
na postp 5. güne kadar devam edı~d~.
Pestop 1. günde kuadriseps egzersızı
ne ve CPM ile 0-25 derece diz hareketlerine başlandı. Postop 14. günde dikiş
leri alınan ve enaz 90 derece
fleksiyonu olan hastalar taburcu edilerek belirli aralıklarla kontrole çağrıldı.
Hastalar pre ve postoperatif Knee
Society skorlama sistemine göre değerlendirildi.

BULGULAR:

MA TERY AL ve METOD
Mayıs

1990 - Ocak 1993 tarihler aasında GATA Ortopedi
ve Trav.
A.B.D.'da 52 hastanın 56 dizine TDP
uygulandı. Bunların 1O tanesine kinematik kondiler, 31 tanesine Maeva total
kondiler, 15 tanesine LCS protez uygulandı.
Olguların

35 tanesinde patellanın
kondral yapısı iyi olduğu için sadece
osteofitler temizlendi. 21 tanesine ise
patellar protez (8 tanesi metal back'li,
13 tanesi polietilen) uygulandı. Patellar
protez uygulamasına ameliyat esnasın
da patellanın görünümüne göre karar
verildi.
TDP'de primer endikasyon olarak
ve deformite esas alındı. Tüm olgularda medial parapatellar insizyon kul-

ağrı

lanıldı.

Diz fleksiyonda iken pateliada lateral subluksasyon eğilimi varsa lateral
retinakuler release uygulandı. Release

beslenmesine dik-

kat edildi.

TDP uygulanan hastaların 20 tanesi
erkek, 36 tanesi kadındı. Ortalama yaş
62,5 olup (51-77) ortalama takip süresi
11 ,8 ay (1-32) olarak bulundu. Hastal~
rın 27 tanesinin (%52) sağ, 21 tanesı
nin (%40) sol, 4 tanesinin (%7) her iki
dizine uygulandı.
Dizlerdeki primer patoloji 11 inde
(%20) romatoid artrit, 3 ünde (%5)
posttravmatik artrıt, 42 sinde (%75)
primr osteoartrit olarak değerlendirildi.
Hastalar pre ve postoperatif knee
sciety kriterlerine göre değerlendirildi.
Fonksiyonel değerlendirmede ortalama
yürüyüş puanı preopratif 16,5. (0-3?),
postoperatif 42,5 (30-50), merdıven ın
me ve çıkma puanı ortalma preoperatif
19,5 (0-30) postoperatif 40,4 (30-50)
bulundu.
Tüm hastaların ortalama fonksiyon
preop 32,6 (0-65), pestop 88 (65100) olarak bulundu. Patellar protez uy-

puanı
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tellada letarel subluksasyon eğilimi
olan 24 hastada lateral retinacular release uygulandı. Bunların 21 tanesi patellar protez uygulanan olgular idi. Gevşetme esnasında patellanın beslenmesi
göz önünde bulunduruldu.

gulanan ve uygulanmayan olgular aasında fark bulunamadı.
Diz skorlamsında ortalama ağrı puapreoperatif 21,5 (0-30) postoperatif
45,7 (40-50), hareketlilik puanı preop
17,9 (10-25), postop 19,8 (18-25) bulundu.
nı

Tüm hastaların. ortalama fonksiyon
preop 32,6 (0-65), postop 88 (65100) olarak bulundu. Patellar protez uygulanan ve uygulanmayan olgular arasında fark bulunamadı.
puanı

Diz skorlamasında ortalama ağrı pupreoperatif 21 ,5 (0-30) postoperatif
45,7 (40-50), hareketilik puanı preop
17,9 (10-25), postop 19,8 (18-25) bu·
·
lundu.

Sinovitisin çok ciddi ve proliferatif ol5 olguda sinoviektomi yapıldı.

duğu

Ameliyat sonrasında 7 hastada ön
diz ağrısı yakınması vardı. Bunların 3
tanesi patellar protez uygulanan, 4 tanesi patellar protez uygulanmayan hastalar idi.

anı

Tüm hastaların ortalama diz skoru
preop 43 (0-60), postop 87 (78-100)
olarak bulundu.
3 hastada preoperatif hareketlilik,
postoperatif dönemde azalmıştır. 2 hastada ise diz puanı yüksek olmasına rağ
men fonksiyon puanı düşük bulunmuş
tur. Bu hastada mevcut diğer eklem
patolojilerine bağlanmıştır.
Radyolojik değerlendirmede tüm olgularda ortalama 6,8'1ik (3-12) valgus
açılanması sağlanmıştır.
Olguların 35 tanesinde patelladaki
kondral yapı iyi olduğu için sadece osteofitler temizlendi. Kondral yapısı iyi olmayan 21 hastaya patellar protez uygulandı.
Patellar protez uygulanan
olguların 11 tanesinde primer patolojik
romatoid artrit, 1O tanesinde osteoartrit
idi. Patellar protez uygulamasına preoperatif alınan radyogram la ra ve peroperatit patellanın görünümüne göre karar
verildi.

Tüm olgularda medial parapatellar
kesi kullanıldı. Diz fleksiyonda iken pa-

E. GÜR

Postoperatif dönemde 5 hastada
komplikasyon görüldü. Bunlar GIS kanaması, yara yerinde kanama, cilt nekrozu, pateliada metal back sendromu
ve tibial komponentte gevşemedir.
GIS kanaması medikal tedavi ile,
yara yerindeki kanama kompresif sargı
uygulaması ile düzeldi. Tibial komponentte 3-4. zonlar daki gevşeme
asemptomatik olup hasta kontrolümüzdedir. Cilt nekrozu ise deri flebi ile tedavi edildi.
Ameliyattan 8 ay sonra yaygın ön
diz ağrısı ve effüzyon varlığı şikayetleri
ile müracata eden hastaya 3 defa artrosentez uygulanarak sıvı boşaltıldı ve
kültür alındı. Yapılan mikrobiolojik çalış
malarda herhangi bir mikroorganizma
tespit edilemedi. Hastanın yakınmaları
nın devam etmesi nedeniyle metal
back-sendromu ön tanısı ile tekar amelyata alındı. Artrotomide sinoviumun ileri
derecede hipertrafik olduğu ve patellar
komponentin ayakları çevresinde osteolizis olduğu görüldü. Total sinoviektomi yapılarak komponentler çıkartıdı. Sinoviumun yapılan patolojik incelemesinde sinovitis ve sinovium içinde
mikroskobik yabancı cisimler tespit edildi. Hasta takipte olup revizyon planlandı.
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TDP'den sonra tibial ve femoral
kompnentteki başarısızlık oranı oldukça
düşük oraniara ulaştığından patellanın
değiştirilmesi ile ilgili komplikasyonlar
daha belirgin hale gelmiştir (13). En sık
karşılaşılan patellar problemler patella
kırıkları, gevşeme, rezidüel patellofemerol instabilitedir (7).
Enis ve arkadaşları TDP uygulanan
hastalarda pateliası değiştirilenler ile
değiştirilmeyen hastaları karşılaştırmış
tır. Hastaların ağrısının azalması,

kuadriseps mekanizmasını kuvvetlendirmesi
nedeni ile pateliası değiştirilenlerde daha iyi sonuçlar alındığını bildirmiştir (4).

Rhoadys ve ark)arının çalışmasında
femoral komponentin internal retasyonda yerleştirilmesinde yüksek lateral kenar patellar dislokasyonu önlemekte,
ancak anormal yüksek stres patellar
komponentin erken gevşemesine yol
açmaktadır (14).
TDP'de patellar resurfacing ile ilgili
hatalarda daha sonra patellofemoral
eklernde oluşan instabilite, patella kırık
ları, patellar implantın metal back'ten
ayrılması gibi komplikasyonlardan sorumludur 12). Patellanın değiştirilmesi
genç, obez, normal patellar kartilaja sahip hastalarda ihmal edilebilir (16).
Düzgün yüzeyli metal back'li rotasyona
dayanıklı patellar protezler uzun süreli
fonksiyon, kısa sürede stablizasyon
sağlamakta, ancak uzun sürede komplikasyonlar ortaya çıkmaktadır (1 ).
TDP'den sonra gelişen semptomatik lateral instabilite, cerrahi realignment ile
tedavi edilir. lnstabilitenin nedenleri
arasında cerrahi teknik, kuadriseps imbalansı ve travma gelir. Komponentin
malpozisyonunun olmadığı durumda
sadece proksimal realignment, eğer
komponentin malpozisyonu varsa re-

vizyon ile düzeltilmelidir (7).
Patellar protez uygulamalarında 15
mm'lik patellar kemik bırakılmış dizlerde
normal dizlerdeki kadar gerilim oluştu
ğu bildirilmiştir (13).
Cerrahi esnasında patella, femoralolukta olacak şekilde uygun kuadriseps
mekanizması düzenlenmelidir. Femoral
komponentin aşırı valgusu, subluksasyon ve dislokasyon oranını artırır (11 ).
Patellar kan akımını bozmmak için
medial parapatellar kesi kullanılmalı ya
da latral retinakular gevşetme patellanın enaz 1 cm uzağından yapılmalıdır.
Bu esnada superior geniculer arter korunmalıdır (8-11 ).
Metal back'li patellar protez kullanı
lan hastalarda başarısızlık oranı çokyüksektir. Bu nedenle bu hastalar sık
aralıklarla kontrole çağrılmalı, komplikasyonları tedavi eden cerrah tüm komponentlerin revizyonlarına da hazır olmalıdır.
Bu kontrollerde metalback
patella sendromu bulguları olan yaygın
diz önü ağrısı ve effüzyon araştırılmalı
dır(iO).

Sonuç olarak patella değişimi rutin
bir işlem değildir. Patella kartilaj yapısı
iyi olan ve patella kırığı açısından risk
oluşturan hastalarda patellar protez
kullanılmamalıdır. Eğer kullanılacak ise
metal back'li protezler kullanılmamalı
dır. Günümüzde hala daha iyi patellar
protez dizaynı ile ilgili çalışmalar devam
etmektedir.Bu çalışmalarla beraber uygun enstrumanlar da geliştirilmelidir.
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PARSiYEL DiZ PROTEZLERi
Remzi GÜZELBEY*, Asım GÜZELBEY**

Parsiyel Diz Protezleri 1970'1i yıl
lardan beri seçilmiş olgularda başarı
ile uygulanmaktadır. 1978 yılında O
Conner, 1979 da Marmor 1980 de
Scott, ve Santore, 1986 da Lidgren,
1988 de Goodfellow ve Kershaw başarılı çalışmalarını bildiren yayınlarda
bulunmuşlardır.

MA TERY AL METOD Bu yazımız
da 1982-1992 yılları arasında 22 hastaya uyguladığımız Parsiyel Diz Protezının
özelliklerini ve sonuçlarını
açıklamaktayız. Protez Schlitten tipi
olup iki komponen!:idir. Femoral kompenent metal, Tibial plato ise steril
Hgh Dansity dir, Kullandığımız protezin 3 boyu mevcuttur. Ameliyat öncesi
çektiğimiz grafilerle kullacağımız protezin ebadını tesbit etmekteyiz.
AMELiYAT TEKNiGi : Ameliyat
Epidural anesteziyi tercih

esnasında

etmekteyiz. Rutin olarak Pneumatik turnike uyguluyoruz.
Antemmedial insizyonla Diz ekiemi
Patella Laterale doğru disloke
edilir. Dizdeki Osteofitler temizenir. Femoral kondilin arka parçası fleksiona
mani olmakta ise keski ile kaldırılır. Patellede marjinal osteofitler varsa onlarda kaldırılır. Meniskus çıkarılır. Ancak
eminentia interkondilika ile kurisiat ligamentin korunmasına azami gayret gösterilir.
açılır.

Kemikteki bu temizlikten sonra Medial Femur kondilinde proteze göre yuva hazırlanır. Protezin kondil içinde kalacak kısımları için dril ile kemk delinir.
Ancak kondilin kortikal kısmının fazla
miktarda alınarak kemiğin zayıflama
masına dikkat edilmelidir.
Daha sonra Tibia Platosu hazırlanır.
Eminentia ya yakın olan kısımdan geniş

Bahnhof Str. 31 4650 Gelsenkirshen Almanya
Hürriyet Cad. 13 Gaziantep
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bir yuva hazırlanır, uzak olan kısımdan
ise 2-3 mm. lik kemik çıkarılır. Bu şekil
de hem ternurdan hemde Tibia plotosundan protezin yerleştirileceği yuvalar
hazırlanmış olur. Hazırlanan yuvalara
önce femura sonra Tibiaya sement ile
protezler yerleştirilir, Diz ekstansiyona
getirilerek sementin donması beklenir.
Redon konularak ameliyat son verilir.
Serimize konu olan 22 hastanın 12
si kadın 1O u ise erkekti. Hastalarımızın
en genci 55, en yaşiısı ise 77 yaşında
olup yaş ortalaması 66 olarak bulundu.
22 hastanın 14'ü sağ diz, 8'i sol diz idi.
Hastalarımızın

hepsinde ameliyat
medial eklem aralığının
daralması, gonartroz, ve genu varum
deformitesi idi. Hastların hepsinde aşırı
derecede ağrı mevcuttu. 22 hastanın
16 sı yürürken destek kullanmakta· idi.
Hastalardan 1 tanesi 1O yıl önce yüksek tibial osteotomi geçirmiş 3 yıl öncesine kadar rahat iken daha sonra ağrı
ları başlamıştı. Ameliyattan 3 gün sonra
hastaları koltuk değneği veya yürüteç
ile ayağa kaldırıp fizyoterapist nezaretinde aktif hareketlere başladık. 14 gün
çift destekle yürüyen hastalarda daha
sonra tek desteğe, 45 gün içindede
desteksiz yürümeye geçmekteyiz.
öncesi

teşhis,

KOMPLiKASYONLAR: Bir hastada
ameliyat esnasında Tibia plotosundan
kemik kaldırırken platoda kırık meydana
geldi. Bu hastayı 6 hafta bastırmadık.
Bir hastada sonradan kontrol altına alı
nan yüzeyel enfeksiyon, gelişti. Serebral problemi olan bir hasta ise program
dışı aşırı zorlama sonucu hidroartroza
maruz kaldı. Ponksiyon ve bandajlama
ile düzeldi. Gördüğümüz en ciddi
komplikasyon ise, taburcu olduğu gün
evine gidip düşen bir hastada· gördük.
Düşme sonucu dikişler açılmış protez
görülür vaziyette ve olaydan ancak 4

PARSIYEL DIZ PROTEZLERI
saat sonra bize müracaat edebilmişti.
Bu hastayı antibiotikle kontinü irrigasyon ve primer sütür kondu. Yara iyileş
mesinden sonra Synovitis gelişti. Uygulanan Buz tedavisi ve antibiotik
tedavisine cevap alamadık. 6 ay sonra
bu hastaya Sinovektomi yaptık. Ancak
ağrı lı bir diz gelişti ve tek destekle yürüyebilmektedir.
TARTIŞMA

Parsiyel diz protezi her Gonartroz
olgusunda rahatlıkla kullanılacak bir
metod değildir. Ancak tek taraflı eklem
aralığının daraldığı ve Genu Varum deformitesinin birlikte olduğu olgularda
uygulanmalıdır.

Bizim olgularımızın tümü böyleydi.
Literatür incelemesinde yaş ortalaması
60 yaş üstündedir. Bizim 60 yaş altında
bir olgumuz vardır. Bu da kırık sekeline
bağlı Medial eklem aralığı daralmasıdır.
Bu hastamız ameliyat öncesi koltuk
değneği kullanırken ameliyat sonrası
desteksiz yürüyebilmektedir.
Ameliyat esnasında fazla kemik rezeksiyonu yapmamak gerekir. Özellikle
Genu Varum Deformitesinin belirgin olduğu durumlarda protezin yüksk konulması deformiteyi düzeltici bir durumdur.
Bu nedenle ameliyat esnasında hem
femoral hem Tibial komponentlerin sementleri ve protezleri aynı anda yerleş
tirilmektedir.
Olgularımızın hepsinde ameliyat öncesi ağrı mevcuttu. Sinovektomi geçiren hastamızın ağrısı devam etmiş ve
destekle yürümüş olup kötü olarak değerlendirilmiştir. 2 hasta ise desteksiz
ancak ağrılı yürümektedirler Bunlar da
orta olarak değerlendirilmiştir. Diğer
hastalar ise ağrısız ve desteksiz yürüyebilmektedirler. Bunlarda iyi olarak değerlenirilmiştir. Bu hastalar 90 derece
diz fleksiyonuna erişmişlerdiL Sonuç
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olarak Dizde lnstabilitiye sebep olmaması, ameliyat alanının küçük,ameliyat
süresinin kısa olması ve diğerlerine göre ekonomik olması nedeniyle, olgular
iyi seçildiğinde tavsiye ediibilecek bir
amelyat metodudur.
LITERATÜR
1.- 8/auth , S. Einbauanleitzung zur implantation der 8/auth prothese Tuttilingen
1986
2. 8/auth,. Orthopadisch Chirurgishe
Operationen am Knie 1986 Stutgart 3001.33
3. Hassenpflug J., 8/augth : 11 Jahre
Erfanrungen mit der Knigelen endoprothese
nach 8/auth-Schattauer Stutgart 1986

4. Marmor L: Unicompartmental and total Knee artroplasty C/in. Ort. 192 1985 7581
5. Scoot R, Santone: Unicondyler unicompartenta! replacement for osteoartritis
of the knee. J. Bone and Joint Surg. 63 A
1981 536-44
6. Steiger J.: Artrodese Kniegelen korektur osteotomin ader arthrop!astik therap.
UMSCH 411984 52-59

7. Goodfellow, Kershaw: The Oxford
Knee for unicompartmental Osteoartritis
J.B.J.S. 70 B 1988 692-701
B. Ing/is, Unicompartmenta! arthroplasty
of the knee. J.B.J. S.B. 1984 333
9. Laskin : Unicompartmental tibiofemoral recurfacing arthropfastyJ.B.J.S.-A 197860 795-803
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A.G.C. TOTAL DiZ PROTEZi
UYGULAMALARIMIZ
M.Mert TÜZÜNER*, Cüneyt YÜCESOY**

S.S.K. Ankara Hastanesi 1. Ortapedi
ve
Travmatoloji
kliniğide
26.10.1988 tarihinden itibaren 25 hastanın 29 dizine AGC 2500 total diz
protezi uygulandı. Hastaların 16 sı kadın dokuzu erkekti, yaşları 48-71 arasında değişmekte idi. Ortalama takip
süresi 34 aydı.Hastalarımızın birinde
postoperatif 6. ayda heterotropik kemik oluşumu gözlendi, yapılan revizyon ameliyatından sonra enfeksiyon
gelişti ve protez çıkarıldı, yerine çimento yer tutucu yerleştirildi.Takiben
enfeksiyon sebebiyle artrodez yapıldı.
Bunun dışında iki hastamıza da enfeksiyon sebebiyle komponentler çıkarılıp
atrodez yapıldı. Hastalarımızın diz
skorları 100 puanlık skorlama sistemine göre preoperatif dönemde ortala-

**

ma 37.4 (10-60) iken postoperatif dönemde 71 (1 0-60) iken postopratif dönemde 71 (20-95) olarak bulundu. Bu
komplikasyonlar dışında diğer olguları
mızın sonuçları tatminkar olarak değer
lendirildi.
GiRiŞ

Diz osteotriti, romatoid artrit gibi
kullanılan birçok tedavi
yöntemi vardır.lleri dönemler de tercih
edilen metodlardan biride diz protezleridir.Üikemizdeki geçmişi 5-6 yılı geçmeyen bu tedavi yönteminin dünyadaki
geçmişi ise 20 yılı aşkındır.
hastalıklarda

Hastanemiz 1. Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde 1988 yılından beri 25
hastanın 29 dizine AGC 2500 total diz
protezi uygulanmıştır. Bu Biomet firması

S.S.K. Ankara Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzmanı
S.S.K. Ankara Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Asistanı
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M. MERT
tarafından

üretilen, minimal kısıtlı, yüzey değiştirici ve posterior krusiat ligamentin korunduğu tipte bir protezdir.
MATERYEL METOD

S.S.K. Ankara Hastansi 1. Ortopedi
ve Travmatoloji kliniinde 1988 yılından
beri 25 hastanın 29 dizine AGC 2500
total
diz
protezi
uygulanmış
tır.Hastaların 16 sı kadın dokuzu erkekti. Yaşları 48-71 arasında değişmekte
idi. Ortalama yaş 60 idi. Hastaların tümü preoperatif ve postoperatif dönemde ayakta ön-arka ve yan grafiler ile
değerlendirildi. Ayrıca her hasta preoperatif dönemde kullanılan 100 puanlık
skorlama sistemine göre yenide değer
lendirildi. Bu skorlama sistemine göre
100-90 arası çok iyi, 80-99, arası iyi,
70-79 arası orta ve 70 ve altı ise kötü
olarak değerlendirildi. Hastalarımızın en
eskisi 50 aylık en yenisi 7 aylık ortalama takip süresi 34 aydı.Hastalarmızın
ikisi romatoid artrit 24 ü ise osteoartrit
idi. 29 artroplasti ni n 13 ü sağ dize 16 sı
sol dize uygulanmıştır.
SONUÇLAR

Diz protezi hastalarımızın hepsi postoperatif dönemde 15. gün, 45. gün, 3
ay, 6 ay ve birinci yılda kontrole gelmektedir. Takiben hastanın ek bir taleb
olmadıkça yıllık kontroller yapılmaktadır.
3 hastanın 3 dizinde (% 10.3) şiddetli
enfeksiyon sebebiyle ve birindede ek
olarak heterotropik kemik oluşumu sebebiyle komponentler çıkarıldı ve artrodez yapıldı. Halen heterotropik kemik
oluşumu+enfeksiyon sebebiyle artrodez yapılan hasta erken postoperatif
dönemdedir. Diğer iki hastada solid
union sağlanmıştır.Hastalarımızın dis
skorlar 100 puanlık skorlama sistemine
göre preoperatif dönemde ortalama
37.4 (1 0-60) iken son kontroller sırasın
da ortalama 71 (20-95) olarak bulundu.

A.G.C. TOTAL DIZ PROTEZI UYGULAMALARIMIZ
Dağılıma bakıldığında 4 hasta (%13.8)
kötü olarak değerlendirildi, Bunlaran
üçü artrodez yapılan hastalardı. Diğer
hasta ise ancak kanedyen koltuk değ
nekleri ile yürüyebliyordu. Bunun dışın
da 4 diz (% 13.8) orta, 13 diz (%44.8)
iyi ve 8 diz (%27.5) çok iyi olarak değerlendirildi. Artrodez yapılan hastalar
hariç bırakıldığında fleksiyon açılarına
bakılırsa ameliyat öncesi dönemde ortalama 60.5 derece (50-90) iken,son
kontrollerde ortalama 97,5 (50-120)
olarak değerlendirildi. Hastalarımızın
hiçbirinde reziduel fleksiyon deformitesi
yoktu. Subjektif olara sorulduğunda sonuçları kötü olan 4 hasta dışında bütün
hastalar ameliyattan ewelki hallerine
göre dizlerini daha iyi olduğunu ifade
ediyorlardı. Radyolojik değerlendirme
de bir tibial komponentin altına geniş
radyolusent sahları vardı (%3.4). Bunun dışında iki femoral komponentte
(%6.9) erken postoperatif dönemdede
olan ve kontrolde genişlememiş radyolusent sahalar vardı. Bunları intraoperatif kesim hataları olarak değerlendirdik.
Tibial komponentlere bakıldığında 5
komponentin (% 17.2) st eme ulaşma
yan ve 2 mm'yi geçmeyen asemptomatik radyolizan sahalar vardı. Diğer serilerin aksine bizim serimizde patellar
komponentle ile ilgili bir soruna rastlamadık.

TARTIŞMA

Serimiz kabaca bakıldığında en
önemli sorun olarak enfeksiyon ortaya
çıkmaktadır. (%13.8). Bu sebeple üç
hastaya artrodez uygulanmıştır,bir hastada ise septik gevşeme mevcuttur. Enfeksiyonlar çok dirençli olduğu için regirişimleri
ile
eradike
vizyon
edilmemiştir. Bize göre total diz artroplastilerini yapılacağı ameliyathane ayrı
olmalı ve laminar airflow kullanılmalıdır.
Bizim imkanlarımız olmadığı için enfek-
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M. MERT

KAYNAKLAR

siyon oranımızda yüksek idi.

1. Dorr LD, Ochsner JL, Perry J.: Functional comparison of posterior retained versus cruciate sacrified total knee artrop/asty.Ciin.Orthop. 236: 36-41 1988.

Ikinci dikkat çeken nokta ise fleksiyon arkının diğer serilere göre düşük olmasıdır. Bunun birinci sebebi bizce
hasta kooperasyonu, ikinci sebebi rehabilitasyon eksikliğidir. 1O. olgumuzdan sonra kliniğmize alınan CPM cihazı
ile hareket arkı dahada genişlemiştir.

2. Echer ML, Lothe DA.: Postoperative
care of the total knee patint. Orthop. C/in
20. 1. 150-62, 1989.
3. Hungerford DS, Krachow KA, Kenna
RV.: Cementless TKA in patents 50 years
old or older.Orthop C/in. 20.21.131145,1989.

Bunun dışında aseptik gevşeme hiçbir vakamızda bu dönemiçinde görülmemiştir. Ilginç olarak hiçbir olgumuzda
patellar komponente ait soruna rastla-

4. Mensch JS.: Knee morphology as a
guide to knee replacement. C/in Orthop.
112:23, 1975.

mamıştır.

lntraoperatif olarak dikkatimzi çeken
bir diğer sorun ise bütün hastalarımızda
küçük boy komponentleri kullanmak zorunda kalmamızdır. Bu konuda Türk
milletinin kemik yapısına uygun standartlar ortaya konu lmalıdır.

5. Ranawat GS, hansraj KK.: Effect of
posterior cruciate sacrifice on durbility of
the cement bone interface. Orthop C/in.
20:2:63-70, 1989.

7. Ritter MA.: Jntraoperative control for
bacterial contamination during total knee
replacement. Orthop Clin.: 20:1:49-53,
1989

SONUÇ
Değerlendirmemize göre serimezdeki en önemli sorun enfeksiyon olarak
ortaya çıkmaktadır. Bununda. sterilite
şartlarına tam uymak, sadece artroplastilerin yapıldığı laminar hava akımı
bulunan odalar kullanmak ve personel
eğitimi ile sağlaaneağına inanıyoruz.
Sonuçlarımıza bakıldığında AGC diz
protezlerinin ağrıyı gidermek ve mobilizasyonu sağlamak açısından etkin olduğuna karar verilmiştir.

8. Rosenberg AG, Barden R, Galante
JO.: A comparison of cemented and cementless fixation with Miller Galante TKA
Ortop C/in 20:2:97-112, 1989.
9. WalkerHR,Schurman DW: Management of infected total knee arthroplasties.
C/in Orthop 186:81-89, 1989.
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UYGULAMASI ERKEN
UÇLARI
Ahmet YILMAZ*, Özcan YILMAZ**
başarılı bu_lunmakt~dır _(2,3,5).
Ağrısız, stabil alıgnmentı saglanmış

üzeri)
Ocak 1992 - Şubat 1993 tarihleri
arasında Adana SSK Hastanesinde 7
hastanın 9 diz ekiemine ve Adana Numune Hastanesinde 1 hastaya olmak
üzere toplam 8 hastanın 1O dizine kinematik kendiler total diz protezi (Posterior Cruciate koruyan) uygulanmıştır.
Primer Patoloji 1 hastada romatoid
artrit diğer hastalarda osteoartrit
idi.Hastalann tümünde implant cement ile tesbit edildi. Postoperatif
kamplikasyon görülmedi. Takipte hastaların diz flesiyonunda artma (ortalama 105°), ağrıların tamamen kaybolduğu yada en aza indiği tespit edildi.
Anahtar kelime: Diz artroplastisi
GiRiŞ

Diz degeneratif tedavisinde uygulanan total diz protezinin uzun süreli
takip sonuçları yüksek oranda (%90

**

fonksiyonel bir diz ekiemi elde etmeye
yönelik bu uygulama giderek ülkemizde
de yaygınlık kazanmaktadır (1 ,4). lmplant düzenlemesindeki ilerlemeler, gelişmiş cerrahi enstrumanlar ve uygun
cerrahi teknikler ile başarı oranı artmaktadır.

MATERYAL, METOD ve BULGULAR

Ocak i 992-Şubat 1993 tarihleri araAdana SSK Hastanesinde 7 hastanın 9 dizine ve Adana Numune Hastanesinde 1 hastaya olmak üzere
toplam 8 hastanın 1O ~izine ki~ematik
kendiler total diz protezı (posterıor cruciate koruyan) uygulandı. En az 3 ay,
en çok 15 ay ortalama ~.5 ay i~l~n.en 8
olgu çeşitli yönleri ile degerlendırıldı.
sında

leri

Hastaların biri erkek
kadın (%87.5) idi.

Adana SSK Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Adana Numune Hastansi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
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(% 12.5), diğer
Ortalama yaş

A. YILMAZ

59.5 (47-66) idi. Hastaların 3'ünün sağ
3'ünün sol, 2'sinin de her iki dizine total
diz protzi uygulandı. Bir olguda tanı romatoid artrit, diğerinde osteoartrit idi.
Total diz artroplasatisi genel anesaltında ve uyluğa turnike konarak
gerçekeştirildi. Kullandığımız kinematik
total diz protezi modüler tipte olup tüm
olgularımızda implant kemik çitnentosu
ile tespit edildi.

tez

Hiçbir olguda patellar komponent
Patelladaki osteofitlerin temizlenmesi yeterli görüldü. Ameliyatta
ön çapraz bağ kesilip arka çapraz bağ
korundu. Ameliyat öncesi başlayan antibiyotik profilaksisi en az 3 gün sürdürüldü. Ameliyat sonrası 2. gün konmuş
olan drenler alınıp izometrik Kuadriseps
egzersizlerine başlandı. 3. günden itibaren giderek artan aktif diz hareketlerine başlandı.Hasta (Yürüteç, Walker) il
yürütüldü. Ikinci haftada dikişler alınıp
kullanılmadı.

ağırlık çalışmaları yaptırıldı. Hastaların

ilk 4-6 hafta içinde desteksiz yürümesi
amaçlanıp bu sağlandı.Taburcu edilen
hastalara ilk 3 ay her ay, daha sonra 3
ayda bir ve postoperatif bir yılını dolduranlara her yıl kontrola gelmesi öğütlen
di. Takipte hastaların klinik ve radyolojik muayeneleri değerlendirildi.
Takipte değerlendirdiğimiz tüm olgularda dizlerinde ekstansiyonun biri dı
şında tümünde tama yakın olduğunu
tesbit ettik. Bir olgumuzda iki taraflı diz
protezi vardı ve her iki dizinde 10°'lik
ekstansiyon kısıtlaması vardı. Olguları
mızda diz fleksiyonu ortalama 105 (95130) idi. Tüm olgularımızda ameliyat
öncesi ağrıların kaybolduğu yada çok
azaldığını tesbit ettik. Hastalarda Kuadriseps kas kuvveti yeterli idi ve 3-6 kg
ağırlık çalışmasını yapabiliyorlardı. 1 olguda ameliyat sonrası görülen hafif seroz akıntıdan kültür alındı, üreme olmadı. lstirahat, bandajlama ve antibiyotik
tedavisi ile iyileşti. Hiçbir olguda enfeksiyon görülmedi.
TARTIŞMA

Önceleri kullanılan sabit menteşe ti-

pi total diz protezi normal rotasyonel
harekete izin vermiyor ve sıkça gevşe
me meydana geliyordu. Sonradan yapı
lan rotasyona izin veren menteşe tipi
total diz protezlerinde de tatmin edici
sonuç alınmamıştır (3).
Daha sonraları Krusiate ve kolieteral
ligamentleri koruyan öncü tip yüzeyel
değiştirme protezleri yapılmış, bunu takiben şimdiki total diz protezlerinin prototipi olan her iki çapraz bağında kesildiği total kondiler protezler yapılmıştır.
Yeni kendiler tip protezlerde tibial komponentin altına metal destekler kanarak
tibial komponentin eğilme zorlaması ve
spongioz kemik ile sement üzerindeki
stress azaltılmıştır. Bu uygulamaar başarı oranını yükseltmiş ve takipte hastalardan büyük oranda tatmin edici sonuçlar alınmıştır (3).
Wright ve ark. (5) posterior çapraz
korunduğu kinematik total diz
protezleri uygulanan 192 hastanın 5 ile
9 yıl arasındaki sonuçlarını değerlendir
mişler ve %90 oranında iyi ve çok iyi
sonuç tesbit etmişlerdir. Kamplikasyon
oranı düşük olarak bulunmuştur. Takiplerinde ameliyat edilen dizin normale
yakın ve ortalama fleksionun 109° olduğnu bildirmişlerdir. %4 oranında enfeksiyon gelişmiş ve tedavi ile iyileşmiş
tir. En önemli kamplikasyon olarak
patellar komponentin gevşemesini belirtmişlerdir (%5). Patellar komponent
gevşemesinin çoğunun romatoid artritli
hastada olduğunu görmüşlerdir. PatelIaya ait diğer komplikasyonlar ise patellanın kırılması, patellanın dislokasyonu,
sublüksasyonu ve stress kırıklarıdır.
bağın

Posterior krusiat ligamentin kesildiği
kesilmediği protez tiplerinin sonuçları aasındakomplikasyon oranı her ikisinde de düşük bulunmuştur. Posterikor
krusiat ligamentin korunduğu diz protezi uygulananlarda hareket açısının daha geniş olduğu tespit edilmiştir (5).

ve

Rand ve arkadaşları (3) Mayo klini1971 ve 1987 yılları arasında uygulanan 9200 total diz protezini inceleğinde

983

TOTAL DIZ PROTEZ/ UYGULAMASI ERKEN SONUÇLARI
mişlerdir. Başarının protezin polisentrik
olmasına, implantın tasarımına cerrahı
teknik ve hasta seçimine bağlı. olduğu
nu belirtmişlerdir.Revizyon artroplasti-

nin primer atroplastiye göre daha az
tatmin edici olduğunu bildirmişlerdir. 5
yıl üzerinde takip ettikleri sementsiz total diz protezi uygulanan hastalarda sement ile fiksasyon yapılanlardan daha
fazla dayanıklılık ve başarılı sonuç tespit etmemişlerdir. 60 yaşın üzerinde, tibial komponenti metal destekli kinematik total diz protezini uygulamalarında
%97 başarı elde ettiklerini belirtmişler
dir (3).
Biz kliniğimizde tüm olgularımızda
posterior krusiat ligamenti koruyan kinematik modüler tip total diz protezi uyguladık. Takipte tüm hastalarımız desteksiz yürüyor ve diz fleksionu 90°

üzerinde idi. Iki hastamıza 6 hafta ara
ile iki taraflı total diz protezi uyguladık
ve başarılı sonuç aldık. Literatürde patella protezi uygulamasına ait ciddi
komplikasyonların varlığından ve patellar alignmentin iyi sağlandığında ciddi
yakınmaların olmayacağı kanaatini taşı
dığımızdan hiçbir olguda patella protezi
kullanmadık. Takipte pateliaya ait yakınma ile karşılaşmadık. Tüm olguları
mızda implant fiksasyonu sement ile
sağladık. Sement kullanımı hastalarımı
zın erken mobilizasyonuna yardımcı olmuştur.

SONUÇ

Total diz protezi uyguladığımız hastaların ağrılarında belirgin kaybolma olmuş, diz fleksiyonu artmıştır. Takip süremizin kısa olmasına karşın elde
ettiğimiz sonuçlar gelecekteki uygulamalarımız

Şekil

A. YILMAZ

için cesaret vericidir.

1. 66 yaşmda ostoartritli kadın hasta

a) Ameliyat öncesi grafi
Şekil 2

b) Ameliyat sonrast 15. aydaki grafi

: 53 yaşmda romatoid artrit/i kadın hasta

a) Ameliyat öncesi grafi

b) Ameliyat sonrast 9. aydaki grafi
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Resim 3 : Bilateral Diz Artrozu

a) Ameliyat öncesi ve ameliyattan 10 ay sonraki radyografi/er (Sağ Diz!)

b) Ameliyattan öncesi ve ameliyattan 10 ay sonraki radyografi (sol)
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KAYNAKLAR
1. Atik Ş ve ark. Total diz protezi erken
sonuçlar. Artroplasti ve artroskopi Derg. 1:
8-11, 1989
2. Gabel GT, Rand JA, sim FH: Total
knee arthroplasty for osteoarthrosis in patient who have paget disease of bone at the
knee. J Bone and Joint surg. 73-A: 739744, 1991.

A. YILMAZ

3. Rand JA. listrup DM: Survivorship
analysis of total knee athrop/asty . J Bone
and Joint Surg 73-A: 397-409, 1991.
4. Ulus H ve ark.: Total diz artroplastisi
uygulama/artmiZ Acta Orthop Travmatol
Turc 26:225-227, 1992.
5. Wrihgt J, Ewald FC, Walker PS: Total
knee athroplasaty with the kinematic Prosthesis. J Bone and Joint surg 72-A: 10031009, 1990.
•
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TOTAL DiZ PROTEZLERiNDE ORTA DÖNEM
SONUÇLARIMIZ
ilker ÇETiN*, Yusuf YILDIZ**, Tunç ÖGÜN**

Diz ekiemini ilgilendiren ve hastayı
bazan yatağa bağlayacak derecede
yaşantısını etkiiyen patolojiler için yüzyıldan daha uzun zamandır cerrahi tedaviler uygulanagelmektediL 1863 te
yağ dokusu kullanarak interpozisyon
artroplastisini yapmışlardır. 1940'ta
Campbell ve Boyd femur kondilleri
için vitalyum yüzey replasmanı yapmış, 1950'de Kuhns ve Potter naylon
artroplastisini öne rm iştir.
1951 'de
Townley tibial yüzey için hemiartroplastiyi geliştirmiştir. Ancak total diz
protezleri 1969'da Gunston'un metalplastik polisentrik diz artroplastisini
uygulması ve 1971 'de yayınlanmasın
dan sonra yaygınlık kazanmıştır.
MA TERY AL VE METOD
AÜTF Ortopedi ve Travmatoloji

**

Mayıs 1988 ile Ocak 1993
uygulanan 124 Howmedica kinematic Codylar, Long Stern Stabilzer
ve kinematic Modular System total diz
protezinden en az 2 yıl takibi olan 26'sı
bu çalışmaya alınmıştır. Bir hastaya uygulanmış olan ünikompartmantal diz
protezinin düşmeyi takiben disloke olması üzerine kinematic Condylar(KC)
total diz protezi ile revizyon yapılmıştır.
Hastalarımızın ortalama yaşı 59.7 (5468) idi.20 kadın hastamızın birisine bilateral total diz protezi uygulandı. 1 osteonekroz, 5 romatoid artr:t ve 20 osteoartrit etyolojiyi oluşturmakta idi.

ABD'nda
arasında

KLiNiK DEGERLENDiRME
Bütün hastalar David S. Hungerford
tarif edilen değerlendirme
sistemi ve Knee Society değerlendirme

tarafından

AÜTF Ortopedi ve Travmatoloji ABD Profesörü
AÜTF Ortopedi ve Travmatoloji ABD Araştırma Görevlisi
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sistemi (5) ile değerlendiridi. Diz puanı
Hungerford'un tarif ettiği şekilde ağ
rı,stabilte, hareketlilik, uyum ve kuvvete
göre, fonksiyon puanı ise Knee Sciety'nin önerdiği yürüme mesafesi, merdiven inip çıkma ve yürümeye yardımcı
cihaz kullanıp kullanmadığına göre belirlenmektedir.
RADYOLOJiK DEGERLENDiRME
Preop ve postop garfiler ile takip
grafilerinde dizin uyumu (liganment),
komponentlerin pozisyonu, protezçimento-kemik yüzeylerde radiolusent
hatların bulunup bulunmadığı, protezin
tibia yüzeyinde kapladığı alan standart
Knee Society radyolojik değerlendirme
formu (4) ile değerlendirildi. tibial komponentte ön-arka, femoral komponentte yan grafilerde 5'er bölgede radyoluseni zona bakıdı. 5 mm ve üstü
gevşeme lehinde, 4 mm ve altı anlamsız olarak değerlendirildi.
POSTOPRATiF BAKlM
Her hastaya aspiratif dren kondu.
Postop Robert Jones bandajı uygulandı. Ikinci gün drenler çıkartıldı. Dördüncü günden itibaren Continious Passive
Motion (CPM) cihazı ile harekete ve
tam yük vermeye başlandı. Hasta dizine alışıncaya dek dengeyi koruma
amacıyla çift koltuk değneği kullanıldı.
Diz fleksiyonu yaklaşık 90-1 ooo olduğunda hastalar ortalama postop 1O.
günde taburcu edildi. Postop 1.5, 3, 6,
12. aylar ve sonra yıllık kontroller ile takipleryapıldı.

BULGULAR
100 puan değerlendirme sistemine
göre preoperatif diz puanları 12 - 80
arası, ortalama 39.9 idi. Bu değerler
postoperalif 50-100 arası, ortalama
89.7 bulundu. Preoperatif 12.1 - 99°
arası olan hareket genişliği postop dö-

nemde 1 - 108.3° bulundu. Hareket genişliği kazancı 21-4° idi. Preoperatif
fleksiyon kontraktürü olan hasta sayısı
11 idi ve 1o - 50° arasında değişiyordu.
Postop 5 hastada 5'er derecelik fleksiyon kontraktürü gözlendi. Preop 8 hastada fleksiyon 90° den azdı. Şiddeti diz
ön ağrısı110 kilo ağırlığındaki bir hanım
hastada gözlendi. Orta derecede ve
hafif derecede 1 hastada diz ön ağrısı
vardı. Şiddetli ağrı şikayeti olan hastaya teknik yetersizlik nedeni ile tanjansiyel grafi çekilemedi; ön-arka ve yan
grafileri normal olarak yorumlandı. Diğer iki hastada ise grafiler normal idi.
Postop 6.ncı haftada yetersiz hareket
genişliği nedeni ile manipülasyon yapı
lan bir hastada femoral komponentte
gevşeme saptandı. Ancak hastanın her
hangi bir ağrı şikayeti gözlenmedi ve
32.nci ayda 0-135° arası hareketi mevcut idi. Romatoid artri'ili bir hastada radyolojik olarak gevşeme saptanmasına
rağmen, şikayeti minimal idi. Postop
6.ncı ayda tibial komponentte çökme
gözlenen bir diğer hastada ise 27 nci
ayda ilerleme ve şikayet oyktu. Bu hastaya gerektiğinden küçük boyda protez
kullanılmıştı. 9 dizde (%35) tibial komponent altında kemik çimento yüzeyinde anlamlı olmayan radyolüsent hat
gözlendi. Tibial komponentin tibia yüzeyini kaplama oranı ortalama% 92.8 bulundu. Knee Society'nin radyolojik değerlendirme formuna göre ortalama
alfa açısı 97.4°, beta açısı 85.8°, gamma açısı 87P idi. Yani femoral komponent 7.4° valgusta, tibial komponent
4.2° varusta ve 3.3° postericra eğimli
bulundu.
TARTIŞMA

Kullandığımız protezler çimentolu
uygulanan tiplerdir. Çimentosuz protezlerin yaygın olarak kullanıldığı günümüzde en azından seçilmiş olgularda
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/.ÇETIN

ağrı ve fonksiyonel kısıtlanmalarına iyi
bir çözüm olduğu kanaatindeyiz.

hibrid total protez uygulamamız bir gecikme olarak görülebilir.Ancak çimentosuz total protezlerde görülebilenpatellar
ve tibial komponentlere ait prpblemler
(1 ,2,8) çimentosuzların uzun dönem takip sonuçlarını beklemenin mantıklı bir-

KAYNAKLAR
1) Andersen HN, Ernst C, and Fraudsen
PA: Polyethylene Failure of Metai-Backed
Pate/lar Components. Acta Orthop Scand
1991;62(1): 1-3.

davranış olacağı ı düşündürmektedir.

Bir başka tartışma konusu arka çapraz bağın korunup korunmamasıdır. Arka çapraz bağın ön-arka düzlemde makaslama
kuvvetlerini
engellediği,
kemik-çimento yüzeyinde kuvvetlerde
azalmaya yol açtığı, femurun tibia üzerindeki geriye yuvarlanma hareketine
yardımcı olduğu belirtilmektedir. Dorr
ve arkadaşları (3,8) arka çapraz bağın
korunmadığı dizlerde medial eklem
yüklenmesi ve oluşan kuvvetlerde bir
artış saptamışlardı. Scott ve Volatile (6)
arka çapraz bağın korunduğu dizlerde
fonksiyon ve dayanıklılığın daha fazla
olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşın
Freemean ön ve arka çapraz bağların
bir bütün olduğunu, birinin yokluğunda
diğerinin
de sakrifiye edilebileceğini
savunmaktadır. Stern ve lnsall (7) posteriardan stabilize total protezlerle elde
ettikleri sonucun arka çapraz bağın korunduğu tiplerdeki sonuçtan daha kötü
olmadığını belirtmiştir. Bu karşıt görüş
ler göz önüne alındığında, arka çaprazbağı koruyup korurnamanın cerrahın
tercihine kalmış bir konu olduğuna ina-

2) Collins ON, Heim SA, Netson CL and
Smith P: Porous Coated Anatomic total
knee Arthroplasty. Clin Orthop 261: 128-36,
1991.
3) Oor LO, Ochsner JL, GFronley J and
Perry J: Functional Comparison of Posterior
Cruciate-Retained versus Cruciate Sacrificed Total Knee Arthroplasty. Clin Orthop
236: 36-43, 1988.
4) Ewald FC: The Knee Society total
Knee Arthroplasty Roentgenographic Evaluation and scoring System. Clin Orthop
248: 9-12, 1989.
5) lnsa/1 JN, Oorr LO, Scott RO and
Scott WN: Ratianale of the Knee Society
Clinical Rating System. Clin Orthop 248:
12-3, 1989.
6) Scott RO and Volatile TB: Twelve Years Experience with Posterior Crucicate Retaining Total Knee Arthroplasty. C/in Orthop
205: 100, 1986.
7) Stern sh and lnsa/1 JN: Posterior Stabifized Prosthesis. J Bone Joint Surg 74-A:
980-6, Aug 1992.

nıyorz.

Sonuç olarak, öğrenme eğrileri de
göz önüne alınarak, usta ellerde, total
diz protzi uygulamalarının hastaların .

8. Stulberg SO, Stulber BN, Hamati Y
and Tsao A: Failure mechanisms of Metal
Backed Pate/lar Components. Clin Orthop
236:88-105, 1988.
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TOTAL DiZ ARTROPLASTiSiNiN ERKEN
VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI
N. GÜNEY*, S.ÇEPEL**

Vücudun en büyük ve dolayısı ile
en fazla stresiere maruz olan diz ekieminin çeşitli nedenlere bağlı olarak
gelişen dejeneratif bozukluklarında total diz artroplastisi uygulaması günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kliniğimizde 1988 yılında başlayan total diz artroplastileri uygulaması her yıl
artan sayıda devam etmektedir. Biz
bu çalışmamızda kliniğimizdeki total
diz artroplastisi uygulamalarının erken
orta dönem sonuçlarını değerlendirdik.
.
.
GEREÇ VE YÖNTEM
Mart 1988-Ekim 1992 tarihleri araFakültesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında
106 hastanın 158 dizine total diz artroplastisi uygulandı. 106 hastam ız ın
sında Cerrahpaşa Tıp

**

57 sine bilateral total diz artroplastisi
uygulanırken bu 57 hastanın 40'ına bilateral uygulama aynı seansta yapıldı.
lık 3 olguda Geupar tipi menteşeli
diz protezi kullanılmış daha soraki tüm
olgulara firma farklılıkları olmakla beraber yarı sınırlayıcı moduller tip diz protezleri uygulanmıştır.
Kliniğimizde

diz protezi uygulamala-

rı çeşitli öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır. Ancak serimizdeki % 95'e
yakın kısım aynı

cerrah tarafından yapıl
verilecek sonuçlar
bir cerrahın olgularına en az 12 aylık takibe sahip olanlarıdır. Bu çalışmada 49
hastanın 70 dizi değerlendirmeye alın
dı. cinsiyte göre dağılım 42 kadın 7 erkek 70 dizin 38'i sol 32'si sağ idi. Ortalama takip sürsi 19.1 aydır. (12 ay- 42
mıştır.

Bu

çalışmada

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Traumatoloji ABD.Doç.Dr.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Traumatoloji ABD. Araş. Gör.
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Radyolojik değerlendirme diz cemiyeti değerlendirme formuna göre ayakta basarak çekilen diz grafileri esas allarak yapılmıştır. Preop radyolojik
değerlendirmde 25 hastada valgus ortalama 7.06° (2°-25°) 22 hastadavarus
ortalama 9.03°(2°-38°) saptandı. Postoperatif dönemde ideal kabul edilen 5°1oo valgus açısı (7) 27 dizde elde edilirken 42 dizde 0°-4° valgus ve bir hastada 12° valgus elde edildi. Ortalama
postoperatif dizilim 2.4° valgustu. Geç
postoperatif radyolojik değerlendirme
de 8 dizde tibial komponentte 2 ve 3.
zonlarda 1-2 mm"'lik radyolusent zonlar

ay).
Etiyolajik sınıflamaya göre 49 hasa4'ünde Romatoid artrit, 2'sinde okronotik artrit ve 44 hastada osteoartritif
değerlendirme formuna göre diz skoru
ve fonksiyona! skor temel alınarak değerlendirilmiş preoperatif dönemde dizIerin tümü (70 diz)·kötü (diz skoru <60)
gruba grimekteydL Klinik olarak preoperatif dönemde ağrı tüm hastalarda
ortadan şiddetliye değişen derecelerde
ve sürekli olarak mevcuttu. Kısa mesafe yürürnede ve merdiven inip çıkmada
tüm hastaların yakınması vardı. Klinik
stres değerlendirmesine göre 25 dizde
varus laksitesi 22 dizde valgus laksitesi
ve 41 dizde AP planda laksite saptafıdı.
70 dizin 3 tanesi instabil olarak değer
lendirildi.
nın

saptandı.

Kamplikasyon olarak 14 dizde konservatif tedaviye cevap veren yüzeyel
enfeksiyon, 1 dizde lateral gevşetme ile
düzeltilebilen patella lüksasyonu ve bir
dizde protezin çıkartılıp artrodez yapıl
masını gerektirecek derin enfeksiyon
meydana geldi.

Değerlendirmeye alınan tüm hastaameliyat aynı cerrah tarafından ya-

ların

pılmış olup tüm olgularda yarı kısıtlayıcı
çimentolu -moduller, patellar komponentli diz protezleri kullanılmıştır. Tüm
patellar komponentler Ultra High maleculer Weight polietilen (UHMWPE) yapılıdır. Tüm ameliyatlar pnomotik turnike altında yapılmış postop jones
bandajı uygulanmıştır. Tüm olgulara konulan dren 48. saat sonra çıkartılmıştır.
Postoperatif 24 saatte izometrik egzersizlere başlanılmış 2. ci gün ayağa kaldırılan hastaların basmasına ve diz fleksiyonuna 3. gün izin verilmiştir.
Hastalarımıın postoperatif değerlen
dirmesi Diz cemiyeti değerlendirme formuna göre yaılmış diz skoruna göre
preop kötü gruba giren 70 dizin (% 1O)
postop dönemde 65'i (%92.8) iyi ve çok
iyi grupta 2'si (%2.8) orta, 3'ü (%4.2)
kötü grupta bulunuştur.postoperatif
fonksiyon skorfuna göre dağılım 53 diz
(%75) iyi ve çok iyi, 14 diz (%20) orta 3
Diz (%4.2) kötü olarak saptanmıştır.

TARTIŞMA

Günümüzde biyomekanikteki hızlı
olarak total diz artroplastisi hızla gelişmiş ortopedinin yaygın
uygulanan başarılı bir arneliatı haline
gelmiştir.Bu gelişme o kadar hızlı ve
başarılıdır ki çok daha yeni olmasına
rağmen total diz artroplastisinin sonuçlarını total kalça artroplastisi sonuçları
na üstün olduğunu savunanlar vardır
(5). Kliniğimizde yaygın olarak uygulanan aynı seanstabilateral artroplastiye,
daha fazla transfüzyon gerektirmesi,
hastaya aşırı cerrahi stress yüklemesi,
enfeksion riskinin artması gibi nedenlerle karşı çıkanlar olmasına rağmen (2)
Bu uygulamayı destekleyen Görüşlerde
vardır. (8) Biz bu uygulamanın hastanede kalma süresini kısaltması, ekonomik
oluşu, erken mobilizasyona izin vermesi gibi nedenlerle tercih edilmesi gerekgelişmeye bağlı
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tiği

kanaatindeyiz. Bizim olgularımızda
seansta ve farklı seansta yapılan
ameliyatiard
transfüzyongereksinimi,
açısından anlamlı bir fark bulunamaaynı

N. GÜNEY

nısındayız. Serimizde elde edilen %
92.4 çok iyi ve iyi sonuç total diz protezi uygulamasının giderek yaygınlaşma
sı için cesaret vermektedir.

mıştır.

Hernekadar PCL sakrifiye eden taPCL koruyan tasarımların
uzun dönem sonuçlarında fark bulunmadığı bildirilmekteysede (4) kliniğimiz
deki uygulamlarda PCL koruyan tasarım tercih edilmektedir.

KAYNAKÇA

sarımlarla

Patellar komponent kullanımı tartış
kesin bir sonuca ulaşmamıştır?
patellar komponent kullanılan ve kullanılmayan serilerde uzun dönemde bir
fark olmadığı belirtilmektedir. (1) Bazı
yazarlar pateller kqmponente ait komplikasyonların sıklığı nedeni ile patellar
komplikasonların sıklığı fe moral ve tibial
komponentlerin yerleştirilmesi viçin
hassas klavuzlar kullanılırken patellanın
birçok sistemde patellanın cerrah tarafında çıplak gözle kesilmesi ve buna
bağlı patellar yerleşim sorunları ile açık
lanabilir (6). Bizim uygulamamızda tüm
olgularda UHMWPE patellar. komponent kullanılmıştır ve lateral gevşetme
gerektiren bir adet luksasyon dışında
kamplikasyon görülmemiştir.
ması

SONUÇ
Total Diz prtezi uygulaması yurdumuzda da tüm dünyada oldugu gibi ortopedinin başarılı işlemlerinden biridir.
Yurdumuzun şartları göz önünde tutulduğunda bilateral olguların aynı seansta yapılmasının daha uygun olduğu ka-

1. Abraham W., Buchnan J.R., Daubert

H., Greer lll, R.B., Keefer J,R.P. T.: Should
be Patella Resurfaced in Total Knee Artroplast. C/in. Orthop. Ret Resch. 236:128-134
November 1988.
2. Balyk, R.A. et.al: ls simultaneuos Total Knee Artroplasty a Safe Procedure J.
bone Joint Surg.: 74-8 supp. 111278.
3. ÇakmakM.: Total Diz Protezi erken
Sonuç/an: Xl. Milli türk ortopedi ve Travmatloji Kongre Kitab1: s:218, 1990.
4. Dorr, L.D.,Ochsner, J.L., Gronley,
J.R.P. T., Perry, J.: Functional comparison
of Posterior Cruciate Retained Versus Cruciate-sacrified Total Knee Artroplasty.
Clin.orthop. Ret Rescih 236: 36-43 November 1988.
5. Ewald F.C. Eta!: ls Kinematic Total
Knee artroplasty Better than Total Hip Replacement. Orthop C/in: Vol 20 No 1 Jan
1988.
6. Gomes, L.S.M. Bechtold J.E., Gustillo, R.B.:PatellarProthesis Positioning in Total Knee Artroplasty. C/in Orthop: ret Resch
236:72-81 November 1988.

7., Lotke, p., echer, m., lnfuluence of
positionof prothesis in total knee replacement. J. Bone Jont surg. 59-A: 77, 1977.
8. Soundry, M., Mestriner, L.A. binnazi,
R., lnsaii.J., Total knee artroplasty Without
C/in.
orthop.
patel/ar
resurfacing.
205:1681986
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TOTAL DiZ PROTEZi UYGULAMALARIMIZ
Şahin TUGRUL*, ilhan ÖZKAN**, Yaman KARAKOÇ**,

GEREÇ ve YÖNTEM

Diz artroplasitisi konusunda ilk fikirler 1800 lü yılların sonlarında ortaya
tılmasına karşın bu kondaki esas ve
modern gelişmeler1971 yılında Gunston'un çalışmalarının yayınlanması ile
başlamıştır (13).

Ocak 1989 - Aralık 1992 tarihleri
S.B. Ankara Hastanesi'nde 37
hastanın 41 dizine total diz protezi uygulandı. 27'i kadın, 1Otanesi ek ek olanhastlarımızda yaş ortalaması 60.4 (en
küçük 53, en büyük 66) olarak tespit
edildi. Bu 37 hastanın 27'sinde (%72.9)
dejeneratif artrit, ?'sinde (18.9) romatoid artrit, 3 (%8.2) tansindede posttravmatik artrit mevcuttu.
arasında

Total diz protezleri (TDP) ağrıyı ortadan kaldırmak, hareket ve stabiliteyi
korumak, deformiteyi düzeltmek amacı ile tasarlanmışardıLGünümüzde bu
amaca yönelik çalışmalar hızla sürdürülmekte ve TDP'inin başarısı artmaktadır. Bu başarı oranı total kalça protezi uygulamalarındaki başarı oranını
yakalamış, hatta geçmiştir (1 ,3,4, 12,
14).

TDP uygulanan 41 dizin 6 tanesine
Howmedica, 29 tanesine Maeva, 6 tanesinede New Jersey Low Contact
Stress (LCS) (De Puy) tipi protez uygulandı. Hiç bir hastada patella eklem yüzüne protez uygulaması yapılmadı.

Kliniğimizde 1989 yılından beri
uygulanmaktadır. Uygulama so-

TDP

Bilateral total diz protezi uyguladığı
olgularda, her iki dize aynı seansta
total diz protezi uygulanmasının kamplikasyon ve mortalite yönünden istatistiksel olarak farklı olmadığına dair ya-

nuçlarımızı

görmek ve sonuçlarımızı literatürle karşılaştırmak amacı ile bu

mız

çalışmayı planlanladık.

••

Bayındır Tıp Merkezi Ort. ve Trav. Bölümü
S. B. Ankara Hastanesi Ort. ve Trav. Klin. Asistan ı
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Ş. TUGRUL
yınlar olmasına karşın, biz hastalan m ız
da öncelikle daha fzla şikayet olan dizi
ameliyat ettik, diğer dize 3 ay sonra
TDP uyguladık (11 ).
Hastalanmızın

klinik ve radyolojik
diz cemiyeti tarafından önerilen kriterler kulanlıdı (8, 1O).
Diz ve fonksiyon skoru için 85-100 puan çok iyi, 70-84 puan iyi, 60-69 puan
orta, 59 puan ve altı kötü olarak grupdeğerlendirmesinde

lanmaktadır.

SONUÇLAR:
Hastalarımız

(en

kısa

ortalama 19 ay süre ile
1 ay, en uzun 3 yıl) takip edildi.

Preoperatif dönemde ortalama 33
olarak tespit edilen diz skoru, post operatif dönemde ortalama 84.1 olarak bulundu. Bu değerlendirme sistemine göre 31 dizden (%75.6) çok iyi, 9 dizden
(%22.0) iyi, 1 dizden orta (%2.4) sonuç
elde edildi.
Preoperatif dönemde fonksiyon skor
tüm hastalarımızda kötü iken post operatif dönemde 27 hastada (%65.9) çok
iyi, 14 hastada (% 34.1) iyi sonuç elde
edildi.
Hastalarımızın

pre operatif dönemde
ortalama 89 derece olan fleksiyon açık
lığı, post operatif dönemde i 04. i derece olarak bulundu. 7 hastamızda 1O derecenin altında ekstansiyon kaybı
preoperatif dönemde mevcut iken post
operatif dönemde 3 hastada 1O derecenin altında ekstansiyon kaybı gözlendi.
Pre operatif dönemde 34 hastada
ortalama 8.1 derece varus,7 hastada
ortalama 9.3 derece valgus mevcuttu.
Postoperatif dönemde 39 hastada 5
- 1O derece valgus açısına ulaşılırken, 1
dizde 13 derce valgus, 1 dizde de 2 derece varuselde edildi.

TOTAL

Olgularımızın % 97.6'sından çok iyi
ve iyi sonuçlar elde ettik. Bu sonuçları
mızı literatürdeki total diz protezi uygulama sonuçlan ile karşılaştırdığımızda,
sonuçlarımızın literatürle uyumlu, hatta
daha
yüksek
olduğunu
gördük
(1 ,3,6, 13, 14). Takip süremizin karşılaş
tırma yaptığımız literatürlerdeki takip
sürelerinden kısa olması bizim bu yüksek başarı oranımızın ileride görülecek
bazı geç komplikasyonlar ile bir miktar
düşeceğini düşündürdü.Ayrıca ameliyat
ettiğimiz dizlerde elde ettiğimiz fleksiyon açıklığı miktarı da lliteratürle uyumlu idi (6,13).
Uyguadığmızı

41 total diz protezi
6 olguda arka çapraz bağı korurken, diğer olgularda bu
bağı bağın korunup, korunmaması konusunda bir çok araştırma ve tartışma
mevcuttur. Arka çapraz bağı koruyarak
ya da bu bağı korumadan uygulanan
TDP sonuçları aasında anlamlı bir fark
görülmemektedir (5,7,9). Bizde ilk olarak uyguladığımız 6 olgu ile diğerleri
arasında fark tesit edemedik.
ameiyatı sorasında

1970'1i yılların ikinci yarısından itibaren kullanılmaya başlıyan mobil bearing
sistemler, meniskal yada retasyon yapabilen platform şeklinde olsun, metal
ve plastik yüzler arasındak kontak alanı
artırarak bu iki yüz arasındaki kontak
stresi azaltmaktadır (4). Bu stresin
azalmasının
plastik komponentteki
aşınmayı azaltması açısından önemi
vardır (2, 16). Fakat yine literatürdeki
sonuçlara baktığımızda mobil bearingli
sistemler ile diğer total diz protez uygulamları arasında anlamlı bir fark görülememektedir (1,3,4,6,13,14). Bizde kliniğimizde uyguladığımız son 6 TDP
olgusunda New Jersey LCS (De Puy)
tipi protez kullandık. Son 6 olgumuzda
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bu protezi kullandığımız için bu olguların takip süresi çok kısadır. Bu yüzden
bu son grup ile daha önce kullandığı
mız protezlerdek başarının karşılaştırıl
masının anlamlı olmadığını düşünüyo

ruz.
Total diz protezi uygulamalarımızın
daha geç sonuçlarının elde edilmesinin
değerlendirme açısından daha anlamlı
olacağı fikrindeyiz.
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GONARTROZLARIN TEDAViSiNDE YÜKSEK
TiBiAL OSTEOTOMi
Raşit CESUR*, Yavuz ÖNEM**, Erbil ÇELiKKALE***

Ortopedi kliniklerine daha çok geç
dönemde baş vuran Gonartrozlu hastaların tedavisinde, henüz tek kompartmanı tutmuş ve varus deformitesi
gelişmiş olgulara bu dönem başlangı
cında iyi bir planlama ile yapılabilecek
en etkin tedavi Yüksek Tibial üsteotomi (YTO) dir. Aşağıdaki çalışmamızda
bu olguları irdeledik.
MATERY AL VE ETÜD
yılları
arasında
1990-199
Dr.M.Ü.Acil Yardım ve Travmatoloji
Hastanesi Ortopd kliniğinde 23 hastanın toplam 26 dizine herhangi bir internal fiksasyon materyali kullanması
zın YTO uyguladık. Olgularımızın 2'si
erkek, 21'i kadın ve yaş ortalması (4862) 55 idi. Ortalama takip süremiz (618 ay) 1 yıldır. Hastalarımızın tümün-

de özellikle aktiviteyle gelen ve tutulmuş dizin medialinde şiddetle kendini
gösteren ağrı ortak şikayetti. Her olguda diz, tek ayak üzerine yük vererek telemetrik olarak çekilen ön-arka radyografilerle değerlendirildi. Tüm olgular da
tibiofemoral açı ile varus açısı ölçülüp,
saptanan medial kampartman osteoartriti-varus deformitesi- için YTO planlandı.

Tüm ameliyatlar genel anestezi alve bacağa turnike uygulanarak
yapıldı. Sonradan turnikeye bağlı herhangi bir kamplikasyon görülmedi.
Ameliyatlara lateralden ve eklem hattı
na 2 cm kadar distalden bir kesi ile girilerek önce proksimal tibiofibular ekiemde gevşeme sağladı. Peroneal sinir
korunarak,eklem yüzeyine paralel ve 2
tında

Dr. M.Q.Acil Yardım ve Travmatoloji Has!. Ort.Kin.Şef Muavini
Dr. M.~.Acil Yardım ve Travmatoloji Hast. Ort. Kin. Uzmanı
Dr. M.U.Acil Yardım ve Travmatoloji Hast. Ort. Kin. Asistanı
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cm uzaktan bir osteotomi ile distalde
tuberositas tibianır:ı üst kısmında kalacak şekilde geniş bir osteotom kullanı
larak kma osteotomsi yapıldı. Her olguda daha önceki hazırlıkta saptanan
varus deformitesinin derecesi göz önüne alınarak tabanı lateralde olan ve 5
ile 1O derecelik aşırı düzeltmeyi amaçlayan kama oteotomisi yapılarak deformitde düzelme sağlandı. Biz olguları
mızda bu asteotomiyi lateral korteks in
hemen başlangıcına kadar uzatıp, lateral karteksi zayıflattıktan sonra zorlanmayacak bir güçle kırarak düzeltmeyi
sağladık. Böylece lateral korteks tam
ayrılmadığı gibi bu bölge periostunu da
kesmemiş olduk. Bu durum osteotomi
hattında stabilizasyon ve erken kaynama yönünden avantajımız olurken, tespit için herhangi bir aksternal veya internal fiksatör kullanmadığımız için
bunların
komplikasyonlarından
da
uzaklaşmış olduk.
Olgularımızda,

kuadriseps mekanizstabilize edici dengesi yeterli
görülerek herhangi bir internal fiksasyon aracı kulanılmadı ve osteotomi hattındaki istenilen düzeltme sağlandıktan
sonra ameliyat bölgesi kapatılarak, diz
üstü,kasık bölgesine kadar-silindirik alçı
uygulandı. Hastalarımız ameliyat sonrası 2 ci günde bastırılarak yürütüldü. Onbeşince günde dikişleri alındı, 6 hafta
sonra radyografik kontrolde yeterli kaynama görülünce alçı çıkartıldı. Bu
aşarndan sonra yeterli iyilik sağlanınca
ya dek diz egzersizleri öneri Idi.
masının

SONUÇLAR

YTO de sonuçlar, eğer iyi bir düzeltme elde edilmiş ve teknik hatasız uygulanmışsa çok iyidir. Ortalama bir yıllık takip
süremiz
olgularımızın
klinik
sonuçları için anlamlı veriler verecek
süre değildir. Araştırdığımız birçok yük-

sek tibial osteotomisi çalışmasında ortalama takip süreleri 5 yıl ve yukarısıdır.
Bu çalışmaların çoğunda da ilk 3-5 yıl
içindeki iyi sonuçların bu sürelerden
sonra gittikçe kötüye gittiği yönündedir.
Bizim 26 olgumuzdan ?'sinde ameliyat
sonası ağrı şikayetlerinin tamamen rahatladığı (%28), 3'ünde hem ağrının
kaybolduğu hemde radyolojik olarak
mükemmel düzelmenin (% 12) sağlan
dığı görülmüştür.Diğer 11 dizde radyolojik görünümün iyi olmasına rağmen
klinik olarak ağrı şikayetinde kısmi bir
rahatlama tespit edilmiştir (%42.5). Geri kalan 5 olgunun (% 16) şikayetlerinde
herhangi bir iyileşme görülmemiş, bunlardan bir' inde tekrar YTO uygulanmış
bir'ine ise Total Diz Protezi uygulanmış
tır. Hiç bir olgumuzda bağ yetmezliği
görülmedi. Ameliyat sonrası ortalama 6
hafta sonunda başlangıçta hemen her
dizin ağrılı ve kısıtlı fleksiyonu, 4 dizde
(% 15) 70 derecede, 2 dizde (%8) ise
30 derecede kısıtlı kaldı,diğerlerinde tamamen düzeldi (%85). Olgularımızın
ameliyat sonrasındaki eklem komponentlerindeki subkondral skleroz durumunu ve femorotibial açıya göre klinik
sonuçlarını takip süremizin yetersizliği
nedeniyle bir değerlendirmeye almadık.
Sonuç olarak YTO yaptığımız 26 olgumuzdan 21'inin (%85) ameliyatlardan iyi veya orta derecede yarar gördüünü, 5'inin ise kötü ve hiç bir yarar
görmediğini tespit ettik (%5).
Komplikasyonlar:
Ogularımızın hiçbirinde enfeksiyon,
hematom, derin ven trombozu gibi
komplikasyolar ve ameliyat sırasında
uygulanan turnikeye bağlı herhangi istenmeyen bir durum görülmemiştir. Bir
olguda görülen fibular parezi daha sonra düzelmiş, geç komlikasyon sayacağımız 2 olguda bozulan krmeksiyon ne-
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deniyle tekrar ameliyat planlanarak birine tekrar YTO, diğer olguya ise total
diz protezi uygulanmıştır.

sebebi mekanik ise ve normal tibiofemoral düzende değişiklikler mevcutsa,
tedavi mekanik prensipler içermelidir.O
halde dizdeki varus deformiteli medial
kampartman osteoartritinde tedavi osteotomi ile yapılarak, varus deformitesi
düzeltilmeli ve medial kompartmana binen aşırı yükün olabildiğince normal
düzeylerde lateral komparmana geçişi
sağlanmalıdır. Fakat böyle bir cerrahi
düzeltmenin başarısı için hasta seçimi
çok önemlidir. Hastanın şikayeti ve kliniği radyolojik ve mekanik ölçümlerde
çok iyi değerlenirmelidir. Hastanın şika
yeti radyolojik değişmelerle mutlaka
uyumlu olmalıdır.Çok iyi bir osteotomiden sonra bile dizin fonksiyonları bozuk
olabilir.Bu sebeple de hasta seçiminde;
hastanın yaşı,ağırlığı ve günlük yaşa
mındaki aktivite seviyesi ameliyat öncesi dikkate alınmalıdır.Deneyimler 60-65
yaşın altında ki ve fiziksel aktivite seviyesi iyi olan gonartrozlu hastalarda osteotominin daha iyi sonuçlar verdiğini
göstermektedir. Daha yaşlı ve aktivitesi
daha az olan hastalar da net olarak
önerilecek yöntem diz artrosplastisidir
(3,6,9, 12, 15).

TARTIŞMA

Diz osteoartritinde YTO yi 1958 de
Jackson açıkladıktan sonra, günümüze
kadar geniş tecrübeler edindiren birçok
uygulamasını görüyoruz. Jackson'un tuberositas tibianın altından yaptığı bu uygulamadan sonra ilk kez bugünkü tanı
ma uyan uygulamanın yapılmasını ise
1965'de
Coventry'de
görüyoruz.
(1 ,6,9, 10).
Her diz ameliyatının başarısının biyomekanik bir açıklaması vardır.YTO
de düşünce, koronal düzlemde anormal bir tibiofemoral aks yüzünden dize
binen yine anormal yüklenmenln düzeltilmesidir. Bu varus veya valgus angulasyonları anormal yükleri ortaya çıkarır
ve osteoartrite yol açar. Araştırmalarda
bu yüklemenin önceliki yıkım sonuçların
eklem kıkırdağı üzerinde olduğuna inanılmaktadır. Böylece de kıkırdak yapı
geri kalan koruma gücünü kaybedince
kemiğin subkondral trabekülerinde kırıl
maları oluşmaktadır. Bazı yazarlar ise
ilk önce subkondral kemikte mikro kırık
lar oluştuğunu ve bunun kemik gerginliğini artırdığını, gerginliğide alttaki eklem
kıkırdağını etkileyerek sekonder dejeneratif değişiklikler yaptığını savunmaktalar (2,3,6, 10).
Şayet dizin aksiyel hizası belirgin
olarak değişirse, medial ve lateral kornpartmanda osteoartrit başlayabilir. Dizden transfer edilen kuvvetin normalde
%60'ını medial, %40'ını ise letarela taraf iletmektedir(6, 1O). Dizdeki fonksiyonel yüklenmeyi hesaplamaya yönelk
çalışmalar statik yüklenmeye dayanarak yapılmıştır. Asıl önemli olan ise dizde dinamik yüklenme fazıdır. Şayet dizdeki tek kompartmantal osteoartritin
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Yükse tibial osteotomide deformiteyi
iyi tanımak için ameliyat öncesi, ayakta-stres altında-çekilen radyografilerle
değerlendirme yapılmalıdır.Bunun için
çekilen her iki diz ön arka grafilerinde,
tibofemoral açı ile varus veya valgus
açıları ölçülmelidir. Ameliyat öncesi
hastanın ağrısının yeri en güvenilir bugusudur. Şayet 15 dereceden büyük
valgus açısı saptanmışsa, deformite femur alt ucundan yapılacak osteotomi
ile düzetilmlidir. (1, 7). Dizde ki varus
deformitesine rağmen ağrı laterade ise
ve lateral kampartman radyogramerde
normal görünüyorsa, "teknisyum sean"
ile yapılan incelemede lateral kampartmanda artmış aktivite beklenirdi ki bu
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da o bölgedeki osteoartritin
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işaretidir

davisinde yüksek tibia/ osteotomisinin yeri.
IX; Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Kongre Kitabt. Derleyen Ee, R.Emel Matbactltk San. 1987: 197-200.

(6)

Ameliyat öncesi hazırlık aşamalan
osteotomi ile yapılacak düzeltmenin
miktarı hakkında fikir verecektir.Amaç
sadece dizdeki açılarımayı normale
döndürmek,yanısırada bunun iyice düzeltilmesini sağlamaktı. üsteoto çıkarı
lacak kemik kamanın genişliği, varus
deformitesini sağlamaktır. üsteotomide
çıkarılacak kemik kamanın genişliği, varus deformitesinin 5-1 O derecelik aşırı
düzeltilmesini amaçlayacak şekilde olmalıdır. Burada kemik kamanın her 1
mm'lik yüksekliğinin 1 derece düzeltici
olduğu kabul edilmiştir (5,6,8).

2. Aichroth PM.: Technique of upper fibial osteotomy with wedge excision. editrs:
Aichroth PM, Cannon WD. Knee Surgery.
Toppan Printing Company, New York 192:
611-614.
3. AI-Duri Z, Patel DV. and Aichroth
PM.: High tibial osteotomy for degenerative
arthitis of the knee: An overview. Knee Surgery. Editors: Aichroth PM, Cannon WD.
Toppan Printing Company, New York
1992:598-607.
4. Bergenudd H. at al: The articular cartilage after osteotomy for medfal gonarthrosis. Acta Orthop Scand 192; 63(4): 413416.

Yüksek Tibial üsteotomide, osteotomi tipi ve teknikle ilgili olarak bazı
komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Şayet
osteotomi eklem yüzeyine 2 cm den
yakınsa, oblik olarak yukarıya doğruysa
veya karşı kotekse tam olarak uzamamışsa, proksimal parça kırılabilir hatta
bu parçanın yüzeyel kesildiği ve ince
olduğu durumlarda avasküler nekroz
görülebilir (6, i O).
Sonuç olarak mevcut defortimede
da dikkate alınarak iyi
konulmuş bir endikasyanda tekniğin de
hatasız uygulanmasında YTü iyi sonuçlar verebilecek bir tekniktir. Biz uygulamalarımızdaki gibi osteotomi hattı
nın karşı karteksi ve periostu tam
kesmeden yapılarak düzeltmenin sağ
lanmasını ve kuadriseps mekanizması
nın stabilize edici dengesinden yararlanarak
hiçbir
internal
fiksasyon
materyali kullanılmadan dışardan eksremiteye yapılacak sirküler bir alçı ile
tespiti erken yük verilmesini öneriyoruz.
ve

hastanın yaşı
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KEMiK GREFLERi
KlSlM- 1

UZUN KEMiK DEFEKTLERINiN
REKONSTRÜKSYONUNDASERBEST
VASKÜLARiZE FiBULAR GREFT
UYGULAMALARIMIZIN GEÇ SONUÇLARI
Ahmet KlRAL*, Mesih KUŞKUCU**, Haluk KAPLAN***, Ahmet SARIOGLU****

Insanlarda yapılan ilk başarılı serbest vaskülarize fibula transf~ri 1~75
yılında Taylor tarafından bildirilmiş ve
bu yöntem o zamandan beri üst ve alt
ekstremitelerin uzun kemiklerindaki defektlerin onarımında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (19). Bu yöntem
travma veya tümör eksizyonları sonrası
oluşan kemik defektierinin onarımının
yanısıra (1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
20), uzun karnikierin konjenital veya
posttravmatik psödoartrozları (3, 17,
18, 20), infekte psödoartrozlar (5), kifoz
GATA
GATA
GATA
**** GATA
**

H.Paşa
H.Paşa
H.Paşa
H.Paşa

Eğt.Hst.Ortopedi
Eğt.Hst.Ortopedi
Eğt.Hst.Ortopedi
Eğt.Hst.Ortopedi

ve
ve
ve
ve

Travm.
Travm.
Travm.
Travm.

(11) ve servikalspondiloz (6) tedavisinde de başarı ile uygulanmaktadır.Fibular greft, üstünde bir cilt flebi ile
birlikte de aktarılabilir. Bu cilt flebi mevcut olan cilt defektinin kapatılmasında
faydalı olacağı gibi aynı zamanda greft
kanlanmasının
monitorize edilmesi
amacıyla da kullanılır (4,20).
GEREÇ VE YÖNTEM
1988-1993 yılları arasında GATA
Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi
ve Travmatoloji Kliniğinde toplam 5

Kliniği, Yrd. Doç.Dr.
Kliniği, Doç.Dr.
Kliniği, Şefi, Prof.Dr.
Kliniği, Uzm.Dr.
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hastaya serbest vaskülerize fibula aktarımı yapılmıştır.
Hastalarımızın

yaş

ortalaması

20.8'dir ve tümü erkektir.
Uzun kemik defektierinin biri humerusta, dördü ise tibiada idi. Kemik defektlerinin uzunluğu 9-16 cm. arasında
değişmekteydi.

Humerustaki defekt trafik kazasına
sonucu oluşmuştu ve
daha önce iki kez yapılan klasik otojen
avasküler kemik greftleme ameliyatlan
başarısız olmuştu. Tibiadaki defektierin
üçü ateşli silah yaralanması sonucunda, biri ise adamantinama en blok rezeksiyonu sonucu oiuşmuştu.
bağlı açık kırık

Kullanılan

18 ile 28 cm.

fibular greftin

uzunlı,.ığu

arasında değişmekte

idi.

Tabia defektli olgulanmızdan üçünde aktarılan greftler osteoseptokutanöztarzda idi. Yani flep delanımını monitorize etmek amacıyla fibular greftler
üstünde küçük bir cilt flebi ile birlikte
transfer edildi.
Tüm hastalarda ameliyat öncesi
hem donör, hem de recipient ekstremitelerin anjiografisi yapıldı.
Fibular greft, fibula üzerinde S şek
linde lateralkesi yapılıp Gilbert tarafın
dan önerilen standart teknik kullanıla
rak alındı(?). Fibular greftin proksimal
ve distal uçları recipient kemiğin medullar kanalı içine gömülerek vida veya
plakla tespit edildi. Daha sonra greftin
peroneal arteri bir olgumuzda brakial
artere, diğer olgularımızda ise posterior
tibial artere end-to-side dikildi. Anastomozlar mikroskop altında ve 10-0 monoflament naylon dikişler kullanılarak
yapıldı. Her iki vena comitantes'de recipient venlere aynı şekilde dikildi. Üç olgumuzda fibular greftler, Carr (4) ve
Yashimura (20) tarafından tanımlanan

yöntemle üzerinde bir cilt flebi ile birlikte alındılar.
Ameliyat sonrası ekstremite alçı tespitine alındı. Hastalar koltuk değneği ve
sağlam ektremiteleri üzerine bastırıla
rak yürütüldü. Radyolojik olarak fibular
greftin recipient kemiğe inkorpore olduğu görüldükten sonra hasta ameliyatlı
ekstremitesine kısmi ağırlık verilerek
yürütülmeye başlandı. Grafilerde fibular
greftte hipertrofi geliştikten sonra ise
hastanın tam ağırlık vererek yürümesine müsaade edildi.Humerusa fibula aktarımı yapılan hastamızda ise greft hipertrofiye oluncaya kadar ağırlık
taşımaya müsaade edilmedi.
Hiçbir hastamızda donör bölgede
sorun çıkmadı.
Tüm hastalarımızda ameliyat sonraanjiografi yapılara!< anastomozların
açık olduğu gösterildi.
sı

BULGULAR
Olgularımızı takip süremiz en az i 5
ay, en çok 46 ay olmak üzere 27.4 aydır.

Takiplerde 5 olgumuzun tümünde
kamplikasyon olarak greftlerde kırık
oluştu. Humerusa fibular greft aktardığı
mız olgumuzda PO i O. günde kaza ile
düşme sonucu greftin proksimal tespit
bölgesinde kırık oluştu ve kırık bölgesi
plak ile tespit edildi. Tibiaya fibular greft
aktardığımız olgularımızda ise ameliyattan sonraki 3. ay ile 18. ay arasında,
bir olguda greft orta 1/3'ünde, iki olguda greft proksimal birleşim yerinde, bir
olguda ise greft distal birleşim yerinde
kırık oluştu. Bu olgulardan birinde kırık
yeri plak ile tespit edilirken diğer üç olguya alçı ile tespit uygulandı.
olgularımızda greftlerde oluşan
süratle ve büyük bir kallus oluiyileşti. Uzun takiplerde transfer

Tüm
kırıklar
şarak
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edilen fibulaların aksiyel yüklenme ve
mekanik stresiere cevap olarak kalın
laştığı ve tibia veya humerus çapında
ulaştığı gözlendi (Resim- 1 ve 2).
TARTIŞMA

VE SONUÇ

Uzun kemiklerin geniş segmental
defektierinin onarımında serbest vaskülarize fibula transferi oldukça güvenilir
bir yöntem haline gelmiştir. Defekt çok
geniş ve defekt Y,atağı skatrize veya
kanlanması çk kötüyse konvensiyonel
avasküler kemik greftleri tedavide başarısız kalmaktadır. (1, 5, 8, 10,13,14,
20).
Transfer edilen fibular greft aksiel
yüklenmeye cevap olarak hipertrofiye
olmaktadır (1 ,9, 1O, 13, 15, 17). Vaskülarize fibula canlı bir kemik olduğundan os-

Şekil 2- Olgumuzun ameliyattan sonraki 24 aydaki grafisi.

teosit ve osteoblastlar canlı kalmakta
ve kemik yapım kabiliyeti korunmaktadır (2). Bu nedenle greftte herhangi bir
kırık oluştuğunda bu kırık, bizim olgularımızda da gözlediğimiz gibi süratle ve
büyük bir Kallus oluşarak kaynamaktadır.

KAYNAKLAR
1. Alberg M, Rydholm A, Holmberg J,
Wieslander JB. Reconstruction with a free
vascularized fibular graft for malignant bone
tumor. Acta Orthop. Scand. 1988; 59: 430-

7.

Şeki/1-Bir

olgumuzun preop. grafisi.

2. Berggren A, Weilland J. Dorfman H.
The effect of prolonged ischemia time on
osteocyte and osteob/ast survival in composite bone grafts revascularized by microvascular anastomoses. Plast. Reconstr.
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VASKÜLARiZE KEMiK GREFTi
KLiNiK UYGULAMALARIMIZ
A.YÜCETÜRK*,

i. KURU**

S. TURAN***, S. ONBAŞIOGLU**

Defektli psödoartrozlann tedavisinde bugünkü yaklaşım eksternal fiksatörle segment kaydırma (2,3) ve vaskülarize kemik greftleridir. Her ikiside
kliniğimizde uygulanmaktadır. Kasım 1991 de HÜTF ORT. ve TRAVM. ABD
öğretim üyelerinden Aydın YÜCETÜRK
önderliğinde Ank. Numune Hastahanesi 1. ORT ve TRAVM. KLlNlGI'nde
yaptığımız ilk vaskülarize fibula grefti
uyglaması ile mikrocerrahi tedaviler
başlamış olup halen sürdürülmektedir.
Mikrocerrahi ile defektli kemik yerine konan greftin dolaşımını sürdürmek
mümkündür. Pedüküllü fibula greftlerinin 12.5 cm den fazla tibia defektierinin
tedavisinde kullanılması 1905 yılında
Huntington tarafından yaygınlaştırılniış
tı. 1974 yılında Östrup ve Fredricson

**

deneysel olarak, 1975 yılında Tayfor klinik olarak ilk serbest fibula nakillerini
gerçekleştirmişlerdir (9, 16).
Vaskülarize kemik greftleri denerve
segmental kırık olarak kabul edilir ve
minimal kallus ile iyileşirken, avasküler
(konvansiyonel) greftler kallusu takiben
periferal ve internal resorpsiyon ile iyileşirler. (1 ,7) vaskülarize greftlerde iyileşme süresi kısalır, karşılayabileceği
oranda stress altında hipertrofi gelişir.
Eğer anastomoz veya pedikülde yetmezlik gelişirse konvansiyonel bir kartikal greft haline gelir, uzunluğuna ve yatağın vaskülarite
derecesine bağlı
olarak uzun bir süreç olan "creeping
substitution" ile iyileşir. Hipertrofi ise revaskülarizasyon tamamlandıktan sonra
başlar, dolayısıyla stress kırığı riski ol-

HÜTF ORT ve TRAVM. ABD Öğretim Üyesi. Doçent.
ANKARA NUMUNE HAST. 1. ORT. ve TRAVM. KLlNlGI Asistanı
ANKARA NUMUNE HAST. 1. ORT. ve TRAVM. KLlNlGI Asistanı
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MATERYAL-IVETOO VE BULGULAR

dukça artar.Vaskülarize greftlerin asıl
amacı bu iyileşme sürecini kısaltmaktır
(14,5,9,10). Bu greftlerin en büyük
avantajı ise iskemik ve skatrize alıcı sahada yaşayabilmeleridir. (1)

Kasım- 1991 ve Aralık- 1992 tarihleri arasında 3 ü serbest 2 si pediküllü
olmak üzere toplam 5 hastaya vaskülarize fibula grefti uygulanmıştır.(Tablo)
Hastaların ortalama yaşı 15 olup, takip
süresi ortalama 8 aydır. Defekt bir hastada posttravmatik diğer 4 ünde osteomyelit kökenliydi. 2 sinde llizarov Tekniği ile defekt bir miktar kapatıldı (2,3)
ancak cilt ve yumuşak dokulardaki geniş skar dokuları nedeniyle tam kaydır
ma sağlanamadığından 1 ine serbest
diğerine de pediküllü fibular greft uygulandı. Humerusta defekti olan hastaya
başka bir hastada sekestrektomi uygulanmıştı. Ulnar defektli hasta dirsek
septik artriti sonrası başka bir hastanede tedavi görmüş ve ulna ostemyeliti
nedeniyle kliniğimizde sekestrektomi,
eksternal fiksatör ve septopal ile tedavi
edilip, oluşan defekt serbest fibula grefti ile doldurulmuştur. Tibial defektli diğerhastaya ise kliniğimizde daha önce
ekst. fiks, sekestrektomi ve septopal
uygulanm ı ştı.

Vaskülarize greftler osteomyelit,
travmatik defektler, tümör rezeksiyonları, psöçloartrozlar, vertebra defektleri,asetabulum-femur proksirrıali . ve
mandibula rekonstriksiyonlarında kullanılmakta olup başarı birkaç defa greftlenmiş ancak kaynama sağlanamamış
küçük defektierin tedavisinde; 2. metekarp, radius, ulna (6), humerus, klavikula, 2. metatars ve medial femoral
kondilden alınan (8) osteoperiostal
greftler; büyük defektierin tedavisinde
ise kosta, iliak krista ve fibula (en çok)
vaskülarize greftleri kullanılmaktadır
(14, 9, 1, 17, 16).
Ankara Numune Hastahanesi 1.
Ort. ve Travm. Kliniği'nde kemik defektIerinin konvansiyonel yöntemlerle tedavisinde başarı sağlanamadığı taktirdeiLIZAROV ve vaskülarize kemik grefti
yöntemlerine başvurulmaktadır.

Hasta

Yaş

Ortalama ameliyat süresi 4 saat

Greft

Kompl.

Cins

Defekt

Tdv. (Önce)

H.M

7

E

Hum er.

Sekesfrekt

Fibu.

*

M.Y.

E

Tibia

liizarov

Fibu.

M.K.

16
16

E

U Ina

Sekestrekt

Fibu

-

H.Ç.

9

K

Tibia

Sekestrekt

Fibu.

Fibu.

Takip (ay)

15
10

Sonuç

9

+
+
+

-

4

+

-

2

**

Septopal
Ekst. Fiks
greft
D.B.

25

E

Tibia

llizarov

..

* Yuzeyel enfeksıyon ve dıstal kaynamama
** Yetersiz izlem süresi
+ Kaynama
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A.
olup tek ekip tarafından yapılmıştır.1 0/0
Etilon sütür materyali ve Opmi 6 Zeis
mikroskop serbest greftlerin anastomozunda kullanılmıştır. Preop tüm hastalara angiografi yapılmıştır. Pestop sadece
1 hastaya sintigrafi yaptırılmıştır. tüm
hastalarda pestop aspirin kullanılmıştır.
Sadece 1 hastada pestop yüzeyel
enfeksiyon gelişti ve antibiyotik tedavisi
ile iyileşti. Aynı hastada distal kaynamama nedeniyle ikinci bir operasyona
gerek duyulmuştur (Piak tespiti ve
spongioz greftleme)
Son 13

yıl

Ortopedide mikrocerrahi

uygulamaları hızlanmıştır (13). Vaskülarize kemik nakli ile iyileşmi oldukça kısa
bir sürede sağlanır. Kemik absobsiyonu

ve atrofisi konvansiyonel greftlere göre
B) Ameliyat öncesi grafisi

Resim 1 : Sol tibia ameliyat sonrast
osteomyelitine bağli defektli psödoartroz

A)Greft ve pyrost konulduktan 6 ay
sonraki
kaynama
yok/uğu.

C) Ameliyat sonrast 3 ay grafisi (Kaynama tamdir

1007

VASKÜLARIZE KEMIK GREFTI KLINIK UYGULAMALARIMIZ

ve açık kı
defektierin
konvansiyonel yöntemlerle tedavisi çoğunlukla başarısız olmaktadır (1, 11 ).
Hastalarımızın ikisi dışında diğerleri daha önce tedavi görmüş ancak kaynama
sağlanamamıştır (Resim 1).
En çok kullanıran vaskülarize greft
fibula olup diğerlerine göre birçok avantajları vardır: Uzun, kortikal dansitesi
yüksek, anatomisi uygun, donör saha
sonuçlarının iyi olmaması ve anatomik
zorluğu nedeniyle kosta nakillerinin
yaygınbir kullanım alanı yoktur (13, 16).
Fibular greftin bir diğer önemli avantajı ise naklin yapıldığı kemiği_n uygun
olmadığı durumlarda uzatılabilmesidir
(15).
Vaskülarize fibular gerttierin komplikasyonlarından birisi distalde kaynamalıdır (16). Bir hastamızda görülen bu
kamplikasyon tedavi edilmiş ve çok iyi
sonuç alınmıştır(Resim 2). Bir diğer
hastamızda ise postop 2. ayda henüz
kaynama bulgusu yoktur.

A.YÜCETÜRK

azdır. (9, 1) Osteomyelit
rıklar sonrası oluşan geniş

çok

B) Ameliyat öncesi grafisi

RESIM 2: Sağ humerus opere osteomyelitine bağli defektli psödoartroz

C) Amelyat sonrasi 7. ay (Proksimal
kaynama tam, distal kaynama yok/uğu)
A) Ameliyat öncesi grafisi
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dığı

veya faydalı olamayacağı durumlarda kullanılmalıdır.

KAYNAKLAR
1. FREDERICK, R.N. Vascularized autografts for reconstruction of skeletal defects following tower extremity trauma,
Clin.Orth. June-1989; 243:65-70
2. GlRGlN, O. Defektli pseudoartroz/ann eksternal fiksatörle tedavisi VII. Mi/ii
Türk Ort. ve Travm. Kongre Kitabt Emel
Matb. ANkara 1983; s: 26-27
D) Ameliyat sonrast 15. ay (Distalde
plak ve graft sonrast kaynama tam)

Hiçbir hastamızda donör alan morbititesi (özellikle fibular sinir arazı) ve
stress kırığı gelişmemiştir.Stress kırıkla
rıen çok postop 6-18. aylarda görülür
(4,13,16).
SONUÇ
Kasım - 191 Aralık - 1992 tarihleri
arasında geniş kemik defektli 5 hastaya
vaskülarize kemik grefti uygulanmıştır.
En uzun takip süresi 15, en kısa 2 ay
olup ortalama 8 aydır. Henüz erken ·sonuçlarını aldığımız bu uygulamayı konvansiyonel öntemlerin başarılı olmadığı
durumlarda uygulanması gerektiğine
inanmaktayız (12, 16).
Kliniğimizde llizarov Teknikleride uygulanmaktadır.

Fibular greft ile karşılaş
teknik olarak daha kolay biryöntemdir. Hastanın bu yöntemden
yararlanıp yararlanmayacağı preop tartışılmalıdır(2,3). Vaskülarize greft sonrası eğer kısalık kalırsa hipertrofik greft
uzatılabilir. (15).
tırıldığında

Vaskülarize kemik greftleri uzun süreli çaba gerektiren bir mikrocerrahi tedavi yöntemi olup komplikasyonlarının
olabileceği akıldan çıkarılmamalı ve
konvansiyonel yöntemlerin yetersiz kal-

3. GlRGlN, O. llizarov yöntemi ile tibianm doğmaltk angule ve defektli pseudoartrozlannm tedavisi. XII. Milli Türk Ort. ve
Travm. Kongre Kiabt THK Matb., Ank.
1991; s. 445-48
4. GORDON, L. Microsurgical reconstructionofthe extremities Springer-Verlog
1988:67-94
5. GREEN, D.P. Operative Hand Surgery Churchi/1 - Uvingston 1988, vol. 2:
1245
6. GUIMBERTEAU, J.C. Recafcitrant
non-union of the scaphoid treated with a
vascularized bone graft based on the u/nar
artery. J.B.J.S. Am. Jan. 1990; 72-A: 88-97

7. HERMAN, H. Bone changes in the
vascularized fibular graft, J.B.J.S. Br. 1989
71-B: 374-8
8. KAZUH/RO, S. Free vascufarized thin
corticoperiosteal graft. Plas. and Recons.
Surg. Feb. 1991; Vo/87 No 2:290-8
9. LEE, KS. Vascularized osteocutaneous fibulartransfer to the ttibia International
Orthopaedics (SICOT) Springer-Verlog
1991; 15:19-203
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NATHER,
A.
Biomechanical
strenght of non-vascularized and vasclarized diaphyseaf bone transplants, J.B.J.S.
Br. 1990; 72-B: 1031-5
11. NEWJNGTON, D.P. The versatility
of the free fibula flap in the mnagement of
trumatic long bone defects. lnjury (1991)
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transfer for defects and pseudoarthrosis of
forearm bones. J. Of Hand Surgery Br.
1991; 16-B: 406-8
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14. PHO, R. WH. Microsurgical technique in Orthopaedics, Butterworths London
1974: 128
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sis of the radius treated by free vascularized bone graft.J.of Hand surg. Br. 1989;
14-B: 221-5
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17. ZAIDEMBERG, C. A new vascularized bone graft for scaphoid nonunion. J. of
Hand Surgery may 1991; vol. 16-A No 3:
474-8
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DAMARLI FiBULA GREFTi iLE
MiKROVASKÜLER BiYOLOJiK
REKONSTRÜKSiYON
H.DURMAZ,H.ÖZGER,M.KOCAOGLU,U.TALU*
lamıyla canlı bir kemik dokusunun
transferidir. Bu canlı doku mikrosirkulasyona sahiptir ve greftin her iki ucunun biyolojik kaynamasıyla iyileşir.lyileşme süreci kısadır ve daha
sağlam bir kaynama gücüne sahiptir.

Uzun kemik defektierinde allogreft
ve otogreft kullanımıyla ilgili pek çok
yayın
yapılmıştır.
Gerek allogreftler,gerek otogreftler yüksek biyolojik
kalitelerine rağmen ancak creeping
substitutionla iyileşir ve uzun iyileşme
dönemi içerisinde greftin yetersizliğiyle
ilgili komplikasyonlar sık olarak görülür.Greftte kırılma, greft uçlarında kaynama sorunları, psödoartroz sık karşıla
şılansorunlardır.Eğer
oluşan
kemik
defekti tümör rezeksiyonuna bağlı ise
uygulanan kemoterapi, radyoterapi gibi
etkenler grefteki iyileşme sürecini yavaşlatır ve bu sorunların ortaya çıkma
olaslığını ve sorunları ciddiyetni arttırır.
Birkaç kez ameliyat edilmiş çevresel
kanlanmasıiyice bozulmuş bir alıcı sahada greflemede kamplikasyon oranı
doğal olarak artar.

Biz Istanbul Tıp F<.>.kültesi Otopedi
ve Travmatoloji Anabilim Dalında 1989
yılından beri damarlı fibula greftini kullanarak biyolojik rekonstrüksiyon yöntemini uygulamaktayız. Uygulama endikasyonlarımız
üç
ana
grupta
toplanmaktadır a) Enfekte psödoartrozlar veya defekt psödoartrozları, b)Geniş
tümör rezeksiyonları, c) Konjenital tibia
pseudoartrozu.
1989-1992 yıllarında lstnbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında toplam 21 olguya damarlı fibula grefi uygulandı. Olgular ve Dağılım

Son yıllarda geniş kemik defektlerin, de alternatif bir yöntem olarak ortaya
çıkan biyolojik rekonstrüksiyon tam an-

aşağıdadır.

" Istanbul Ü. lst. Tıp Fak. Ortop. Trav. A.B.D.
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Tümör rezeksiyonu 12 olgu
Enfekte veya defekt pseöndoartrozu
5 olgu
Konjenital tibia psödoartrozu 3 olgu
Konjenitial tibia psödoartrozu olgu5, 7 ve 9 yaşlannda ameliyat
edilmiş, greft fiksasyonunda vida kullanılmış, 2 olgu alçı ile 1 olgu Peretti tipi
eksternal fiksatörle tesbit edilmiştir.
larına

Enfekt psödoartrozlar daha önce çekliniklerde bir kaç kez müdahale
edilmiş olgulardır. Bu olgularda canlı
kemik dokusuna kadar rezeksiyon yapılmış ortalma 11-17 cm arasındaki defekt alanına fibula grefti uygulanmış
tır.Bu olguların 2'sinde Wagner tipi,
diğerlerinde Orthofi eksternal fiksatör
uygulanmıştır.Tümör rezeksiyonu uygulanan olgularımızda rezeksiyon yapılan
tümörler,Giant Cell tümör, osteosarkoma, Kondrosarkom, Ewing sarkomu,
Agressif fibroma'dır. Hastalarımızın tümü kemik tümörleri rejistrasyon merkezimizde değerlendirilmiş, BT, MRG, Angiogragy tetkikleri yapılmış nörovasküler
strüktürleri
invase
edip
etmemelerine göre rezeksiyon kriterleri
şitli

açısından değerlendirilmiştir. Hastaları
mızın yaşları 13 ile 25 arasında değiş
mektedir. Tümör olgularında 4 olgu kadın, 10 olgu erkek hastadır. 4 olguda
tibial turn-up plasti, 3 olguda ipsilateral
fibula plastiği uygulanmış, olgularımız
da plaklaosteosentez ve alçıyla tesbit

yon bildirilmektedir. Brunelli Kongenital
6 olgudaki uygulamalarında benzer
kamplikasyon bildirilmektedir.
Defekt psödoartrozu olan uygulama1 olguda greft yetmezliği ortaya
çıkmış ve grefte kırılma görülmüştür. 3
olguda alınan sonuçlar tatmin edicidir.2
olguda kısalık olmuş (Bir olguda 3 crn.
diğerinde 7 cm.) ancak buna rağmen
hastalar klinik sonuçtan çok memnundular.
mızda

Tümör rezeksiyonu yaptığımız olgularda 2 olguda internal malrotasyon, 2
olguda geçici fibular paralizi, 4 olguda
2 ila 4 cm arasında değişen kısalık
oluşmuştur. 1 olgumuz takip sırasında
akcier, beyin metastazlan nedeniyle
kaybedilmiştir. 11 olgumuzda hastalığın
takibi sırasında nüks ve metastaz görülmemiştir. 7 olgumuzda mükemmel, 6
olgumuzda tatmin edici klinik sonuç yer
almıştır. En uzun takip edebildiğimiz olgu 34 ay, en kısa takip edttiğimiz olgu 5
aydır. Kaynama ortalama 3,7 ayda olmaktadır.

Brunelli, Ostermann, Kennettin,
Taylor gibi otörler, yöntemi konvensiyonel yöntemler karşısında seçkin bir yöntem olarak sunulmaktadır. Biz de sonuçlarımız
açısından
yöntemin
uygulama zorluklanna rağmen seçkin
bir yöntem olduğu kanaatindeyiz.

KAYNAKLAR

uygulanmıştır.

SONUÇLARIMIZ: Konjenital tibia
psödoartrozu olan 3 olgumuzdan
2'sinde greftin distalinde kaynama sorunu olmuş ve bu iki olguda bu bölge
konvensiyonel olarak otogenspongioz
greftlerle greflenmiştir.Bu durum literatürle de uyum göstermektedir. Simovis
11 olguluk serisinde benzer komplikas-

1. Benevenia, J., Mahley, J.t., Locke,
M., Gentili, A., Heiner, J.: Resection arthrodesis of the knee for tumor. Comp. of Limb
Sal., 6th Int. Symp., Montreal.
2. Berggren, A., Weiland,A., Ostrup, L.:
Bone scintigraphy in eva/uating the viability
of composite bone grafts revascularized by
microvascular anastomosis, conventional
autogenous bone grafts and free nonvascularized periosteal grafts, J. Bone Joint
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surg., 64-A: 799 1982.

of Limb salv., 6th Int. Symp., Montreal.

3. Brown, K.L.B.: Limbreconstruction
with vascularized fibular grafts afterbone tumor resection. C/in. Orthop. 26, 64, 1991.

9. Hausman, M: Microvascular Applications in Limb Sparing Tumor Surgery. Orthop. C/in of North Am. 20:3, 1989.

4. Brunelli, G., Vigasio, A., Battiston B.,
Rosa, F.D., Brunelli, G.Jr.: Free microvasuhar fibular versus conventional bone grafts,
Int. Surg., No: 76, p: 33-42, 1991.

10. Kotz, R., Ritschl, P., Trachtenbroth,
C.: A modular femur and tibia reconstruction system. Orthopaedics 9, 1639, 1986.

5. Capanna, R., Biagun, R., Casadei,
R., Donati, D., Maufruni, M, Michaine, E.:
Autograft vs Allograft Reconstruction. The
Rezszah Institute Experience. Comp. of
Limb Salv. 6th Int. Symp., Montreal
6. Capanna, R., Maufruni, M, Ceruso,
M, Angeloni, R., Lauris, G., lnnocenti, M,
Bufalini, C., Campanacci, M: A new Reconstruction for Metadiaphy Resections (A
Combined Graft, Allograft Shell plus VascularizedFibula), Comb. of Umb Salv., 6th Int.
Symp., Montreal.
7. Clinkscales, C.M, Wood, MB., Sim,
F.H.: Vascularized fibula transfer for salvage of failed allograft reconstructions. Comp.
of Umb Salv., 6th Int. Symp., montreal.

8. Clinkscales, C.M, Wood, MB., Sim,
F.H.: Vascularized fibula transfer for salvage of failed allograft reconstructions. Comp.

11. Rock, MG., Chao, E. Y., Ski SihYuann, San, F.: Sanjay, Bhupendira: Osteoarticular Allografts for Reconstruction after
Tumor Excision About the Knee. Comp. of
Limb Salv., 6th Int. Symp. Montreal.
12. Wei/and, J.A., Moore, J.R.: Vascularized Bone Grafts, Operative Hand Surgery,
Ed: D.P. Green, Churchill Uvingstone, 2nd
Edition, 1988.
13. Yadav, S.S.: Surgical management
of malignant bone tumors, lndian Journal of
Cancer, p: 187-193, Vol: 27, 1990
14. Yau, KM, Wurtz, L.D.: Resection
and Reconstruction for the Proximal Tibia.
Orthop. C/in North Am. Vol. 22; 1, 1991.
15. Zafiraski, G., Bozinoski, Z., Sunyanaski, M, Cvetkoski, P.: Complications in
Bone Tumor Patients After Biologic Reconstruction. Comp. of Limb Salv., 6th Int.
Symp., Montreal.
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KONJENiTAL TiBiA PSÖDOARTROZU'NUN
SERBEST DAMARLI KEMiK GREFTiYLE
TEDAViSi
Aydın YÜCETÜRK*, Talat GÖGÜŞ**

Konjenital tibia psödortrozu nadir
görülen fakat tedavisi zor bir anomalidir. Son on yılda serbest damarlı kemik
grettlerinin tedavi alanına girmesiyle
başarı oranı artmıştır.

Konjenital tibia artrezunu ilk olarak
1708 yılında Hatzoecher tanımlamıştır.
(1 ,2). 250.000 doğumda bir görülen bu
hastalığa %50-90 oranında neurofibromatosis eşlik eder (3). Konvansiyonel
yöntemlerle tedavisi zor olan bu anamalide son yıllarda yeni tedavi yöntemlerinin gündeme gelmesi başarılı sonuç
oranını arttırmıştır (1 ,2,3,4,5,6,7). Serbest damarlı tibula ilk olarak 1979'da
Dr. Chen Zhong-Wei, iliak crest ise
1983'de Leung taratından kullanılmıştır
(2). 1985 yılında Pho beş olguda elde
başarılı

sonuçları

yayımiarnıştır

(7). Türkiye'de ilk uygulama Xl. Milli

**

tilmiştir.

MATERYAL-METOD VE BULGULAR

GiRiŞ

ettiği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde (1989) Dr. Erçetin trafından tebliğ
edilmiş ve en etkili yöntem olduğu belir-

1990-1992 yıllarınad Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Trvmatoloji anabilim dalında üç hastanın birine serbest damarlı iliak kıista,
ikisine fibula nakli yapılmıştır.Hastalar
6-7 yaş arasında (Ort. 6 yaş 3 ay) olup
ikisi erkek birisi kızdır. Müracaatların
dan önce ortalama üç ameliyat geçirmişler ve başarısız olmuştur.
Ameliyat öncesi alıcı ve verici ekstrmiteler DSA (Digital Substraction Angiography) ile değerlendirilmiş ve operasyonlar aynı ekip taratından mikrocerrahi
teknik kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Ameliyat sırasında tek doz 5000 ü He-

H.Ü. Tıf Fak. Ortop ve Trav. ABD Doçenli
H.Ü. Tıf Fak. Ortop ve Trav. ABD Profesörü
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parin I.V., Rheomacrodex 30/cc/kg/gün
başlamış ve ameliyat sonrası Rheomacrodex'le SOOmg/gün Aspirin üç gün
süreyle hastalara verilmiştir. Tüm hastalara 48 saat sonra sintigrafi yapılmış
tır.

Greftlerin alıcı kemiğe tesbitleri intrameduler Kirchner teli ile, bir hastada
vidada kombine edilerek, sağlanmış
olup postoperalif bir hafta sonra pelvipedalalçı üç ay süreyle uygulanmıştır.

Resim 2: Fibula nakli yapilan hastamn ameliyattan 3 ay sonraki kaynama
bulglan ve fibulanm hipertrofisi.

Serbest damarlı iliak krista ile tedavi
edilen hastanın, distalde kaynamama
nedeniyle 5. ayda bu bölge greftlenmiş
ve plak-vida tesbiti yapılmış, bu girişim
deniki ay sonra radyolojik tam kaynama sağlanmıştır (Resim 1). Serbest fibula ile tedavi edilen iki hastada da
ortalama 4 ayda tam kaynama olmuş
tur. (Resim 2). Kaynamayı takiben hastalar bir yıl süreyle PTB cihazla takip
edildi ve patolojik kırık komplikasyonu
görülmedi. Takip süresi 7-38 aydır (Ortalama 27 ay). Üç hastada ortalama 5
cm. kısalık olup takviyeli botla yürümektedir ve ikinci sensta uzatma planlan-

TARTIŞMA

Konjenital tibia psödoartrozu nadir
görülen,tedavisi zor bir anomalidir.
Konvansiyonel tekniklerin yetersiz kalması son dönemlerde elektrik stimulasyonu, ilizarov distraksiyon-kompresyon
tekniği ve serbest damarlı kemik kemik
greftlerini tedavi alanına sokmuştur
(1 ,2,4,6,7,8)
Elektrik
stimulasyonu
uzun dönemde başarısızlıkla sonuçlandığı için bugün tavsiye edilmemektedir
(1 ). Hastalarımızdan biri daha önce
elektrik stimulasyonuyla tedavi ettiğimiz
ve intramedullar Rush çivisine rağmen
ikinci yılda patolojik kırık oluşan hasta-

mıştır.

mızdır.

llizarov tekniği ile tedavi edilen hastalarda başarılı sonuçlar bildirilmektedir
(9). Supramalleolar osteotomi yaptığı
mız hastamızda gelişen psödoartroz un
tedavisinde llizorov tekniği uyguladık
fakat kaynama sağlanamadığı için daha sonra fibula nakliyle tedavi ettik.

SONUÇ

Resim 1: Serbest damarlı iliak crest
nakli ve daha sonra spongioz greft, plak
vida tesbiti yapilan hastanm ameliyat öncesi ve ameliyattan 6 ay sonraki durumu.

Konjenital psödoartrozunda tedavi
alternatiflerinden birisi olan serbest damarlı kemik grefti nakli mikrcerrahi deneyimi olan ekipler tarafından uygulandığında başarılı ve etkin bir tedavi
yöntemidir.
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KAYNAKLAR

5. Gordon L, Microsurgical Reconstruction of the Extremities Springer-Verlag,
Ch03, P:82-92, 1988.

1. Tachdjian, M. Pediatric Orthopedics,
Congenital Deformities WB. Saunders Co.
Vol: 1 P: 656-681, 1990.
2. Pho R.w.H., Microsurgical Technique
in Orthopaedics, Bone transplanlation in
Reconstructive Orthopaedic Surgery, Butterworth & Co. P.: 152, 1988.
3. Crenshaw A.H., Campbell's Operalive Orthopaedics, Congenital Anomalies,
C. V. Mosby Co., St. Louis, Vol: 4, P: 2670,
1987
4. Yücetürk A., Göğüş T., Clinical Applicationss of Vascularized bone Grafts (A report of six cases), 2nd East and West Combined Orthopaedic Meeting Under the
Auspices of SICOT, 1991 Budapeşte, Macaristan'da tebliğ edilmiştir.

6. Yücetürk A.,Göğüş T., Leblebicioğlu
G., Damari! kemik greftleri klinik uygulamalan. XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Kongre Kitabi, P: 938, Ankara-1991

7. Pho, R. W H., Levack, B., Satku, K
and Patradul, A.: Free vascularized fibular
graft in the treatment of congenital pseudarthrosis of the tibia. J. Bone Joint Surg.,
67-B:64, 1985.
8. Erçetin, G.: Kişisel görüşme
9. Girgin 0., Dedeoğlu K, Özlü K, Şe
ne! Ş., llizarov Yöntemi ile tibamn doğma!Jk
angule ve Defektli Psödoartrozlannm tedavisi., XII. Milli Türk Ortop. ve Trav. Kongre
Kitabi., THK Mat., Ank. P: 445 1991
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KONJENITAL KEMiK PSÖDOARTROZLARININ
SERBEST FIBULA TRANSFERi iLE TEDAViSi
Metin AKINCI*, Ömer ERÇETiN**
özet:

1982-1993 yılları arasında ünitemizde 12 vaskülarize serbest fibuler greft
uygulandı. Hastalardan ?'si konjenital
tibia psödoartrozu, biri konjenital radius
psödoartroz idi. Tüm olgularda kaynama görüldü. Iki olgu dışında kaynama 6
hafta gibi çok kısa bir sürede oldu. Biri
dışında tüm olgular önceden başka
merkezlerde bir yada birkaç ameliyat
geçirmiş ve sonuçlar başarısız olmuştu.
Bu bildiride vaskularize serbest fibula
uyguladığımız, hepsi kısa sürede kaynayan, konjenital psödartrozlu 8 olgu
bildirilmektedir.

tedavisinde iyi-kötü çeşitli sonuçlarla
kullanılmış ancak kaynama sağlanmş
olanlarda bile ya çok uzun süre immobilize edilmesini, ya da çok sayıda
ameliyat tekrarını gerektirmiştir. 4 Bazı
yazarlar erken arnputasyon dahi önermektedir.3
Taylor'un 1975'de ilk kez uyguladığı
vaskülarize serbest fibula transferi, bugüne kadar bilinen yöntemler arasında
en etkili ve güvenilir olanıdır. 5 · 6 • 7 Biz,
konservatif tedavi edilemeyecek olan
konjenital psödoartrozlarını 1982'den
beri serbest vaskülarize fibula transferi
ile tedavi etmekteyiz.

Giriş

Konjenital tibia psödoartrozlarının
tedavisinde kullanılan birçok yöntem
yıllardır tartışılmaktadır. Uzun süreli immobilizasyon, geç kemik greftleme,
bypass greft, dual onlay greft, elektrostimulatör uygulaması, diafizeal fragmantasyon ve intrameduller çivilme sirküler eksternal fiksatör uygulanması
gibi tedavi yöntemleri psödoartrozların

Materyal ve Metod

Konjenital tibia psödoartrozu olan 7
hasta ve konjenital radius psödoartrozu
olan bir hastaya vskularize serbest fbula uygulandı. Ortalama yaşları 3.8 yıl
(2-6 yaşlar arasında) idi. lık başvurdu
ğunda 2 yaşından küçük olan 3 hastanın, 2 yaşını tamamlaması beklendi. Tibia psödoartozlu hastaların tümü başka
merkezlerde bir veya birkaç ameliyat

Dr. Güven Hastanesi, El Cerrahi Merkezi
Dr. Güven Hastanesi, El Cerrahi Merkezi
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geçirmiş

ve kaynama sağlanamamıştı.
tümü Boy sınıflamasına
göre VI. gruba giriyordu 2 (skleroik tip).
Hepsi klinik olarak nörofibromatozis taHastaların

nısı almıştı.

Ameliyat sırasında, psödoartrotik
ve tutulmuş kemik segmentinin tümünün sağlam bölgeye kadar eksizyonuna dikkat edildi. Tibia uçlarında
greftin kısmen gömülebileceği (her iki
tibia segmentinin ön korteksinin 1/2'si
0.5 cm. kadar alınarak) bir yer- hazırlan
dı. Postoperalif dolaşımı monitörize etmek üzere,fibuler greftle birlikte üstündekideri flebi de alındı. Böylece tüm
hastalarda, uygulanan fibuler greftin
canlı kaldığından emin olundu. Alınan
greft uzunlukları ortalama 4.2 cm. (36.5 cm. arasında) idi. Greftler donör sahalara tesbit edilirken, tibiofibuler uçlarda periost ve intramedüller kanalın korunmasına dikkat edildi. Bu nedenle
tesbit aracı olarak vida, çapraz K-teli,
sörklaj tel kullanıld. Postoperalif olaraktüm hastalara 6 hafta uzun bacak alçısı
dokuların

uygulandı.

3 haftada periost reaksiyonu ve iki
hasta hariç diğerlerinde 6 haftada tam
kaynama gözlendi. Kaynama görülen
hastalara üzerine basacak şekilde 3
hafta daha yürüme alçısı yapıldı.
6 haftada kaynama sağlanamamıc:
olan iki hastada sorunun, distal tibiofibuler birieşi m yerinde psödoartrotik bölgenin distal tibia epifizine çok yakın olması nedeniyle tesbit yetersizliğinden
kaynaklandığı gözlendi Bu hastalarda
proksimal tibiofibuler kaynama tam idi.
Bu iki hasta tekrar ameliyta alındı ve bu
kez epifizdn de geçen intramedullar Kteli ile distal tibiofibuler bölge tesbit
edildi. Bu hastalarda 3 hafta sonra kaynamanın tam olduğu gözlendi.
Sonuç ve Tartışma:
Konjenital psödoartrozlarının tedavisinde vaskülarize fibula transferi en etkili, süratli ve başarılı yöntemdir. Çalış
mamızda bu yöntemle tedavi edilen
tüm hastalarda en geç 9 haftada tam

Metin AKlNCI

~aynama elde ettik. 2 hasta distal tibiofibuler bölgenin çok distalde kalması
sonucu tesbit güçlüğü nedeniyle ikinci
bir ameliyata gerek görüldü. Bu tür güçlüklerde, fibuler greftin distal ucunu distal tibiaya greftin meduller kanalını çok
zedelemiyecek şekilde tesbitedecek bir
intramedullerK-teli uygulanmak bu sorunu çözebilir.
Literatürde vaskularize serbest fibula trnsferi için bir yaş sınırı henüz bildirilmemiştir. Hastalar olabildiğince erken
tedavi edilmeli, ancak 2 yaşının altında
ki hastalarda greftin vaskuler yapısının
anastomoz edilecek çapa henüz ulaş
madığı gözönünde bulundurulursa bu
yaşın altındaki hastalara bu ameliyatı
önermekteyiz.

Kaynaklar
1. Allieu, Y., Gomis, R.. Yoshimura, M.,
Dimeglio, A., Bonnel, F. Congenital pseudoarthrosis of the forearm- Two cas es treated
by free vascularized fibu/ar graft. J. Hand
surg. 6B (5): 475-481, 1981.
2. Boyd H.B. Pathology and natural history of congenital pseudoarthrosis of the tibia. C/in. Otop. 166: 5-13, 1982.
3. McCarthy, R., Arnputation for congenital pseudoarthrosis of the tibia. C/in. Ortop. 166:58-61, 1982.
4. Paterson, D.C?, Simoni, R.B. Electrical stimulation in the treatment of congenital pseudoarthrosis of the tibia. J. Bone Joint Surg. 67-B (3): 454-462, 1985.
5. Pho, R. w., Levack, B., Sa tk u, K., Patradu/, A. free vascularized fibular graft in
the treatment of congenital pseudoarthrosis
of the tibia. J. Bone Joint Surg. 67-B: 64-69,
1985.
6. Taylor, G.l., Mil/er, G.D.H., Ham, F.J.
The free vascularized bone graft. A elinical
extension of microvascu/ar techniques.
Plast. and Reconst. Surg. 55: 533-544,
1975.
7. Weiland, A.j., Weiss, A.P.C., Moore,
J.R., To/o, V. T. Vascularized fibular grafts
in the treatment of congenital pseudoarthrosis of the tibia. J. Bone Joint Surg. 72-A:
654-662, 1990.
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KEMiK BANKALAMA VE
ERKEN KLiNiK DENEYLERiMiZ
Serdar AKALIN*, Mert TÜZÜNER**, Adnan GÜRBÜZ*
Ortopedik cerrahi girişimlerde transplantasyonun tarihi çok eskilere dayanır. Kemik transplantasyonunun bilimsel temeli; Ollier tarafından 1867
yılındaatılmıştırA. Günümüze kadar geçen bir asırlık sürede allogreft kullanımı
ile ilgili pekçok çalışma yapılmış ve günümüz modern kemik bankalama yöntemlerine kadar ulaşılmıştır 1
Her doku ve organ bankasının amauygun olarak kemik bankasının da
amacı yararlı, effektif ve güvenilir dokular sağlamak ve bunu yaparken hastaya geçirilebilecek hastalıkların aktarıl
masını
önlemektir. Aynı zamanda
greftler diğer kullanılabilecek materyallerle biyolojik ve biyomekanik özellikleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır 4 · 5
cına

Immünolajik reaksiyonlarının olmaması ve yüksek osteojenik potansiyeli
nedeniyle otojen kemik greftleri yanın
da, donör bölgesi morbiditesinin olma-

**

ması,

yara enfeksiyon riskini, kan kayve anestezi süresini kısalıması nedeniyle allogreft kullanımı ve kemik
bankalama oldukça popülarite kazanbını

mıştır.

Banka kemiği kullanma endikasyontravma ve tümör rezeksiyonu sonrası büyük osseoz defektler, psudoartroz, artrodez, spinal füzyon ve kalça
rekonstrüktif cerrahisinde kemik defektler olarak özetlenebilir 4·5 ·7
ları

SSK Ankara Hastanesi ı. Ortopedi
ve Travmatoloji Kliniği'nde kemik bankası
kurma çalışmaları
Temmuz
1990'da başlamıştır. Bu çalışmada kliniğimizde Aralık 1990-Aralık 1991 tarihleri arasında banka grefti kullanılan 25
hastanın erken sonuçları değerlendiril
miştir.

MATERY AL VE METOD
SSK Ankara Hastanesi

SSK Ankara Hastnesi 1. Ort. ve Trav. Kliniğinde Asistan Dr.
SSK Ankara Hastnesi 1. Ort. ve Trav. Kliniğinde Uzman Dr.
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ve Travmatoloji Kliniğinde Aralık 1990Aralık 1991 tarihleri arasında 44 adet
allogreft alındı. Donör populasyonu
greftin elde edilme nedenlerine göre ve
alınan greftler özelliklerine göre sınıf
landırıldı. Donörlerin enfeksiyöz hasta-

mişlerdir.

Ikinci aşamada hastalara HBsAg,
HIV Ab ve VDRL gibi serolojiktetkikleri
ile heputit, AIDS ve sitilis açısından taramaları yapıldı.

Donörlerin tümünden allogreft
dair izin belgesi alındı.

lık taşıyıcılıkları araştırıldı.

25 hastaya bu süre içinde allogreft
Tüm hastalara postoperalif
5 gün parenteral sefalosporin grubu
antibiotik ve sonra 1 O gün oral idame
tedavisi uygulandı. Allogref tullanılan
hastalar postoperatif 3., 6. ay ve 1. yıl
da kontrole çağrıldı ve fizik muayene,
radyolojik ve sintigrafik incelemelerle
allogreftin osteogenez potansiyeli ve viabilitesi, enfeksiyon ve kamplikasyon

Greftler ev tipi buzdolabında 0- -4
derecede 24 saat bekletildiktensonra
genel olarak antijenitenin ihmal edilebilir düzeylere indiği kabul edilen - 80 derece soğutmalı ve -50 derecede uyarı
alarm sistemli deep - freezede saklandı.

Kemik bankası formlarına donöre ait
bulgular, greftin özellikleri, saklanma
tarihi, serolajik ve mikrobiyolojik incelemelerin sonuçları ve donörün kan grubu gibi bilgiler kaydedildi. Donör seçim
kriterierne uymadıı sapt:ınan greftler iptal edildi.

oranı araştı rı ldı.

Donör seçimi transplantasyonda en
önemli basamaktır. Seçim işleminde
hasta öyküsünün çok iyi alınmasını takiben serolojik, mikrobiyolojik ve gerken durumlarda patolojik incelemelerkullanılmıştır.
Total kalça ve diz
artroplastisi ve kırık nedeniyle hemiatroplasti operasyonuna alınacak hastalar potansiel donör olarak kabul edil-

Yaş

Cins

Donör seçim kriterlerine uyan ve kemik bankası form bilgileri tam olan
greftler operasyon öncesi alıcının kan
grubu dikkate alınarak, oda ısısında serum fizyolojikte 1 saat bekletilerek çö-

Defekt

Tdv. (Önce)

Fibu.

Greft

Kompl.
*

Takip (ay)

Sonuç

H.M

7

E

Hum er.

Sekestrekt

M.Y.

E

Tibia

llizarov

Fibu.

-

15
10

M.K.

16
16

E

U Ina

Sekestrekt

Fibu

-

9

+
+
+

H.Ç.

9

K

Tibia

Sekestrekt

Fibu.

-

4

+

Fibu.

-

2

**

Septopal
Ekst. Fiks
greft

0.8.

25

E

Tibia

lıizarov

* Yüzeyel enfeksiyon ve distal kaynamama
** Yetersiz izlem süresi

+

alın

masına

uygulandı.

Hasta

Serdar AKALIN

Kaynama
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züldü. Daha sonra saklama öncesi uygibi aerob ve anaerob kültürler
alındı. Greftler istenilen miktar ve şekil
de hazırlanarak alıcıda hazırlanan yatağa implante edildi. Artan greft olursa
aynı teknikle tekrar saklandı.
gulandıı

SONUÇLAR
Kliniğimizde alınan 44 allogreftin 40'ı
(% 90 .9) ternur başı, 4'ü (% 9.1) ise total diz atroplastisi sırasında ternur distalve tibia proksimal osteotomileri ile
alınan
kortikospongioz
kemiklerdi.
Greft-lerin 28'i (% 63.6) total kalça artoplastisi, 12'si (% 27 .3) hemiatroplasti
ve 4'ü (% 9.1) total diz atroplastisi operasyonlarınad alındı. Donör populasyonunun yaş ortalaması52.4 (86-29) idi.
hastaların 20'si kadın (% 45.5) 24'ü erkekti (% 54.5). 2 greft (% 4.5) seçim
protokolüne uymadığı için iptal edildi.Bu greftlerin birinde mantar, diğerin
destaf. epidermidis üredi. Hiçbir donörde HBs Ag, HIV ve sitilis taşıyıcılığı
saptanmadı.

25 hastanın yaş or21.7 (11-62), hastaların 13'
(%52) kadın, 12'si (%48) erkekti. 2
(%8) hastaya koksartroz nedeniyle total kalça protez revizyonu, 20 (% 80)
hastaya skolyoz nedeniyle posterior
enstrümentasyon ve füzyon, 1(%4)
hastaya ulna shaft non-unionu nedeniyle internal tikasyon ve greftleme, 1 (%
4) hastaya vertebra tüberkülozu nedeniyle biopsi, posterior enstrümentasyon
ve tüzyonve 1 (% 4) hastaya T11 vertebra burst kırığı nedeniyle posteriorenstrumentasyon ve tüzyon yapıldı.
Greft

kullanılan

talaması

Hastaların 3., 6. ay ve. 1. yılda yapı
lan sintigratilerinde greft uygulanan
bölglerde hiperaktivite ve grafilerindetüzyon veya kallus saptandı.

lntraoperatif devrede alınan kültür-

lerden biri haricinde hiçbirinde üreme
(staf. epidermidis). Hiçbir hastada postoperalif enfeksion ve kamplikasyon izlenmedi.
olmadı

TARTIŞMA

Günümüzde çeşitli hidroksiapatit
kristalleri kemik boşluğu doldurma materyali olarak ortaya çıkarmılmış fakat
bunların implantasyonunda kemik rejenerasyonu saptanmamış, bunun yanın
da allojenik kansellöz kemikte oldukça
iyi osteogenesiz saptanmışır7 .
Derin dondurmanın allogreftin immünojenitesini azalttığı, pekçok araştır
ma ile desteklenmiştifl.4· 6 · 7 •
Kemik bankası donör seçim kriterlerine dikkatle uymayı, modern depolama
gereçleri, yüksek bir donör potansiyeli
ve detaylı kayıt sistemi gerektirir.Tümör,travma, kalça revizyon cerrahisi ve spinal cerrahide küçük miktarlarda allogreft kullanımı son zamanlarda
giderek artmaktadır.Femur boynu kırığı
ve total kalça atroplastisi sırasında alı
nan ternur başlarının saklanmasının
hem kadavra donörterinden allogreft
alarak bankalama yöntemlerine göre
daha basit ve ucuz olduğu, hem de ihtiyaca yeterli cevap verdiği Siales 7 ve
Friedlaenderı tarafından

vurgulanmış

tır.

Kliniğimizde

bu özellikler göz önüne
effektif ve güvenilir greft sağlamak ve bir ölçüde şu anda
Türkiye'de sayıları oldukça yetersiz
olan kemik bankalarının sayısının artması ve yaygınlaşması amacıyla kurulan kemik bankasında donör seçim kriterlerive genel kemik bankalama
prensiplerine sadık kalınarak Aralık
1990-Aralık 1991 tarihleri arasında kriteriere uyan 42 allogreft saklandı ve
bunların 25'i kullanıldı.
alınarak

1021
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Ulna psödoartrozu nedeniyle allogreft kullanılan olguda preoperatif devrede sintigrafide hipodens alan olarak izlenen bölgede postoperalif 6. ay ve 1.
yıl sintigrafilerinde hiperaktivite oluşma
sı ve diğer olgularımızın sintigrafilerinde
de greft uygulanan bölgede hiperaktif
sahaların bulunması allogreftin osteogenez potansiyeli için pozitif bir bulgu
olarak değerlendirildi. Her ne kadar,
gerek spinal cerrahide gerekse revizyon kalça cerrahisinde kemik dokusuna
yönelk girişimler yapıldığı için sintigrafinin spesifikliği tartışmalıysa da, kemik
allogreftin biyolojisi ve inkorperasyonu
ile ilgili çalışmalardaki ilerlemeler daha
spesifik yöntemlerin ortaya çıkması sonuçlanıncaya kadar sintigrafinin yararlı
bir yöntem olarak yerini koruyacağı
inancındayız.

Sonuç olarak komplikasyon izlenmarnesi ve füzyon-kallus oluşturması
nedeniyle allojenik kemik greftlerininmorbiditeyi, enfeksyon riskini, kan kaybını ve anestezi süresini kısattması gibi
özelliklerinin yanısıra, osteojenik potansieli yüksek olan ve ortopedik cerrahi
girişimlerde gerektiğinde

cek güvenilir bir materyal
eldedildi.

kullanılabile
olduğu

fikri

Serdar AKALIN

Bu çalışmaınızia Türkiye'deki ortopedi kliniklerinde kemik bankalarının
kurulmasnın yaygınlaşmasının ortak bir
protokol belirlenmesinin ve bunlar arasında greft alışverişi sağlanmasım yararlı olacağına inanıyoruz.
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KEMiK DEFEKTLERiNiN
GREFTLENMESiNDE KORAL
Fehmi KUYURTAR*, Ali ŞEKERLiSOY**, Orhan AKINCI***,
Mehmet V AT AN SEVER***

Kemik defektierinin deldurulması
için otojen, allogen ve ksenojen greftler
denenmiştir Otojen kemik greftinin üstünlüğü bütün otörlerce kabul görmüş
tür. Ancak otogreftin alınımı sınırlıdır.
Geniş bir defekti doldurmaya yetmiyebilir. Donör sahada mutlaka bir eksiklik,
bolluk kalır. Bazen greft alınan yerin sorunları asıl hastalığı bastırabilir. Bu durum ortopedistleri allogreft ve ksenojenik greftler kullanmaya itmiştir (1 ).
Allojen ve ksenojen greftlerin kullanıldı
ğı durumlar; 1) Çok küçük ve yeterli
otogreft alınarnıyacak çocuklarda, 2)
Çok yaşlılarda ve alınacak grefti hastayı travmatize edeceği ve fonksiyon_u
bozacağı durumlarda, 3) Çok kaşektık
kişilerde ve ameliyatın kişiyefazla yük
getireceği durumlarda, 4) Otojen greft
alınacak yeri olmyan hastalarda, 5) Tü-

mör nedeniyle geniş rezeksiyon ve amputasyonun gerekli olduğu olgulardır
(1).
Greftlemedeki bu sorunlara çözüm
olabilmek amacıyla Koral kullanılmıştır.
Koral denizierin tabanında bitkilerle
simbiyoz içinde yaşayan ve mercan denilen bir hayvandır (2). Koral yapısında
ki mineral ve organik kompozisyon olarak memeli kemiğinin kompozsyonuna
yakın bir yapıdadır (2). Koralde bulunan
bazı eser elementler kemikte de bulunmaktadır (4). Bu elementler mineralizasyon prosesinde kemik hücreleri içinde
oluşan
enzimatik
olayların
başlatılmasında önemli rol oynar. 1977
ila 1988 yılları arasında 600 den fazladeneysel implantasyon, 400 den fazla
klinik veteriner operasyonu ve 1979

Fırat ün. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD., Yrd.Doç.Dr.
Fırat ün. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD., Uzman Dr.
Fırat ün. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD., Arş. Gör.
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dan bu yana ortopedik cerrahi, nöroşi
rürji, plastik cerrahi, bukkal cerrahi, otoloji ve maksillo fasyal cerrahi ile ilgili
olarak binlerce insan uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Yöntem ve Bulgular: 1.5.19911.9.1992 tarihleri arasında kliniğimize
soliter kemik kisti tanısıyla yatırdığımız
4 hastamızın (ikisi tibia proksimalinde,
diğer ikiside humerus proksimal ve distalinde) yaşları 2,13,15,29 olup, üçü erkek biri bayan idi. Hastalar kliniğimize
eklem ağrısı ve hareket kısıtlılığı yakın
maları ile başvurmuştu. Radiolojik tetkikleri sonucunda soliter kemik kisti tanısı konan hastalarımızdan birinde
humerus proksimalinde patolojik kırık
vardı. Kistlerin röntgen görünümünün
byük, hastaların yaşlarının küçük olması nedeniyle, ayrıca donör sahaya fazla
zarar verilmemesi amacıyla Koral kullanılmasına karar verildi. (3)
Kistler kürete edildikten sonra, Koral ile, birlikte iliak kemikte alınan az
miktardaki kemik grefti de kullanılarak
dolduruldu. Ikişer ay ara ile röntgen
grafileri alındı. Grafilerde belirgin rezorbsiyon altıncı ayda proksimal humerustaki patolojik kırık olan olguda gözlendi. 15 ayda rezorbsiyon daha da
belirginleşti. Bu olgularımızdan bazıları
nı daha önce yayınlanmıştık. (3)
TARTIŞMA:

Pouliquen J.C. ve arkifoz ve skolyoz tedavisinde,
özellikle greft gereken olgularda, hem
grett miktarını hemde kan transfüzyonunu en az miktara indirnek için Koral
kullanmışlardır. Aynı zamanda ameliyat
süresi de çok kısalrnıştır. Değişik nedenlerle reoperasyon sırasında 7 hastadan aldıkları biyopsi sıasında Koral ile
greft uygulanan alanda bağlantısızlık
olmadığnı
ve Koral parçacıklarının
spongioz kemik trafından çevrelendiğni
kadaşları,

Fehmi KUYURTAR

ve zor ayırdedildiğini

görmüşlerdir

(2,4).

Koralin rezorbsiyonu osteoklastlarda bulunan karbonik anhidraz enzimlerle zaman içerisinde olur. Bu rezorbsiyon kemik restorasyon presesinin bir
kademisidir. Yapılan hayvan deneyleri
ve klinik uygulamalar, Koralin kemik
oluşumunu indüklediği görülmüştür. koral uygulamasında bu süreçler,otojen
grefte nazaran çok geç olmaktadır.
Koraile birlikte azda olsa otojen kemik grefti kullanılmasının nedeni rezorbsiyon işlemini hızlandırmaktır (5,6).
Koralin rezorbsiyonu radiyolojjik olarak
altıncı ayda görülmekte ve tam rezorbsiyon üç sene de izlenmektedir. Olgularımızda Koralin rezorbsiyonu altıncı ayda tespit edildi, sekizinci ayda ise
belirgin bir biçimde rezorbsiyon ve çevre dokutarla içiçe geçerek bütünleşme
ye doğru bir gidiş gözlemlendi.
yapısında çok
vadır. Spesifik

az oranda
proteinlerin
bulunmaması
immünotojik reaksiyon
riskini çok azaltmaktadır. Bu da Koralin
biyokompatibilitesinin iyi olması demektir. (4,6). Koralin yapısı tamamen porözdür. Kemik hücreleri bu poröz yapının
içine serbestçe girer. Bu sellüler giriş,
kemik restorasyon prosesinin, vaskülarizasyonunun gelişimi ile karakterize
olan birinci fazını oluşturur. Bu fazı takiben Koral osteoklast hücrelerince rezorbe olur. Sonra osteoblastik katılımla
birlikte rezorbsiyon devam eder. Sonuçta Koral yapısı içerisinde gelişen kemik, başlangıçta kansellöz kemik benzeri, anastomoz halde bir trabekül
oluşturur ve koral yapısını taklit eder. Bu
taklit işlemi tamamlandığında implante
edilen kemiği n yapısını alır.
Koralin
amino asit

Koral uygulanan hastalarda klinik
radiografideki rezorbsiyon görünümüne nazaran çok ilerdedir. Hayiyileşme
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van çalışmalarında ve vertebra cerrahisinde konulan enstrümaniarın çıkarıl
ması veya başka nedenle yapılan ikinci
bir operasyon esnasında makroskopik,
histolojik inceleme, koraile çevre dokular arasındaki birlikteliğin radiolojik görünümüne göre daha iyi olduğu gözlenmiştir. (2,5) Bizim tüm olgularımızda
klinik görünüm, radiografideki rezorbsiyon görünümüne nazaran daha iyi durumdadır.

SONUÇ:

Ortopedik cerrahide Koral uygulamasının tarihçesi yeni sayılır. Kemik
grefti gereken durumlarda otojen kemik
greftinin üstünlüğü tartışılmazdır. Ancak
kemik kisti tanılı hastalarda defektieri
doldurmak için alınacak kemik greftinin
yetmeyeceği, hastaların yaşının küçük
kistinin büyük olduğu ve yine çok yaşlı
larda alınacak greftin hastayı travmatize edeceği ve homeostazisi bozacağı
durumlarda, otojen greft alınacak yeri
olmayan hastalarda, tümörler neden ile
geniş rezeksiyonun gerekli olduğu olgularda, ameliyat süresi ve kantransfüzyonunun azaltılması gereken durum-

larda Koral
karşı

uygulması,

otogreft uygulabazı sorunlara
önemli bir alternatif çözümdür.

masında

karşılaşılan
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GÜNCEL DURUMU

RiNI N

Prof. Dr. Macil ÜZEL

i.ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.
Ortop. Travmatoloji Anabilim
Ortopedi'de günümüzde tümör cerrahisinin üç ana amacı vardır.
1- Organı korumak (Limb Salvage)
2- Olabildiği kadar
siyon yapmak

sınırlı

Bu üç amacın ilk ikisi için cerrahın
en büyük yardımcıları kemoterapi ve
radioterapidir. Bir fizyolojik rekonstrüksiyon için ise yalnız tıp bilim dalları yeterli olmamaktadır. Mekanik, Biomekanik, Metalurji, Bilgisayar vs. gibi tıp
dışı bir çok bilim dallarının ardımı gerekmektedir. Bu açıklamalardan da

Not: Bu

anlaşılacağı gibi organı koruma yani lokal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon tıp
içi ve tıp dışı geniş bir ekip çalışmas ıdır.

DÜNYADAKi GELiŞMELER

bir rezek-

3- Defektin fizyolojik rekonstrüksiyonu.

Bu gelişmeler bütün dünyada mültidisipliner organizasyonların kurulması
na sebep olmuştur. Bunların en önemlilerini gözden geçirmek istiyorum.

ISO LS
International Simposium on Limb
Salvage

(Organ korumada
Sempozyum)
Ilk

ciddi

Uluslararası

multidisipliner

toplantı

Kemik Tümörleri (Bölüm- XVIII} ile ilgisi nedenile buraya
özür dilerim. R.E.

kısım

alınmıştır,

Dalı
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1981'de

ORTOPEDIK AÇlDAN KEMIK TÜMÖRLERININ GÜNCEL DURUMU

Birleşik

Amerikada Mayo kliniKonu ile ilgili tıp ve tıp dışı
bilim dallarının temsilcileri daha çok fizyolojik rekonstrüksiyon konusunu tartış
tılar. Bu ilk toplantıya Amerika ve Avrupa'dan katılımlar oldu. Çok beğenildL
Bütün dünyanın ilgisini çekti. Kısa sürede tam anlamı ile uluslararası oldu. Iki
yılda bir ve her seferinde değişik bir kı
tadan yapılan ISOLS toplantılannın sonuncusu 1993'de Asya'da (Singapur)
yapıldı. Günümüzde kemik ve yumuşak
doku tümörleri konusunda dünyadaki
en büyük multidisipliner organizasyondur.

logy Society

ğinde yapıldı.

Son 7. Singapur toplantısında bu organizasyonun bir Dernek veya Birlik
haline gelmesi kararı alındı. Bu güne
kadar sempozyumlara katılanlara da
üye olmak hakkı verildi. Ülkemiz açısın
dan güzel tarafı, son yıllarda bu sempozyumlara oldukça fazla sayıda Türk
doktoru katılmıştır. örneğin Singapur'da
6 doktor ile temsil edildik. 4'ü poster ve
1'ide sözlü olmak üzere 5 yayınımız
vardı. Genel açıdan bakıldığında bu oldukça iyi bir gelişmedir. 8'inci toplantı
ıtalya'da (Fioransa) yapılacaktır. Ümit
ediyorum ki iyi bir ekip çalışmasile katı
lacağız.

Avrupalılar, son yıllarda birçok konuda olduğu gibi kemik ve yumuşak doku
tümörleri konusunda da birleşmeyi düşünmüş ve Bologna'dan (ltalya) Profesör Campanacci'nin önderliğinde bu
multidisipliner dernek kurulmuştur. Ilk
toplantı 1988'de Viyana'da (Avusturya)
yapıldı. Zaman içinde olası dejenerasyonu önlemek için üye sayısı sınırlı tutuldu ve üyelik için ciddi kurallar kondu.
Dernek yılda bir defa kongre yapmakta
ve toplantılara yalnızca üyeler ile her
üyenin davet edebileceği bir konuk üye
iştirak edebilmektedir. Her kongre deği
şik bir Avrupa ülkesinde yapılmaktadır.
Ülkemizde bu Derneğe konuk üye statüsünde gösterilen yoğun ilgi sonucu
1990 Stockholm toplantısında statü gereği önce Türkiye'nin Derneğe üyeliği
oylanarak kabul edilmiştir. Bir yıl sonra
Birmingham toplantısında da bu defa
benim üyeliğim yine oylanarak kabul
edildi. Böylece bu konuda Avrupa ile
yakın ilişki ve güneeli yakalayabilme
imkanımız olmaya başladı.

EMSOS içinde almamızın diğer bir
bu yolla MSTS ile de yakın
bir ilişkiye girmek kolaylığıdır. Zira bu iki
kuruluş sıkı bir ilişki içinde olup, 3 yılda
bir toplantılarını dönüşümlü olarak beraber yapmaktadırlar. Örneğin son MSTS
ve EMSOS birleşik toplantısı Bostan'da
(A.B.D.) yapıldı. 1995'deki ise Avrupa'da, Floransa (!talya) yapılacaktır.
taydasıda

MSTS
Musculoskeletal Tumor Society
(Muskuloskeletaı

Tümör

Derneği)

Birleşik Amerika kemik ve yumuşak
doku tümörleri Derneğidir. Ülkedeki bu
konu ile ilgili tüm disiplinleri ve kişileri
içinde barındıran çok ciddi bir kuruluş
dur. Dünyadaki gelişmelerin lokamatifi
olarak kabul edilir. Yılda bir defa ülkenin değişik yerlerinde olmak üzere toplantı yapmaktadırlar.

EMSOS
European

(Avrupa Muskuloskeletal Onkoloji
Derneği)

Musculoskeletal

Onco-

Konuşmamın başındada belirttiğim

gibi tüm bu çalışma ve organizasyonların ana amacı kuruluşu mümkün olduğu
kadar iyi ve yeterli şekilde koruyabilmektiL Acaba bu amaca varabiirnek
için uygulamada ortopedik cerrah günümüzde ne gibi sorunlarla karşı karşı1027
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yadır? Bu sorunları aşabilmek için hangi ilkeler içinde çalışmalıdır? Kısacası
güncel durum nedir? Bunları değişik
açılardan gözden geçirelim

ORGAN KORUYUCU CERRAHiDE
AMELiYAT ÖNCESi DÖNEM
Bu dönemi

şöyle sıralayabiliriz.

1- Tümörün ve
rilmesi

hastanın değerlendi-

2- Protez ve/veya greft
3- Ameliyat

planı

hazırlığı

1· Tümörün ve
dirilmesi:

hastanın değerlen

Bu konuya başlamadan önce bazı
temel kavram ve kriterlerin günümüzde
değişen yorumlarına dikkat çekmek isterim. Örneğin Enneking'in 1980'1erde
ileri sürdüğü cerrahi evreleme ve kornpartman kavramları günümüzde lokal
rezeksiyon kararlarında eskisi kadar kı
sıtlayıcı biçimde etkin olmuyor. Şimdi
ileri cerrahi evredeki yani kompartman
dışına taşıma bir çok tümörde lokal rezeksiyon uygulayabiliyoruz. Psödokapsülü dışına satellit tarzında metastazlarla yayılma özelliği olan osteosarkomda
bu alana çok yaklaşarak eskisinden daha sınırlı lokal rezeksiyon yapabiliyoruz.
Anatomepatolojik açıdan tüm ,medullaya infiltre kabul edilen Ewing sarkomunda parsiyel rezeksiyon uygulayabiyoruz. Klasik bilgilere göre geçmişte bu
uygulamalar sakıncalıydı. Ancak radyoterapi ve özellikle kemoterapinin malign
kemik ve yumuşak doku tümörleri üzerindeki tedavi edici etkilerindeki geliş
meler nedeni ile günümüzde cerrahi
dünden daha iyi olanaklara sahiptir.
Klasik temel kavramları zorlayarak emniyetli bir şekilde rezeksiyon alanı daraltılabilmektedir.

A- Tümörün lokal
mesi:

MacitUZEL
değerlendiril

- Klasik Radiografi: Yapılacak ilk
tetkikdir. Temel bilgileri verir.
- Bilgisayarlı Tomografi (BT): Kemik lezyonları için daha iyi bulgular veren metoddur. Tümörün sınırları ile konumunu daha iyi belirtir. Kesitierin
sınırlı planlarda oluşu ve röntgen şuası
ile çalışması sakıncalıdır.
- Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Kesit planları sonsuzdur. O
nedenle gelişmiş modellerde üç boyutlu görüntüde elde edilebilir. Röntgen
şuası ile çalışmaması da avantajdır.
Özellikle yumuşak doku tümörlerinde
B.T.'den daha iyi görüntü verir. Kemik
tümörlerinde ise tümör çevresindeki
özellikle tümör distalindeki staz ve
ödem yanıltıcı görüntülerel sebep olabilir. Fakat bunun yanındaskip metastazları daha iyi gösterilebilir. Pahalı bir metoddur.
- Tüm Vücut Sintigrafisi: Tümörün
radioaktif madde tutma kapasitesi bazı
tümörlerde ayıncı tanıda faydalıdır. Cerrahi açıdan tümörün etrafındaki reaktif
zonu da göstermesi önemli bir özelliği
dir. Tabii en büyük faydası kemik metastazlarının tespitidir. Hem de diğer
metodlara göre daha erken olarak.
- Anjiografi: Diğerleri kadar sık kulTümörün vaskülarizasyon kapasitesini ve damarlarını göstermesi
bazen tanı ama daha çok cerrahi teknik
açısından faydalıdır. Ayrıca tümörün
çevredeki ana damarlarla ilişkisi konusunda da faydalı bilgiler verir.
lanılmaz.

• Biopsi: Şüphesiz ki en değerli metoddur. Genelde en çok açık kesi biopsisi kullanılır. Ancak son yıllarda iğne
biopsisi tekniğinde büyük gelişmeler ol-
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muştur. Yeterli kalınlıktaki bir iğne ile bir
noktadan girip çevre dokusu ile beraber tümörün değişik yerlerinden silindirik tarzda örnekler almak mümkün olmaktadır. Uygulamanın basit oluşu, çok
defa lokal anestezi ile de yapılabilmesi,
hastanın yatırılmasına gerek olmayışı,
yara olmadıı için sonraki lokal rezeksiyon girişimi için cildin daha uygun durumu bu uygulamanın lehinedir. Ancak litik lazyonlarda yani tümörün içinde
yeterli doku yoksa iyi sonuç vermeyebilir. Veya tümörün seri bir kabuğu varsa
uygula namaz.

metastazlarının teşhisi için
BT faydalı bir metoddur. Daha erken tanıya yarar. örneğin bir akciğere metastazın klasik radiografide yakalanabilmesi için 1 cm. büyüklüğe ulaşması
gerekir. BT ile 0.2 cm.'de görüntülemek
mümkündür. Ancak BT'de küçük !ezyon görüntülerinde hatalı pozitif imaj
olabileceği ihtimalinide unutulmamalı
dır. Kemik metastazlarının tanısında ise
tüm vücut sintiğrafisi en iyi metoddur.
Henüz klasik radiografide görüntü vermeyen küçük bir metastaz bu metod ile

- Flow Cytometry: Tümör hücrelerinin DNA analiz metodudur. Diploid,
Tetraploid ve Aneuploid tipierin konsantrasyonu lezyonun selim, düşük
gradlı veya yüksek gradlı habis tümör
olduğu konusunda bilgi verir. Yüksek
gradlı habis tümörlerde tetraploidlerin
konsantrasyonu % 15 -% 17'den yüksek olup, aneuploidlerde mevcuttur.
Selimlerde ise diploidler% 90'ın üzerindedir. Tetraploidler ise% 1O'dan düşük
olup, aneuploidlere rastlanmaz. Bu metod henüz uygulamaya rutin olarak girmemiştir. Ancak DNA üzerindeki çalış
malar tümör dünyasında çok günceldir.
llerde daha pratik sonuçlar getirebilir.

Primer tümörün tedavisi açısından
yorumu eski yıllardan
farklıdır. Her ne kadar her hasta için
hastanın tüm şartları dikkate alınarak
özel orum gerekirsede genel olarak
metastaz mevcudiyetinin günümüzde
organ koruyucu girişimiere mutlak kentrendikasyon olmadığını söyleyebiliriz.

Bu metodlarla tümörün tanısı ile lokalizasyonun net bir şekilde tespiti
mümkündür. Ancak tedavi planını yapabilmek için hastanın metastaz yönünden de değerlendirilmesi gerekir. Bilindiği gibi en çok akciğer ve kemik
dokusunda metastaz görülür. Karaciğer
metastazları primer kemik tümörleri için
oldukça nadirdir. Bütün uzak lokalizasyonlar kan yolu ile oluşur. Lenf yolu ile
metastaz kanserierin aksine çok nadirdir. Değişik bir metastaz tipide osteosarkomlarda tümörün proksimalindeki
sağlam kemik dokusunda görülen atlama (skip} metastazlardır. Akciğer ve

karaciğer

tanınabilir.

metastazların

B-

Hastanın Değerlendirilmesi:

Geniş kan ve idrar incelemesi rutin
olarak yapılmalıdır. Habis kemik tümörlerinde amileyat öncesi hemen her zaman kemoterapi bazen de radioterapi
uygulandığı düşünülürse anemi, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları çok görülebilir. Kreatin klirensi, böbrek fonksiyonları
yani kemoterapi komplikasyonları açısından önemlidir Adriamycin
alanlarda ilacın kardietoksik etkisi düşünülerek EKG yapılmalı ve gerekirse
kardiolojik yorum istenmelidir. Hastanın
allerjik özelliği olup olmadığı iyi incelenmelidir. Bu hastalar ameliyatların büyüklüğü ve kemoterapi etkisi ile savunma sistemleri bozulmuş olduğu için
enfeksiyona çok yatkındırlar. Bu nedenle lokal veya fokal enfeksiyonlar açısın
dan titizce incelenmeli ve ameliyat öncesi
tedavi
edilmelidir.
Ameliyat
yapılacak bölge çevresindeki kas ve
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aynakların

durumuda iyi incelenmeli
sorunlar varsa ameliyat öncesi hazırlık döneminde dikkate alınarak gerekli eksersizlere başlanmalıdır.

değerlendirmesini

eğer

Ameliyat öncesi hazırlıkta önemli bir
noktada hastanın psikolojik durumunu
değerlendirmek ve onu yapılacak ameliyata hazırlamaktır. Özellikle ülkemizde
bu konu ihmal edilmektedir. Yapılacak
tedavi ve teşhis anlaşılır şekilde hastaya ve ailesine anlatılmalıdır. Sorular
varsa cevaplandırılmalı ve böylece hasta ve ailesi yapılacak tedaviye psikolojik olarak hazır duruma getirilmelidir. Bu
konuşmalar sonrası açık bir ifade ile
hasta ve/veya ailesinin imzalı iznini
alınmalıdır. Psikolojik hazırlama devresinde özellikle ameliyat sonrası tedavi
programıda iyi anlatılmalıdır. Bu konuda
fizik tedavi uzmanının büyük yardımı olmaktadır.

2· Protez ve/veya greft

planı:

Özellikle ısmarlama protez yaptır
mada ve allogreft temininde çok iyi bir
ön çalışma gerekir. Aslında ciddi firmalar veya merkezler bunun için belli
formlar hazırlamış olup, istekleri bu sistem içinde hatasız imal etmeye çalıırlar.
Ancak her şeye rağmen bu işler beklendiği kadar düzenli gitmemektedir.
Uygun protez ve/veya greft temini için
yapılacak çalışmalarda önceleri, özel,
işaretleri olan klasik radiogramer kullanılırdı. Bu gün BT ve MRG'Ier daha faydalı olmaktadır. Bu çalışmalara bilgisayarlarda
katılabilir.
Özellikle
son
zamanlarda BRG'Ierde üç boyutlu görüntüler elde edip protez yapımında hatalar en aza indirmek mümkün olmaktadır. Çocukların rekonstrüksiyon planlarında ise iskelet yaşı tespit edilmeli ve
ilerdeki muhtemel büyüme tahminleri iyi
yapılmalıdır. Bu bulgular düşünülen rekonstrüksiyonun büyüme çağı içindeki

MacitUZEL

3- Ameliyat

yapmaya yarar.

Hazırlığı:

Bütün tetkikler biip protez ve/veya
greftde temin edildikten sonra hasta
aşağıdaki sıraya göre ameliyata hazır
lanır.

- Kemoter-api ve/veya radioterapi uydikkate alınarak seçilen tedavi planına göre ameliyat günü belirlenir.
gulamaları

- Temin edilen protez ve/veya greft
kontrol edilir.
-Yeterli kan temin edilir.
- Planlanan ameliyat için ameliyathane, gerekli araç ve gereçler temin
edilerek hazırlanır.
- Bir veya iki gün önceden antibiotik
uygulanmasına başlanır.

- Bir gün önce ameliyat
edilir ve temizlenir.

alanı traş

ORGAN KORUYUCU AMELiYATLARDA TEMEL iHTiYAÇLAR
Bunları

üç grupta toplayabiliriz.

1- Kemik çimentosu (Cement)
2- Greftler
3- Protezler
1- Kemik Çimentosu (Cement}:
Polimetilmetakrilattır. Tümör cerrahisinde ilk kullanım yayınları Vidal (1969)
ve Willert'e (19/2) aittir. Kemik çimentosu tümör cerrahisinde uygulanmadan
önce diş hekimliğinde ve ortopedide
endoprotez uygulamalarında kullanıl
maya başlanmıştır. Tümör rekonstrüksiyonunda kullanım, daha çok büyük kaviteler oluşturan selim ama çok defa
nüks kapasitesi yüksek lezyonlarda olmaktadır. Ayrıca protez stabilizasyonu
içinde çok defa gerekli olmaktadır. Aca-

1030

OR TOPED/K AÇlDAN KEMIK TÜMÖRLERININ GÜNCEL DURUMU

MacitUZEL

ba

polimetilmetakrilatın

bu alanda kullane gibi etki ve faydaları varBunu iki grupta toplamak mümkün-

basit olarak

nılmasının
dır.

dür.
1- Tümör dokusuna etkileri

a)

- Kavitelerin

doldurulmasında,

- Metastatik tümörlerde protez, çivi
veya plak ile beraber litik alanların doldurulmasında,

Isı

- Protez stabilizasyonunda,

b) Toksik etki
2- Mekanik destek

1- Tümör dokusuna etkileri:

a) Isı: Bilindiği gibi toz karıştınldık
tan sonra oluşan polimerizasyon olayında ısı ortaya çıkmaktadır ve sertleş
me oluşmaktadır. Bu ısı kitlenin
büyüklüğüne bağlıdır. Büyük kitlelerde
daha fazladır. Ayrıca her markanın en
üst ısı noktasıda birbirinden kısmen
farklıdır. Genel olarak 70-80 dereceye
çıkmaktadır. Ancak ısı oluşumu kısa sürede olup, tepe noktaya vardıktan sonra çabuk düşmektedir. Isının vardığı üst
nokta yakın çevresindeki canlı doku
hücrelerini öldürebilecek seviyede olduğu küretaj sonrası tümör kalıntılarının
nekrozunu sağlamaktadır. Ancak yukarda bahsettiğim özellikleri bu etkilerinin standardize edilmesini zorlaştırmak
tadır.

t: toksik etki: Bilindiği gibi toz ve sıvı
karıştırılarak metilmetakrilatın

monomer
v epolimerize olmaktadır. monomer toksiktir. O nedenle polimerizasyon olayı doldurulduğu kavitede devam ederken kavite cidarındaki
hücreler üzerine toksik etki yapacağı
yapısı değişmekte

düşünülmektedir.

2- Mekanik Destek:
Çabuk ve sağlam bir sertlik kazanzaman içinde bu özelliğini kaybetmemesi en önemli ve faydalı yanı
ması,

dır.

Kemik çimentosu

şöyle sıralayabiliriz;

endikasyanlarını

- Enfeksiyon nedeni ile yapılan protez değiştirmelerinde geçici olarak orayı doldurmak için (spacer). Burada genellikle antibiotikli tipleri kullanılır.
-

Açık

maları

biopsi sırasında
durdurmada

oluşan

kana-

Kemik çimentosu konusundaki güncel yorumlar:
- acaba
ön

ısı mı

yoksa toksik etki mi
ısı daha ön
Toksik etkinin pozitif metod-

plandadır?

plandadır.

Kanımca

larla değerlendirilmesi yapılmamıştır.
- Acaba rezidiv riski nedir. Nüks kapasitesi yüksek selim lezyonlarda, eğer
iyi uygulandırsa çok iyi sonuçlar alın
maktadır. Görülen nüksler ise kanımca
küretajın iyi yapılmamasına bağlıdır.
- Kartilaj dokusuna etki nedir? Bu
gün için bilinen kıkırdak dokusu hücrelerinin sementten diğer doku hücreleri
kadar etkilenmediğidir. O nedenle subkondral alana kadar genişlemiş lezyonların sementlenmesi sonrasında kıkır
dak dokusunda tahribat görülmernektediL
- Daha sonra çıkarıp kavite greftlenmelidir? Önceleri bu fikir ön planda idi.
Ancak uzun yıllar geçmesine rağmen
olgulardasement ve sement-kemik iliş
kisinde önemli sorunlar görülmediği için
günümüzde bu yola genelde pek baş
vurulmamaktadır. Ayrıca bu kaviteler
çok zaman büyük olduğu için greft ile
deldurmakta zor olmaktadır. Eğer allogreft vs ile doldurulabilse bile greftleme
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sonrası

bu

alanın

yeterli mekanik müuzun yıllar almaktadır. Biz olgularımızda şimdiye kadar
sementi çıkarıp, greft uygulaması yapkemmelliğe varması

madık.

- Mekanik destek rolünü arttırmak
için metal beraberliği olabilir mi? Tabii,
özellikle yük taşıyan alanlardaki geniş
ve uzun kaviteleri deldururken bina betonarmelerinde olduğu gibi içine Kirschner telleri gibi metal çubuklar konup,
kırılma riski azaltı labilir.
- Sement -greft beraberliği olabilir
mi? Bu düşünülmüştür. Örnek olarak
Campanacci metodu gösterilebilir. Bilindiği gibi özellikle tibia platosundaki
subkondral alanıda tahrip etmiş geniş
tümörlerde kartilaj için önemli olan subkondral kemik dokusu oluşumunu sağ
layabilmek için kavitenin bu kısmına
greft konmakta diğer kısımları ise sement ile doldurulmaktadır. Biz bu metodu uyguladığımız hastalarda bir soruna
rastlamadı k.
- Sament-antibiotik beraberliği: Oldukça uzun zamandan beri enfekte zemindeki uygulamalarda kullanılmakta
dır. Ancak doğrusu sement içindeki
antibiotiğin cidara nasıl etkili olduğunu
anlayamıyorum.

2- Greftler:
Oldukça karmaşık ve günümüzde
de bir çok yönü ile tam halledilememiş
bir konudur. Başlıca kullanılan greftler
oto ve allogreftlerdir.
A- Otogreftler: Bu gruptaki greftleri;
a) Normal taze otogreftler
b) Vaskülarize otogreftler
c) Fizik veya kimyasal işlemden
sonra kullanılan otogreftler olarak sınıf
landırabiliriz.

MacitUZEL

a) Normal taze otogreftler:
grupta toplanabilir.

üç

- Spongloz otogreftler: Daha çok
doldurmada kullanılır. Ayrıca allogrefte, total otogrefte, otoklavize
otogrefte, kemik çimentosuna ve proteze yardımcı olarakta kullanılabilir. Son
yıllarda bu tip kombine kullanışiarda büyük gelişmeler olmuştur.
boşluk

- Parsiyel otogreftler (Kortikal +
Spongtoz): Ya küçük veya büyük ve
geniş parçalar halinde kullanılır. Küçük
parçalar halinde uygulama özellikle artrodez ve psödoartroz tedavisinde işe
yarar. büyük ve geniş parsiyel otogreft
uygulaması için ise Putti-Juvara ameliyatı örnek olarak gösterilebilir.
-Total otogreftıer (Kortikal + Spongioz + Kartilaj): Bunun örneği fibule
greftidir. yapısında da anlaşıldığı gibi bu
tür greftlerin sağlanması sınırlıdır.
b) Vaskülarize otogreftıer: Bunun
hemen tek örneği fibula greftidir. Canlı
ve biolojik aktivitenin tam oluşu adapte
edildiği yere kolay kaynaması, enfeksiyona direnci ve metod olarak ucuz oluşu başlıca avantajlarıdır. Dezavantajları

ise özel teknik ve özel ekip gerektirir,
ameliyat süresi uzundur, donör bölge
morbiditesi vardır, kalite ve kantite yönündensınırlıdır.

c) Fizik ve kimyasal uygulamadan
sonra kullanılan otogreftler: Bu tür
greftler genellikle tümörler kontamine
kemik bölgelerinin greft olarak kullanıl
ması düşüncesi ile uygulamaya girmiş
tir. Grefti tümör yönünden sterilize etmek için genellikle şua ve ısı kullanılır.
- Şua uygulayarak: Tümör hücrelerini öldürebiirnek için kemiğe kısa sürede yani ameliyat zamanı içinde yüksek
doz uygulanır. Pratikte genE?I olarak uygulama şöyledir. Önce tümörlü kemik
1032
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alanı

rezeke edilir, radioterapiye yollave yapıldıktan sonra getirilip greft olarak aynı yere yerleş
tirilerek internal tespiti yapılır. Bir diğer
metodda tümör alanı prepare edilip, korunur ve ameliyathaneye monte edilmiş
şua cihazı ile tümör şualanır. Aslında
bu greft tarzında bir uygulama değildir.
Kyoto'da (Japonya) Dr. Yamamura'nın
kliniğinde bu tür çalışma yapılmaktadır.
Bizim bu tür greftler konusunda uygulamamız yoktur.
nır, şua uygulaması

- Isı uygulayarak: Kaynatma veya
otoklavize etmek metodları vardır. Günümüzde otoklavize etme kullanılıyor.
Kuru veya buharlı olabilir. Genellikle
131-134 derecede 5 ile 10 dk. yeterli
olmaktadır. Avantajları; temini kolaydır.
Ölçü problemi, banka problemi yoktur.
Kesin sterilizasyon sağlanabilir. Immünolajik reaksiyon yoktur. Dezavantajları
ise; uygulama esnasında osteo-indüktif
kemik martagenetik protein tahribi nedeni ile iyileşme yavaştır. Yumuşak doku ve tendon dikişi yapılamaz. Kartilaj
dokusu bozulmuştur. Geniş litik lezyonlarda kullanıma uygun değildir.
Bu konu hayli eski olmasına karşın
son yıllarda tekrar aktuel olmaya başla
mıştır. Anabilim dalımızda uygulamalarımız vardır. Bu greftler tümörün boşalt
lığı litik alanları taze otogreftler ile
doldurup kullanmak daha iyi sonuçlar
vermektedir.

B· Allogreftler:
Son yirmi yıldır çok güncel olmuştur.
Osseöz ve osteokondral tipleri vardır.
Yalnız allogreft, kompozit greft (allogreft + protez) veya kombine greft (vaskülarize oto greft + allogreft) şeklinde
uygulanabilir. Kompozit ve kombine
kullanımlar yalnız allogreft uygulamalarında görülen problemleri azaltmak için
ileri sürülmüştür. Avantajları, donör

morbiditesi yoktur. Her ölende ve istenilen sayıda sağlanabilir. Osteoartiküler
olabilir. Tendon ve diğer yumuşak doku
bağlantıları yapılabilir. Ameliyat süresi
daha kısadır. Dezavantajları ise enfeksiyon taşınabilir. (Hepatit, AIDS vs.) Biolojik kalitesi (Osteokondüktif potansiyel) otogreftten düşüktür. Immünolajik
risk vardır. Pahalıdır. Bilhassa ülkemiz
açısından sağlanması çok zordur. Uzun
uğraşılara rağmen ülkemizde bu güne
kadar değişik nedenlerle gerçek bir kemik bankası daha kurulamamıştır.
Allogreft konusu yukarıda da değin
gibi yirmi yıldır gündemdedir. Geniş bir ilgi gördü. Özellikle Amerika'da
büyük organizasyonlar ile bankalar kuruldu. Ancak uygulamalar çoğaldıkça
takip süreleri uzadıkça bir çok sorunlar
ortaya çıkmaya başladı. Örneğin bu uygulamalarda % 1O'un üzerinde kırık görülmektedir. Enfeksiyon yüzdesi ise en
ciddi merkezlerde bile % 10-20 arasın
dadır. Tabii bunlara daha birçok komplikasyonlarıda ekleyebiliriz.
diğim

Allogreft sorunları günümüzde rekonstrüksiyon cerrahisinin güncel problemlerinin başında gelmektedir. Son yıl
larda otoklavize otogreft konusunun
canlanmasının nedeni de budur.

3· Protezler:
Lokal rezeksiyon sonrası yapılacak
rekonstrüksiyonda en çok başvurulan
yoldur. Yapımda materyal olarak önceleri paslanmaz çelik kullanılmış, daha
sonraları ise krom-kobalt alaşımı ile titanyuma doğru yönelinmiştir. Son yıllar
da seramikte kullanılmaktadır. Bu materyallere
hemen
daima
yüksek
dansiteli polietilen de kombine edilmektedir.
Rutin ameliyatlarda klasik, standart
protezler kullanılırken tümör lokal rezeksiyon cerrahisinde ısmarlama (cus1033
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tom-made) protezlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gün için hemen her bölgenin lokal rezeksiyonu için ısmarlama
protez yaptırıp uygulama imkanı vardır.
Total femur, humerus. geniş os ilium,
skapula protezleri de yapılıp, kullanıla
bilmektedir.
Bütün bu büyük ve güzel gelişmele
rekonstrüksiyon sorunu halledilmişmidir? Buna kesinlikle hayır diyebiliriz.
Protez rekonstrüksiyonlan
sonrası, teknolojik tüm gelişmelere rağ
men bu gün görülen komplikasyonların
yüzdesi en iyi ellerde bile % 50-55 civarındadır. Bu sorun ve komplikasyonları
şöyle sıralayabiliriz. Lokal tümör rezidivi
(% 10-15), enfeksiyon (% 10-20), prore

rağmen

MacitUZEL

tez ve/veya kemikte kırılma, protez de
aşınma, reimplantasyon vs. Bunlara
planlama ve temin güçlüğü ile parasal
sorunlarıda eklersek sıkıntılar büyümektedir.
Rekonstrüksiyonda kullanılan greft
ve protez metodları gözden geçirildiğin
de görülen bu yüksek sorun ve kamplikasyon yüzdeleri insanı düşündürmek
tedir. Yarınlar ne getirecek pek
bilinmemektedir. Şimdilik tıp mevcut
metodların kamplikasyon ve sorunlarını
azaltmak için çabalıyor. Ufukta yeni bir
çözüm pek yok gibi.
Hepinize beni sabırla
için teşekkür ederim.
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BENiGN KiSTiK KEMiK TÜMÖRLERiNDE
HETEROGREFT UYGULAMASI
Erdal CiLA*, M. Murad USLU**, Semih FERHAT**
Iskelet sisteminden kaynaklanan
benign karakterli on oluguya uygulanan tümör rezeksiyonunun rekonstrüksiyonu için "bovin" tipi heterogreft
uygulandı. Tüm hastalarda defektin
konsolide olduğu görüldü. Bu yöntemi
uygulamakla otolog kemik grefti uygulamalarına bağlı komplikasyonardan
uzak kalınabilineceği kanısına varıldı.
GiRiŞ
P·migrı

kemik tümörlerinin tedavisorunlarrdan biri de, tümörün
intrakapsüler eksizyonu veya marjinal
eksizyonu, ya da geniş rezeksiyonu
uygulansın, ortaya çıkan kemik defektinin rekonstrüksiyonudur.
sinJe~i

Tümör rezeksiyonundan sonra ortaya çıkan büyük defektierde rekonstrüksiyon için otojen greftlerin kullanıl-

ması bazen yetersiz kalmaktadır. Otojen kemik kullanımınınkendine özgü sakıncalarından kaçınmak için kliniğimiz
de
heterogreft
uygulamalarına
başladık.

Literatürde sığırdan elde edilen heterogreftlerin oldukça geniş bir kullanım
alanı olduğu bildirilmektedir. SeNikal
vertebraların kırık lı çıkıkiarı nda vertebra
füzyonunu sağlamak amacıyla (1 ,2),
kraniofasial defektierin rekonstrüsiyonunda, tibial ve femoral ostetomilerden
sonra, geniş kemik rezeksiyonarından
sonra kemik transplantasyonu amacıy
la kullanılmaktadır.
MA TERY AL ve METOD
Eylül1990- Eylül 1992 tarihleri arabenign kemik tümörü nedeniyle

sında

Gazi Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travma!. Abd. Yard. Dç.
Gazi Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travma!. Abd. Araşt Gör.
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kisti, ik ihastada anevrimal kemik kisti,
birer hastada ise kondroblastoma, ossifiye olmayan fibroma, fibröz kortikal detek! ve fibröz displazi olarak saptandı.
Tüm olgularda biopsi, eksizyon ve
greftleme aynı ameliyatta gerçekleştiril
di.

eksizyon uygulanan on hastaya heterogreft uygulandı. Hastaların tümörlerinın evrelenmesinde ve cerrahi tedavinın
planlanmasında
Enneking'in
tanımlamış olduğu evreleme sistemi
kullanıldı (3.7).
Olgularda en küçük yaş 9, en büyük
27 olarak saptandı. 6 olgu erkek
(%60), 4 olgu bayandı (%40). Ortalama
takip süresi 11 ay olarak saptandı (5-26
ay).
yaş

BULGULAR
Olguların yapılan takipleri sonucunda, tümünde kemik defektierinin konsalide oduğu izlendi. Ortalama konsalidasyon süresi 4 ay olarak süptandı.
Nüks hiçbir olguda saptanmadı. Olguların hiçbirinde enfeksiyon gelişmedi.

hastanın

hekime baş
hastada patolojik kırık
olduğu saptandı. Tüm olgularda intrakapsüler eksizyon, yani diğer tanımıyla
küretaj uygulandı. Altı hastada heterogrrelt ve otogreft uygulaması birlikte
kullanıılırken dört olguda yalnızca heterogreft uygulandı. Olguların dökümü
tablo 1 de görülmektedir.
Dört olguda

vurduğu sırada,

TARTIŞMA

Younger ve Chapmann (4), kemik
grefti donör bölgelerdeki komplikasyonlara dikkatleri çekmişlerdir. Derin enfeksiyon, hematom. reoperasyon. şiddetli
ağrı, his kaybı geniş kemik defekti, geniş skatris gibi büyük komplikasyonları
nın yanı sıra, yara iyileşmesi gecikmesi,

Bu çalışmada heterogreft uygulanan
olgulardan dördünde tanı soliter kemik

TABLO 1:

Olguların yaşa, tanıya

Yaş

No

Cins

E. C/LA

ve lokalizasyona göre

Tanı

dağılımı

Lokalizasyon

YO 1

9

E

Soliter kemik kisti

Sağ

lA

2

9

E

Soliter kemik kisti

Sağ

EA

3

12

K

Kondroblastma

Sağ

tibia proksimali

MK 4

9

K

Anevrizmal kemik kisti

Sağ

ternur distali

MK 5

18

E

Ossifiye olmayan fibroma

Sağ

tibia distali

SK

6

27

K

Fibröz kortikal defekt

Sağ

tibia dializi

MA 7

17

E

Fibröz displazi

Sağ

radius proksimali

EA

8

14

E

Soliter kemik kisti

Sol humerus proksimali

ÖS 9

10

E

Soliter kemik kisti

Sağ

humerus proksimali

AA

11

K

Anevrizmal kemik kisti

Sağ

humerus praksimali

10
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geeiçi his kaybı, yüzeyel enfeksiyon gibi küçük komplikasyonar tanımlamışlar
dır. 239 olguda yaptıkları bir araştırma
sonucunda major konıplikasyon oranını
0
(o8.6, minör konıplikasyon oranını %
20.6 olarak bildirmişlerdir. Ayrıca ileum
hernileri (5), pelvis kırıkarı, sakroiliak
zorlanma his kusurlar ı(6) ve pelvis instabilitesi ve donör sahanın lokalizasyo.- ·
nuna göre pekçok konıplikasyon literatü rde bildirilmektedir.
Heterolog kemik greftlerinin kullanıl
masıyla ameliyat süresi kısalmakta,
arıır:diy .:ıl tekniği kolayla~ nıakta, donör
b<':ılq,'de morbidite azalmakta, kozmelik bozukluk olmamaktadır. Bu çalışma
da heterolog kemik kullanımından sonra herhangi bir komplikasyonla karşıla
şılmamış ve yukarda belirtilen lezyonar
başarıyla tedavi edilmiştir.

KAYNAKLAR
1. Goran A. Murthy KK: Fracture dislocation ofthe cervica/ spine; Value of antenor
aproach with bovine bone mterbody fusion.
Spine 3:95, 1978.
2. Taheri ZE, Gueramy M Expenence
with ca/f bone in cervical interbody fuston.J
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3. Enneking WF: MusculoskPietal Tumor Surgery 1st ed., Churchi/1 Livingstone,
NewYork, 1513-1540.1983.
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6. Weikel AM. Haaba/ MB: Meralgia paresthetica: A complication of iliac bone procurmen. P!ast Reconstr Surg 60: 572,
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7. Ci!a E. Us/u M: Yumuşak doku ve iskelet sisteminden kaynaklanan tümörlede
evreleme ve tedavi. Artrop/asti ve Artroskopik Cerrahi 4:43, 1992.
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ÇOCUKLUK ÇAGI KEMiK KiSTLERiND
UYGULADIGIMIZ TEDAVi YÖNTEMLERi
Ünal BOZ*, Abdullah TAŞDELEN**, Gökhan TOKER**

Kemik kistleri çocukluk çağında oldukça sık rastlanan iyi huylu kemik tümörlerindendir. Kliniimizde 1982 1992 yılları arasında unikameral ve
anevrizmal kemki kisti nedeni ile tedavi ettiğimiz 28 olgunun tedavi yöntemlerini ve sonuçlarını karşılaştırdık.
Unikameral kemik kisti olan 20 olgumuzun 14 üne cerrahi tedavi, 7 sine intralezyonal steroid enjeksiyonu
yaptık. Sonuçlar arasında anlamlı bir
fark yoktu. Biz özellikle yük taşımayan
ekstremitelerde uniloküler olan aktif
unikameral kemik kistlerinde steroid
enjeksinoyunun uygulanabilir bir yöntem olduğuna karar verdik.
Giriş

Kliniğimizde

10 yıla yakın sürede
incelemede kemik kistleriyle diğer iyi huylu tümörlere göre daha
fazla karşılaştık. Hastanemiz tüm Ege
yapıtğımız

**

bölgesi Çocuk hastalarının geniş ölçüde bir başvuru hitap eden merkez hastansi olması nedeniyle çocuk kemik tümörlerine sık rastlıyoruz.Bizim tesbit
edebildiğimiz kemik kisti olgularının %
62 sinin hastaneye geliş nedeni travmaydı. Kemik kistleri ayrıca tanısında
histiositozis (eosinofilik granuloma), osteoblastoma, fibröz displazi, enkondroma ve dev hücreli kemik tümörü gibi
maliğnleşme eğilimi olanlar ayrılmalıdır.
Kemik kistlerinde uygulanan tedavi
yöntemlerinin çeşitliliği bizi bu konuda
çalışmaya sevketti.
Materyal ve metod
Bu

çalışmamıza,

1982 - 1992

yılları

arasında lzmir Dr. Behçet Uz Çocuk

Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde tedavi edilen 35 kemik kisti
alınmıştır. Hastalarımızın 28 tanesi son
kontrola gelerek çalışmamızda mater-

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Ort. ve Trav. KI. Uzmanı
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Ort. ve Trav. KI. Asistanı
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yali oluşturdular Hastalarımızdan 3 ü
takip süresi kısa olduğu içi çalışmamıza
alınmamıştır.

Değerlendirmeye aldıımız

28 hasta21 tanesi unikameral kist, 7 tanesi
anevrizmal kemik kistidir.Unikameral
kemik kisti nedeni ile tedavi edilen hastaların 7 tanesine intralezyonal steroid
enjeksiyonu, diğer hastalara küretaj ve
otojen kemik grefi, 4 hastaya heterojen
greft, 1 hastaya serbest fibular grefi ve
6 hastaya internal fiksasyon uygulannın

mıştır.

Anevrizmal kemik kisti olgularımızın
7 sine klasik olarak küretaj ve grefleme yapılmış, 1 ine rezeksiyon + serbest
fibular gref + otojen gref ve kortikal vida
ile osteosentez uygulanmıştır.
Olgularımızın post-operatif en yakın
takip süresi 8 ay, en uzun takip süresi
125 ay olmak üzere ortalama takip süresi 53 aydır.
Tartışma

ve Sonuç

Unikameral kemik kisti birçok araş
yönleriyle Incelenmiştir. Hastalığın etyolojisi için çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Bunlar;
intramedüllar hemoraji, epifiz plağında
mekanik yaralanma, metafiz bölgesinde ossifikasyon yetersizliği, displastik
tümöre benzer dokudan gelişim, kemikte interstisyel sıvının drenaj ve dolaşı
mındaki blokaj gibi nedenlerdir.
tırmacı tarafından degişik

Bizim olgularımızın çoğunluğu tübüler kemiklerin metafizlerinde lokalize olmuştu. Olgularımızın % 50 si 1O yaşın
altında olmak üzere, en büyük hastamız 14 yaşında, en küçük hastamız 4

Soliter kemik kistinin tedavisinde
kadar uygun bir yöntem beirlenememiştir. En çok uygulanan küretaj
ve greftleme sonuçları pek yüz güldürücü değldir. Scaglietti ve arkadaşları buna alternatif yöntemleri araştırmışlar,
1979 da intralezyonal steroid enjeksiyonu sonuçlarını yayınlamışlardır. Böylece kemik kist tedavisinde steroid enjeksiyonu yaygın hale gelmiştir. Bizde
hastalarımızdan soliter kemik kisti olan
7 olguya intralezyonal steroid enjekte
ettik.tedavi sonuçlarının değerlendiril
mesinde Neer sınıflamasını kullandık.
şimdiye

Bir yılın üzerinde takip ettiğimiz olgularda kist boşluğunun tamamen kemik dokusu ile dolduğu gözlendi. Olgularımızda %42 tamamen iyileşme, %26
kısmi iyileşme tesbit ettik.
Campanacı ve arkadaşları steroid
enjeksiyonu ile tedavi ettikleri serilerde
çok iyi sonuçlar elde ettiklerini yayınla
mışlardır. Bu seride % 36 olguda multipl enjeksiyon gerekmiştir. Bizim serimizde yalnızca 1 olguda 2. nci
enjeksiyona gerek duyduk.

Steroid enjeksiyonu dışında kalan
1i soliter kemik kisti olgumuzda küretaj, greftleme, tesbit materyali ile osteosentez ve bir hastada serbest fibula
grefti uyguladık. Humerusta patolojik kı·
rığı olan 1 olgumuzda 20 derece açılan
ma tesbit ettik. Soliter kemik kistlerinde
nüks görmedik.
Anevrizmal kemik kisti olan 6 olgumuzun 1 inde 45 ay sonraki kontrolunda 3 cm. kısalık tesbit ettik.

KAYNAKLAR

yaşındaydı.

Unikamerall kemik kistinin en sık lokalize olduğu bölge humerus üst ucu
olduğu bildirilmiştir. Bizim olgularımızın
da 1O (%50) bu bölgede yerleşmişti.
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FiBRÖZ DiSPLAZi iLE BiRLiKTE ANEVRiZMAL
KEMiK KiSTi OLGUSU
Gür USTAOGLU*, Ünal BOZ**, Ali DÜLGEROGLU***

Bu çalışmaya fibröz displazili 11 aybir erkek çocuk alındı. Sol tibia üst
metafizindeki lezyon 6 ay gibi kısa süre
içinde genişlemiş ağrı lı ~ir şişlik şekline
dönüşmüştü. Maliğn dejeneresans düşünülerek biopsi yapıldı. Biopside deği
şikliğin maliğn olmadığı, bunun fibröz
displazi ile birlikte anevrizmal kemik
kistine bağlı olduğu görüldü.
·
Olgu
Aile, çocuğu hastaneye diz altında
şişlik nedeniyle getirmişti. Röntgen incelemelerinde fibröz displazi düşünül
dü ve ameliyata alındı. Biopsinin histolojik tetkiki radyolojik tanıyı desteklemişti. Ameliyatta tibia üst bülümündeki lezyonlu bölge kürete edilip, iliak
greft uygulanmışt.Aitı ay gibi kısa bir
süre sonra aynı bölgede şişliğin geniş
lemesi ve lokal basınakla ağrı hissi
lık

nedeniyle hasta tetkik için tekkar yatırıl
Hastada sedimentasyon 1 saatte 18
mm ve diğer tetkikler normal bulundu.
Malignite gelişebileceği düşünülerek biopsi yapıldı. Biopside bu değişikliklerin
anevrizmal kemik kistine bağlı olduğu
tesbit edildi. Ameliyatta kemik korteksi
incelmiş olduğu, kan ile dolu kavernöz
bir lezyon görüldü. Histeljik çalışmada
mezenşimal dokunun tipik fibröz dejeneresans gösterdiği, aynı bölgede kan
ile dolmuş kavernöz bölümler görülüyordu ancak malignite düşündürecek
bir alan yoktu. Çocuk diğer kemiklerindeki fibrözdipslazi potansiyeli dikkate
alınarak ameliyatta greft olarak fibromatozis yönünden tetkikleri yapılan anne donör olarak kullanılmıştır.
Tartışma ve Sonuç
Bu hastadaki gibi fibröz displazideki
dı.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Ort. ve Trav. KI.Şef M.
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Ort. ve Trav. KI. Uzmanı
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Ort. ve Trav. KI. Asistan

1041

FIBRÖZ DISPLAZIILE BIRLIKTE ANEVRIZMAL KEMIK KlSTI OLGUSU
kemiğin hızlı genişlemesi akla önce
maliğn değişiklikleri getirmektedir. Bu
gibi değişiklikler fibröz displazide %4 -

% 1O olguda görülebilir(Dabska ve Buraczewski 1972; Huvos, Higinbotham
ve Miller 1972; Bejui- Thivolet, Patricot
ve Vauzelle 1982). Bu olguda normal
kemik yapısının hızla kaybı ve kemiğin
genişlemesi en büyük radyolojik kanıttı
ayrıca BT de sıvı düzeyindeki artış
anevrizmal kemik kisti oluşumunu teş
his ettirdi. Hudson (1984) 17 anevrizmal kemik kisti olgusunun 6 sı dışında
sıvı düzeyindeki artışı bildirmiştir. Biopsi
aktif fibröz displazik dokularda anevrizmal kemik kistine benzer yapıların görünümünü destekledi. Fibröz displazili
hastalarda anevrizmal kemik kisti oluşumu daha önce 9 olguda bildirilmiş
tir.bunların 4'ü çenede, 1 kaburga, 1 tibia ve 3'ü de belli bir bölgeye spesifik
değildi (Jaffe 1962; Clough ve Price
1968; Buraczewski ve Dabska 1971;
Oliver 1973; Bonakdarpour, Levy ve
Aergerter 1978; El Deeb, Sedano ve
Waite 1980). Iki ana belirtisi ağrı ve şiş
lik olan, anevrizmal kemik kisti iskeletin
büyüme döneminde görülen az rastlanan bir kemik tümörüdür.Anevrizmal
kemik kistinin histolojik ve radyolojik
görüntüsü karakteristik olsada etyolojisi
ve tedavisi tartışmalıdır. Genel tedavi
metodları küretaj, rezeksiyon, vasküler
oklüzyon, radyoterapi ve cryoterapidir.
Bu kullanılmakta olan yöntemlerin çocuklarda komplikasyonlara neden olduğu defalarce bildirilmiştir.Son zamanlarda biopsi yapıldığı sırada kist içeriği
boşaltılıp skopi kontrolunda çapraz
Kirschner teli uygulanmaktadır.
Anevrizmal kemik kisti oluşumun
dan önceki hemodinamik değişiklikleri
açıklayan bazı teoriler öne sürülmüştür.
Bunlar arasında arteriovenöz fistül fornıasyonu, kemiğin genişlemesi ve bunu
takiben intraossöz damar basıncında
artma meydana gelmesi. Fibröz displazi bu tür hemodinamik değişikliklere ne-

G.USTAOGLU

den olabilir. Yalnız bizim olgumuzun ilk
fibröz displazi teşhisi konduğundaki
preparatları tekrar gözden geçirildiğin
de bundada anevrizmal kemik kistine
benzer lezyonlar olduğu görülmüştür.
Literatürde ayrıca 2 fibröz displazi
olgusunda gebelik sırasında anevrizmal
kemik kisti geliştiği bildirilmiştir.

KAYNAKLAR
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FEMUR ÜST UÇ KiSTiK LEZYONLARINDA
KÜRETAJ, GREFLEME VE
ENDER ÇiViLERi iLE OSTEOSENTEZ
Bülent DiLAVEROGLU**, Ünal KUZGUN*, Ferruh iL TER**, Ramadan ÖKE***
Femur üst ucu, patolojik kınğın en
bölgedir. Bu bölgedeki
osteosentez ise kistik lezyonun özellikle çok büyük boyutlara vardığı olgularda, teknik zorluklar arz etmektedir.Bu olgularda kullanılacak olan açılı
plak-vida sistemi kistin diafizin distaline kadar uzanabilmesi nedeni ile yeterli tespiti sağlayamayacağı gibi, yapılacak eksplorasyonun da boyutları
çoğu kere aşırı derecede geniş olmaktadır (2).
sık rastlandığı

Bu nedenle Catier ve arkadaşları
femur üst uçta yerleşmiş unikameral
kemik kisti bulunan iki olguda gelişen
patolojik kırığı Ender çivileri ile tespit
etmişler (2), yine eastelli ve arkadaş
ları da femurda geniş yer tutan kistin

••

lazyonlarda aynı tespit yöntemi ile basonuçlar aldıklarını bildirmişlerdir
(4).
şarılı

Kistik lazyonların yanı sıra femur cisim ve boynunda yerleşen metastasik
lezyonlara bağlı patolojk kırıkların tespitinde de Ender çivilerini tercih eden yazarlar mevcuttur (1 ).
MATERY AL, METOD VE
SONUÇLARI
Ocak 1988, Ekim 1992 tarihleri arafemur üst uç bölgesinde kistik
lezyon tanısı konulan 7 olguda küretaj
ve kemik grefi doldurma yanı sıra Ender çivileryle osteosentez uyguladık.
Bu 7 olgudan altısı patolojik kırık nedeni ile kliniğimize müracaat ederken, sol
sında

S. B. Şişli Eftal Hast. Ort. ve Travm. KI. Şefi, (Doç. Dr.)
S.B. Şişli Eftal Hast. Ort. ve Travm. KI. Başasistanı
S.B. Şişli Eftal Hast. Ort. ve Travm. KI. Asistanı
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kalça ağrısıyla poliklinliğimize başvuran
birolguda yapılan incelemeler sonucu
trokanterik bölgede litik lezyon saptandı. Dördü erkek, üçü bayan olan hastaların beşi 15-20 yaşlar arasında değişir
ken, bir olgu ve 24, ve bir olgu 52
yaşında idi. Iki olguda radikal tedaviden
önce tanı için açık biyopsi uygulandı.
Diğer 5 olguda ise teşhise varmak için
konvansiyonel grafi, kan tetkikleri ve
bilgisayarlı tomografi ile yetinildi. Bu olguların hepsinde radikal cerrahi esnasında alınan materyaller patolojik tetkike gönderildi ve altı olguda ameliyat
öncesi teşhisimizin doğrulandığı gözlendi. Ancak 1 olguda konvansiyonel
grafi, kalça bölgesi bilgsayarlı tomografi
ve kan tetkikleri sonucunda fibröz displazi düşünülerek küretaj grefleme ve 3
Ender çivisiyle osteosentez yapıldı.
Ameliyat sonrası patoloji sonucu evre 1
miksoid kondrosarkom geldi.lstanbul
Üniversitesi tümör rejistrasyon merkezinde tartışılan hastanın 6 aylık aralarla
akciğer tomografisi ve sedimentasyon
başta olmak üzere diğer telkikierinin
yapılarak takip edilmesinin, ancak bir
nüks görülmesi durumunda daha radikal bir cerrahi tedaviye geçilmesi kararı
alındı. Diğer 6 olgudaki patolojik tetkik
sonuçları 2 olgu soliter kemik kisti, 1 olgu fibröz displazi ve 1 olgu da fibröz
histiositom olarak geldi. 4 olguda osteosentez 3 adet Ender çivisiyle sağlanır
ken,3 olguda hastaların genç olması,
medullanın darlığı ve mevcut skleroz
nedeniyle sadece 2 Ender çivisiyle osteosentez sağlandı. 5 olguda greft olarak hastaların iliak kristalarından alınan
otojen greftler kullanırken 2 olguda aynı
bölgeden alınan otojen gref'e ek olarak
Pyrost kulanıldı. 6 olguda mevcut internal fiksasyona ek olarak pelvipedal alçı
uygulandı. 6 olgunun beşinde ameliyat
sonrası 2 ay sonra alçı açılmasına kar-

şın sadece 1 olguda kaynamanın son
derece yetersiz olduğu göz önüne alı
narak alçı süresi 2 ay daha uzatıldı. Diğer olgularda ise ameliyat sonrası ikinci
ay alçı çıkarıldıktan sonra kalça ve diz
egzersizleri verildi. Hastaların yük vermeden koltuk değneği ile yürümelerine
izin verildi. Ameliyat sonrası dördüncü
ay tüm olgulara %25 yük vermesi söylendi ancak 1 olgu ameliyat sonrası
üçüncü ayda olduğundan henüz yük
vermesine izin verilmedi. Ameliyat sonrası takibe gelmeyen bir olgu dışında,
diğer 5 olgunun dördünde ameliyat
sonrası altıncı ayda 1 olguda onbirinci
ayda tam yük verilmeye başlandı. 1O
aydan daha uzun süre takibi yapılabi
len 5 olgunun dördünde kalça ve diz
hareketleri tam açık bulunurken, alçılı
tespii 4 ay uyguladığımız olgumuzda
ameliyat sonrası 12 ayda kalça dış rotasyonu O derece,diz fleksiyonu 0-45
derece arası yapılabildiği ve diğer kalça
hareketlerinin açık olduğu gözlendi. Osteosentez materyali çıkarılan hasta yoğun rehabilitasyon programına alınarak
tüm harketierin açılması sağladı. Ancak
halen bu hastada Trendelenburg belirtisi muspet olup hasta aksayarak yürümektedir. Yine bu olguda ameliyat sonrası 2 cm kısalık kaldığı gözlendi. Diğer
4 olgudan birinde 1 cm kısalık varken,
3 olguda herhangi bir kısalık saptanmadı. Takip süresi 3. ayda olan hasta dı
şında tüm hastalarımız desteksiz ve
yardımsız yürümektedir.

Sonuçta, ameliyat sonrası 1O aydan
daha uzun süre takibi yapılabilen 5 olguda hareketlerin tam açık olduğu,
konsolidasyonun tamamen sağlanıp,
hastanın desteksiz, yardımsız yürüdüğü
ve sadece 2 olguda 32 cm i geçmeyen
kısalığın söz konusu olduğu göz önüne
alınarak, bu 5 olguda da sonuçlar başa
rılı olarak kabul edildi.
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Resim 1: HK adli hastan m ameliyat öncesi
grafisi.
TARTIŞMA

Femur üst ucu tutan kistik lezyonların genelde geniş yer kaplamaları ve bu
bölgeye etkiyen makasıama kuvvetlerinin büyük boyutlarda olması, mevcut
lezyonların küretaj ve greflemeyi takiben tespitin de sorunlar ortaya çıkması
na neden olmaktadır. Özellikle diafizerbölgeye uzanan kistik lezyonlarda
kullanılacak açılı plağın yeterli tespiti
sağlayabilmesi içni çok uzun tutulması,
aynı zamanda cerrahi girişimin boyutlarını da arttırmaktadır. Yine boyun bölgesindeki sağlam kemik dokunun azlığı
nedeniyle, mevcut tespitin yetersiz kalacağı da diğer bilinen bir gerçektir.
Ekonomik olarak da Ender çivilerinin
plak vida uygulamalarına göre üstünlüğü kabul edilmektedir.
açılı

Sonuç olarak da Ender çivilerinin
plak vida uygulamalarına göre üs-

açılı

Bülent DILAVEROGLU

Resim 2: HK adli hastanm
ameliyat sonrasi erken dönem

tünlüğü

kabul edilmektedir.

Sonuç olarak, tespit açısından iki
yöntem arasında fazla bir fark olmamasına karşın cerrahi giriimin daha basit
olması.
ameliyat süresinin kısalığı,
ameliyat ve ameliyat sonrası komplikasyonların
minimale indirgenmesi,
sağlam medulla ile kist duvarı arasında
ki ilişkinin intramedüller uygulama ile
sağlanarak iyileştirmenin hızlandırılması

ve çok daha ekonomik olması nedeni
ile, ternur üst uç kistik lezyonlarında
Ender çivileri ile tespitin uygun bir yöntem olduğu kanaatindeyiz.

KAYNAKLAR
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Yüksek gradeli yumuşak doku habis tümörlü olgular kliniğimize sıklıkla
geç ve büyük tümörlerle başvurmakta
dırlar. Bu tümörlerin lokal geniş eksizyonla çıkarılabilmesi, ekstremitenin
korunabilmesi ve akciğer metastazlarını
önlenebilmesi için Temmuz
1991'den beri fakültemizde Ortopedi,
Medikal Onkoloji, Radyasyon onkolojisi ve Patoloji Anabilim Anabilim Dallarının işbirliği ile 8cm çapından büyük,
yüksek gradeli yumuşak doku sarkornlarında
neoadjuvant kemotera-

pi+radyoterapi+ekstremite
koruyucu
cerrahi yöntemine başvurmaktayız.Bu
şekilde 4 erkek, 1 kadın 5 sinovyai sarkom olgusu tedavi edilmiştir. Ortalama
yaş 42 yıl 3 ay (27-56). Lezyonlar 118
(Yüksek gradli ekstrakompartmental)
3'ü uylukta, 2'si krusta lokalize idi. 01gulara 2 kür Adriamycin 60 mg/m2 ıtos
famide 1 ,5g/m2 2 olguya 350cGy X1 O,
3 olguya 4600 cGy konvansiyonel radyoterapi uygulanmasını takiben geniş
eksizyon ile ekstremite koruyucu cerrahi uygulanmıştır. Iki olguda geniş eksiz-

l.ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Ortopedive Trav. ABD. Doçenti.
l.ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. ABD, Profesör.
l.ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. ABD uzmanlık öğr.
I.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Medikal Onkoloji ABD Doçenli
***** l.ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi ABD Profesörü
****** 1. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Genel Patoloji ABD, Yard. Doçent.
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M. HlZ

yon

sınırına

femur dahil edilerek, oludefekt bir olguda custom-made
proksimal femur protezi, bir olguda
otoklavize greft + plak vida ile rekonstrükt edildi. Olgular en az 6, en fazla 20
ortalama 13 ay takip edildiler Bu olgulardan hiçbirinde lokal rekürrens görülmedi. Ameliyat öncesi uygulanan
KT+RT+KT ile tümör çapında tüm olgularda 2 cm'den fazla küçülme ve rezeksiyon piyeslerinin incelenmeside %90100 nekroz görüldü .Olgu sayısının azlı
ğı na ve takip süresinin kısalığına rağ
men olgularda ekstremiteyi koruyabilmemiz, lokal rekürrensin olmayışı ve
yüksek nekroz oranı ümit vericidir.
şan

GiRiŞ: Yumuşak doku habis tümörleri klinik seyirlerinin farklılığını,olguların
geç ve büyük tümörlerle başvurmaları
gbii özelliklere sahiptir. Lokal ve sistekontrolda
cerrahi,
cerramik
hi+radyoterapi, radyoterapi+cerrahi, lA
kemoterapi+cerrahi+radyoterapi ve nihayet neoadjuvant IV kemoterai+radyoterapi+cerrahi yöntemleri son
20 yıl içinde ardarda tedavi modaliteleri
olarak ortaya çıkmıştır.

Cerrahi girişimler radikal arnputasyandan yardımcı tedavilerle desteklenen lokal geniş eksizyonlarla ekstremite koruyucu cerrahi girişimiere doğru
değişim göstermiştir. Sistemik kontrol
için kemoterapinin etkinliği tartışmalı olmakla beraber, kas iskelet sistemi Tümörlerinin tedavi edildiği belli başlı merkezlerde yüksek greydlı yumuşak doku
sarkomlarında 5-8 cm. çapından büyük
lazyonlarda adjuvant ve neoadjuvant
tedavi protokolleri günümüzde randemize gruplarda uygulanmaktadır.
Bu

uygulmaya
doku habis tümörlerindeneoadjuvant
kemoterapi,
radyoterapi ve Ekstremite koruyucu
yazıda

kliniğimizde

başladığımız yumuşak

cerrahi uygulamalarının erken
verilecektir.

sonuçları

OLGULAR VE YÖNTEM
1. Temmuz 1991'den beri Fakültemizde Ortopedi ve Traumatoloji, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, patoloji ve Radyodiagnostik Anabilim
Dallarının işbirliği ile 8 cm. çapında büyük, derin yerleşimli, yüksek greydlı yumuşak doku sarkomlı 5 olguya neoadjuvant kemoterapi + radyoterap i+
akstretime koruyucu cerrahi (Limb Salvage) uygulanmıştır.Oigularımızın 4'ü
erkek, 1'i kadın, ortalama yaş 42 yıl 3
ay (en az 27, en çok 56 yıl)dı.Histolojik
olarak 5 olgumuz da synovial sarkom
id.Tümörlerin 3'ü uylukta 2'si kruriste lokalize idi. Tüm olgular IIB tümörlerdi.Fizik muayene+konvansiyonel grafi+ Tüm vücut sintigrafisi+BT veya MRG
tatkikierini takiben stage'lemesi yapılan
olguların 4'üne insizyonel biopsi 1'ine
Trucut iğne biopsisi yapıldı. 3 olgumuza
angiografi de uygulandı. Olgulara 2 kür
IV Adriamycin 60 mg/m2 ve lfosfamide
1,5 gr/m2 (MESNA ile) kemooterapi ve
bu iki kür arasında 2 olguya 350
cGyx1 O, 3 olgu ya 4600 cGy konvansiyonel radyoterapi uygulanmasını takiben lokal cerrahi girişim 2 radikal rezeksiyon 3 geniş eksizyon biçiminde
yaıldı. 2 olguda geniş eksizyon sınırına
femur dadahil edilerek oluşan kemikdefakt 1 olguda csutom-made femur protezi, 1 olguda otoklavize greft+plk vida
ile rekonstrükte edildi. Radikal kornpartman rezeksiyonu yapılan 2 olgudan
birinde siyatik sinir, diğerinde peroneal
sinir tümörle birlikt rezeke edildi. Tüm
olgulara post. op 4 kür kemoterapi uygulandı. Olgular en az 6 en fazla 20 ortalama 13 ay izlendi. Hiç bir olguda lokal rekürrens görülmedi. Bir olguda
postoperalif 8. ayda görülen soliter akciğer metastazı metastazektomi ile gi1048
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deriidi ve hastaya 2 kür daha kemoterapi uygulandı. Bu hasta halen başk a
metastazı olmadan takip altındadır. Hiç
bir olgumuzda radyoterapiye bağlı lokal
erken kamplikasyon görülmedi. 1 olguda geç takipte fibrozise bağlı dizde 20°
fleksion kısıtlılığı görüldü. Peroneal siniri eksize edilen olgu ve siyatik siniri eksize edilen olgumuz T bantlı ayakkabı
ile plantigrad bir ayak sahibidirler. Bu
iki olguda henüz trafik ayak bozuklukları olmamıştır. Fonksiyonel olarak bu
iki olguda desteksiz yürümektedirler.
Rezeksiyon piyeslerinin histolojik tatkikinde olguların tümünde %90'ın üzerinde nekroz oranı saptandı.
TARTIŞMA

Yumuşak doku habis tümörlerinde
prognozu histolojik tip,grade'in düşük
veya yüksekliği, büyüklük, derin yerleşim ve lokalizasyon faktörlerinin etkilediği bilinmektedir. (1 ,6,8). Yüksek Gradeli 8 cm. den büyük lezyonlardan
ekstremiteyi postoperatif kemoterapi ve
radyoterapi yöntemleri tavsiye edilmektedir (1 ,5,6). Bugün için büyük sayılara
ulaşmış randamize serilerle çok yetkin
olarak uzun sonuçların bildirildiği neoadjuvant kemoterapi ve radyoterapi ile
beraber ekstremite koruyucu cerrahi
yöntemleri literatürde azdır(1 ,3). Ancak
son üç yılda ziyaret ettiğimiz büyük kas
iskelet sisteminin tümörlerini yoğun bir
şekilde tedavi edildiği merkezlerde neoadjuvant protokollerin uygulanmakta
oluşu dikkat çekicidir. (2,4,7,9).

Kendi serilerimizde istatistiksel ansonuç veremesekte klinik olarak
yüksek gradeli lazyonlarda sistemik yayılımın kemoterapi uygulanmamış olgularda yüksek oranlarda görülmesi bizi
neoadjuvant
yöntemlerle
limbsalvage'e yönlendirmiştir.
lamlı

Olgularımızda

kemoterapi ve radyo-

M. HlZ

terapiye bağlı morbiditenin düşük olması, takip süremizin relatif olarak kısalığı
na rağmen lokal rekürrens olmayışı cesaret vericidir. 1 olguda görülen
akciğerdeki
soliter metastaz rezeke
edilmiştir. Retrograd incelemede bu
lezyonun past-op 3. ay kontrol BT'sinde
de mevcut olduğu ve 8. ay çekilen
BT'sinde stasyoner kaldığı görülmüş,
ancak rezeksiyana karar verilmiş ve
bunun sinovyal sarkom metastazı olduğu saptanmıştır. Kemoterapi altında
metastatik lezyonarın dahi yavaş geliş
tiği veya metastazların soliter rezeksiyana uygun olduğu bildirilmektedir
(5,6).
Lokal rezeksiyonla çıkardığımız piyeslerde %90'dan fazla nekroz görülmesi lokal rekürrens beklentisini özellikle büyük tümörlerde yer yer marginal
olabilen geniş rezaksiyonlarda bile
azaltmakta olabilir düşüncesindeyiz.
Sonuç olarak yüksek gradeli yumudoku sarkarniarında neoadjuvant
kemoterapi+radyoterapi
ve
limbsalvage yönteminin çağdaş ortopedik
onkolojik yaklaşım olarak ümit verdiği
şak

kanısındayız.
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3. Conad, E, Collins, C, Schmidt
RA, FinneyA, Laramore G: The patho1049

M. HlZ

YUMUŞAK DOKU HABIS TÜMÖRLERINDE KEMOTERAPI RADYOTERAPI, CERRAHI

logic and radiologic response of soft
tissue sarcomas to neoadjuvant chemotherapy, ll. Combined MSTS/
EMSOS Meeting, 28-31 Octob. 1992,
Boston, USA, Congress Book, p: 25
4. Edmondson, JH, Pritchard DJ:
Mayo Clinic Rochester, USA, Ekim
1992, kişisel Görüşme.
5. Herman, HD,Mankin HJ,
WC, Proppes KH: Preoperative,
perative and postop. radiation
treatment of primary soft tissue
ma. Cancer June 55 2659-2667;

Wood
intraoin the
sarco1985.

6. WJaffe, KA, Morris SG: Resecti-

on and reconstruction for soft tissue
sarcomas of the extremity, Orthp Clin
of North Am v Vol-22 pp: 161-176, No,
1991
7. Kotz, R: Allgemeines Krankenaus
Vienna, Austria. Eylül 1991, Şahsi görüşme

8. Potter, DA, Kinsella, T,et al.: High
grade soft tissue sarcomas of the extremities". CancerJuly 58: 190-205,
1986.
9. Trapeznikov NN, All Union Cancer Research Center, Moskova, Rusya,
Ağustos 1992 kişisel görüşme.

1050

BÖLÜM - XVIII
KlSlM- 6
YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA CERRAHi

TEDAVi iLKELERi VE REKONSTRÜKSiYON
YÖNTEML Ri
Mehmet

ÇAKMAK*,Sıdıka

Yumuşak
doku sarkarniarında
(YDS) esas tedavi yöntemi cerrahidir.
Radyoterapi (RT) ve kemoterapi (KT)
tedaviye yardımcı olabilirler. Cerrahi
tedavi yöntemleri arnputasyon ve lokal eksizyondur. Eskiden arnputasyon
tercih edilirken günümüzde lokal eksizyon daha çok uygulanmaya başlan
mıştır.

YDS'de tedaviyi etkileyen en
önemli noktalar lokal eksizyondan
sonra gelişen lokal nüks ve metastaz
oluşumudur. Lokal nüks oluşmasında
birinci faktör tümörün Grade ve lokal
eksizyon tekniğidir. Artık bilinmektedir
ki sarkomun etrafındaki doku planları
boyunca mikroskobik olarak yayılan
satellit ve skip metastazlar lokal nük-

KURU**, Levent ERALP***
sü

bir tümörde
satellit olutuğu için geniş lokal
eksizyon (GLE) yeterli olur ve nüksü
önler. Marginal rezeksyon (MR) yapıl
ması zorunlu ise tedaviye RT ekleme
gerekir. Highrade bir tümörde ise GLE
satellitleri uzaklaştım ancak kampartman içinde skipler kaldığı için nüks oluşabilir. Bu yüzden radikal lokal rezeksiyon (RLR) yapmak gerekir. GLE
zorunlu ise nüksü önlemek için RT, metastazları önlemek için KT uygulamak
gerekir.
oluştururlar.Lowgrade

yalnız

YDS genellikle GLE veya RLR ile
tedavi edildiğinden ameliyat sonrası geniş defektler oluşur ve bunların rekonstrüksiyonu gerekir. Biz bu yazımızda
GLE ve RLR sonrası uyguladığmıız re-

lst.Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Profesörü.
Isı. Tıp Fak. Onkoloji Enstitüsü Doçenli
lst. Tıp Fak Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Araşt. Görev.
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konstrüksiyon yöntemlerini ve

bunların

sonuçlarını sunacağız.

MATERYAL
1981-1992 yılları arasında Istanbul
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalında ve istanbul Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsünde 28 olgu tedavi edildi.
Tıp

Olguların 16'sı erkek, 12'si bayandı.
En küçük yaş 11, en büyük yaş 65, ortalama yaş 45 idi. Olguların başvuru
zamanında hiçbirinde metastaz yoktu.
1 olgu primer, 11 olgu biopsi yapılmış
olarak, 16 olgu tümör nüksü nedeniyle
başvurdu. 5 olgu subkutanöz yerleşim
li, 23 olgu derin yerleşimli idi. Olguların
3 gluteal bölge, 3 omuz, 4 boyun 7 göğüs duvarı, 11 ekstremile yerleşimi
gösteriyordu.
Olguların

9 fibrosarkom, 9 liposarTABLO

REKONSTRÜKSiYON YÖNTEMLER

kom, 3 malign fibröz histiositom, 1 malign schwannoma, 2 kondrosarkom, 1
rabromiyosarkom, 1 hemangioendotelioma, 2 dermoto fibrosarkon idi.9 olgu
low grade, 19 olgu highgrade idi. 9 olguya preoperatif RT uygulandı. 7 olgu
intrakompartmental, 21 olgu ekstrakampartmental idi. 2 tümör stage 1-A,
7 stage 1-B, 5 stage 11-A, 14, stage ll-B
idi. Stage lll tümör yoktu.
METOD
Tüm olgular ortopedist, plastik cerrah,radyoterapist ve tıbbi onkolog'dan
oluşan aynı ekip tarafından takip edildiler. 3 olguya RLR, 22 olguya GLE, 3 olguya MR uygulandı. Lokal eksizyondan
sonra ortaya çıkan defektin rekonstrüksiyonu için değişik kas-deri (KOF), deri
flepleri (DF) ve serbest deri grefti
(SDG) kullanıldı (Tablo).
Ameliyat sonrası 14 olguya radyoterapi, 5 olguya kemoterapi uygulandı.
Ameliyat sonrası major kamplikasyon
görümedi.8-48 ay izlenen olguların 4 lokal nüks, 5 uzak metastaz görüldü.
TARTIŞMA

Rektoralis major kas-deri flabe

1

Latissumus dorsi kas-deri flebi

2

Trapezius kas-deri flebi

1

Latissimus dorsi kas flebi

3

Tensor fasya lata kas-deri flebi

3

Random patteinderi flebi

5

Radial arterpedikullü önkol flebi

1

Gömülü dermal flep

1

Latissimun dorsi serbest flep

1

Serbest deri grefti

10

YDS'da multidisipliner bir tedavi Bu
ekipte ortopedist ile birlikte plastik cerrah radyoterapist ve kemoterapist olmalıdır. Ekipte plastik cerrahın varlığı
rezeksiyenun arzulanan genişlikte yapılmasını sağlar. Çünkü ortopedist yaranın kapanamayacağı endişesi ile rezeksiyonu
yetersiz
yapabilir.
Rezeksiyenun yetersiz olması, GLE
gereken yerde MR veya RLR yapılması
gereken yerde GLE yapılması nüks ve
metastaz olasılığını artırır (3,5).
olduğu henüz
Highrade tümörlerde metastaz oluşumunu engellemek için denenmektedir. (1 ,2,4).
YDS'de RT preoperatif veya postopera-

YDS'da KT'nin etkili

gösterilmemiştir.Ancak
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tif olarak nüksü önlemek için kullanıl
maktadır(8,9). Nüksü önlemek için cerrahi rezeksiyonla birlikte Brakiterapi uygulanmakta ve bunun nüksü azalttığı
bildirilmektedir (2,9). Ancak yara komplikasyonlarının yüksek olduğuna dair
yayınlar vardır (2,6,8). YDS'da RT ile
cerrahi tedaviin kombinasyonu nüks
oranını azaltmamaktadır (8).

perficial truncal sarcomas, J.Ciin. Oncol.
5:480-488, 1987.

Lokal nüksün tümör disseminasyon
riskini arttırdığı ve bu yüzden hastalık
tan ölüm oranını yükselttiği belirtiimktedir (1 ,10). Bu yüzden YDS'de sürvi için
başlangıçtaki tedavi çok önemlidir. lik
cerrahi, kurallara uygun biopsi alımıyla
başlar. Gerek biopsi kesisin seçimi, gerekse hemostaza özen gösterme hastalığın lokal ve sistemik kontrolü üzerinde birinci derece rol oynar. Uygun
olmayan biopsi tekniği ve yetersiz cerrahi tedavi, lokal nükse ve uzak metastaza yol açabildiği gibi sonraki redikal
cerrahiyi zorlaştırmaktadır.

5. Gustafson, P, Ryaholm, A.: Selection
bias in treatment of soft tissue sarcoma. J.
Bone Joint Surg. (Br), 1992, 74-B: 501-3
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M., Akalm, G.: Yumuşak doku sarkomlan ve
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OSTEOJENiK SARKOMADA UYGULADIGIMIZ
TEDAVi PROTOKOLU V SONUÇLARIMIZ
M.BAŞBOZKURT**, A.S. ATEŞALP***, N.GÜLTEKiN*, V. V. YILDIRIM****

1970'1i yılların öncesinde ekstremite yerleşimli osteosarkomun radikal
cerrahi tedavisinde arnputasyon uygulaması çok yaygındı. Arnputasyon ile
hastaların %20-40'ında küratif tedavi
sağlanmakta idi (9). Bu nedenle
1970'1i yıllardan başlıyarak arnputasyon ile birlikte etkili kemoterapi uygulamalarına başlanılmıştır Böylece hastaların büyük çoğunluğunda teşhis
sırasında var olan akciğer mikrometastazları sistemik kemoterapi ile eradike edilmeye çalışılmıştır. Etkili bir kemoterapi yapılmazsa bir yıl içinde
akciğer metastazlarının görüldüğü çeşitli yayınlarda bildirilmiştir (1,1O). Sistemik kemoterapi ile birlikte lokal kemoterapinin
de
kullanılmasını
tümörün ve birlikte görülen mikrometastatik hastalığın tedavisinde daha
başarılı

olduğu

gösterilmiştir

(1,5,6,7,12).
Son 15

••

GATA
GATA
GATA
GATA

yılda

Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi

yanında

arnputasyon yerine tümörü lokal olarak çıkartma esasına dayanan
ekstremite kurtarıcı ameliyatlarda da
uygulanmaya başlanmış ve arnputasyon uygulanan olgularla ekstremite
kurtarıcı girişim uygulanan olguların yaşam oranları arasında çok fazla anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Özellikle radyolojik görüntülema tekniklerindeki gelişmeler ile etkili destekleyici tedavilerin bu ameliyatların başarılı
oranını artırdığı da bir gerçektir (3,4,9).
Çalışmamızda osteosarkom tanısı
konulan olgularda uyguladığımız neoadjuvant ve cerrahi tedavi sonuçları incelendi.

GEREÇ VE YÖNTEM

GATA
A.B.D.'da

Ortopedi ve Travmatoloji
1.1.1988-1.1.1993 tarihleri
arasında 17 osteosarkom olgusu tedavi
edidi ve sonuçlar değerlendirildi. Olgu-

etkin kemoterapinin

ve
ve
ve
ve

Travmatoloji
Travmatoloji
Travmatoloji
Travmatoloji

A.B.D.
A.B.D.
A.B.D.
A.B.D.

Profesörü
Doçenli
Yrd. Doç.
Uzm. Öğr.
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ortalaması

19.8 (10-25)
4'ü kız (%23.5), 13'ü
erkek (%76.5) idi. Tümör 7 olguda
(%41.1) fe mu r distalinde, 5 olguda
(%29.4) tibia proksimalinde, 1 olguda
(%5.8) ternur proksimalinde, 2 olguda
(%29.4) tibia proksimalinde, 1 olguda
(5.8) femur proksimalinde, 2 olguda
(% 11.8) humerus proksimal inde, 2 olguda ise (% 11.8) iliak kanatta lokalize
idi. Olgular ortalama 20.7 (7-54) ay takip edildi.
idi.Hastalarımızı

Ameliyat öncesi tanı ve tümör sınır
belirlenmesinde düz radyografi,
bilgisayarlı tomografi, kemik sintigrafisi,
anjiografi, manyetik rezonans, iğne biopsisi ve kantetkiklerinden yararlanıldı.
MRG 8 olguda uygulandı. Primer tümörün teşhisinde uzak metastazın varlığını
araştırmak için akciğer BT si yapılır (4).
Bu tetkikle hiçbir olgumuzda metastaz
saptanmadı. MRG tetkiki yapılan 8 olgunun tümünde tümör ekstra kompartmantal yerleşimli idi ve damar-sinir invazyonu yoktu. Bu tetkiklerden sonra
olgulara 72 saat infüzyon pompası ile
lokoregionel 90 mg/m2 Adriamisin, 60
mg/m2 Cisplatin uygulandı. Takiben 10
seansta toplam 3500 rad radyoterapi
tatbik edildi. Bu tedavi bitince hastalar
ameliyata alındı. 11 olguya ekstremite
kurtarıcı ameliyat uygulandı. Tümör bölgeleri en blok rezeksiyon ile çıkarıldı.
Bu olguların 2'sinde tümör humerus
proksimal yerleşimli idi ve rezeksiyondan sonra omuz protezi uygulandı.
9'unda ise ternur distali veya tibia praksimali yerleşimli idi.
larının

Rezeksiyandan sonra custom made
protez uygulandı. Kemik rezeksiyanları
tümörün medüller yayılım mesafesinin
4-5 cm uzaığından yapıldı. Humerus
proksimal yerleşimli bir olguya ekstraartiküler, diğer tüm olgulara intraartiküler rezeksiyon uygulandı. Hastalara 3

gün antibiotik uygulandı. üç hafta atel
tespiti yapıldı. Daha sonra rehabilitasyon programına başlandı.
En blok olarak rezeke edilemeyecek
derecede yayılım gösteren 3 olgumuzave patolojik kırık saptanan 1 olgumuza
arnputasyon uygulandı.
Postoperatif kemoterapide 3 gün
lfosfamid 2 gr/gün, 3 gün Cisplatin 20
mg/m2/gün, 2. gün Farmorubicin 55
mg/gün uygulandı (5). Bu tedavi, nekroz oranı %90'ın altında kalan olgulara
ve nekroz oranı değerlendirilmeyen olgulara 21 günde bir 6 kür olacak şekil
de planlandı.
Kontroller üç ayda bir lokal grafiler,
grafileri, sedimantasyon, tamkan, alkalen fosfataz tetkikleri; altı ayda
bir kemik sintigrafisi, toraks BT ile yapıl
akciğer

dı.

BULGULAR

Hastalar kliniğimize ortalama 3 (1-7)
ay devam eden ağrı şikayeti ile geldiler.
Olguların hepsinde ilk muayene sırasın
da ele gelen kitle mevcut idi.
1O olguda neoadjuvant tedaviden
sonra uygulanan cerrahi işlem sırasın
da elde edilen materyalden nekroz
oranları ölçüldü (8). 5 olguda % 90'ın
üzerinde diğer 5 olguda da %90'ın altın
da da % 90'ın altında nekroz oranı saptandı.

Femur distalinde yerleşimli 1 olgumuza önce en blok rezeksiyon + artrodez uygulandı. Hastada 3 ay sonra lokal
rekürrens
gelişince
kalça
dezartikülasyonu yapıldı. Hasta ilk teş
histen 9 ay sonra yaygın akciğer metastazı ile kaybedildi.
Femur distal bölge yerleşimli 1 olgumuza en blok rezeksiyon ve custommade protez uygulandı. Hasta 29 ay
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S.No

Isim

Yaş

Cins

Lokalizasyon Nekroz

Tedavi

Oranı(%)

Takip
Süresi

M. BAŞBOZKURT

Metastaz

Sonuç

-

y

(a~

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A.K.

T.D.
S.M
S.A.

I.A.
M.O

T.T.
K. S.

D.Y.
E.l.
M.Ö
M.K
Z.B.
O.K.
M.Ş

E .K.
S.A.

10
14
20
12
21
20
18
22
15
24
17
21
20
22
19
19
15

E

Fem.dis.

-

EBR+CMP 22

E

Fem.dis.

90

kalç.des.

E

Fem.prok

kalç.des.

K

Tib.prok

-

E

Tib.prok

E

Fem.dis.

E

Tib.prok

E

Fem.dis.

K

Hum Prok.

E

Fem.dis.

E

Ili. kan.

E

Fem.dis.

K.T.

90
95
80

Am put.

o

EBR+CMP

50
60
85

EBR+CMP

Kalç.des.
EBR+CMP
EBR+OP
Ili. rez.
EBR+CMP

E

lLl. KAN.

-

lli.rez.

E

Fem.dis.

90
95

EBR+CMP

-

EBR+OP

K

Tib.prok

E

Hum.prok.

K

Tibia

EBR+CMP
EBR+IIiza

9
54
3
25
26
8
8
9
13
6
12
7
29
21
29
43

Akc.+lokal Ex

-

y

Akc.

Ex

-

y
y
y
y
y
y
y
y
y

Akc.

Akc.

Ex

-

y
y
y

rov

(EBR=En blok rezeksiyon, CMP=Custom made protez, OP=Omuz protezi)

sonra

akciğer metastazı

ile kaybedildi.

Tibia proksimal bölge yerleşimli bir
olgumuzda teşhis sırasında akciğer metastazı vardı. Hasta direkt kemoterapi protokolüne alındı. 3 ay içerisinde yaygın
akciğer metastazı ile
kaybedildi.

Hastaya lobektomi uygulandı. Hasta
halen kontrolumuz altındadır.

diğer

Femur distal bölge yerleşimli başka
bir olguda teşhis sırasında aynı taraf
kondiler bölgede skip metastaz. Bu
hastaya en blok rezeksiyon+custommade diz protezi uygulandı. Hastada
primer tümörün teşhisinden 5 ay sonra
sol akciğerde metastaz tespit edildi.

TARTIŞMA

VE SONUÇ

1970'1i yıllara kadar yalnız cerrahi ile
tedavi edilen osteosarkomalı hastaların
5 yıllık yaşam oranları %20 civarında idi
(9). 1970'1i yıllar ve 1980 li yılların baş
larında çeşitli kemoterapi protokolları ile
birlikte cerrahi uygulanan hastalarda 5
yıllık yaşam oranları %60 ile% SO'Ierde
saptanmıştır (7,8, 12).
Ekstremite kurtarıcı ameliyatlarda
amaç tümörün tamamen ortadan kaldır-
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Jaffe'nin çalışmasında kemoterapi
ile uygulanan amputasyonda yaşam
oranı %68iken, ekstremite kurtarıcı girişim uygulanan olgularda bu oran %80
bulunmuştur (5).
Özellikle metastazların önlenmesinde kemoterapinin etkili olduğu bilinen
bir gerçektir. Ayrıca preoperatif kemoterapi cerrahide büyük kolaylık sağlamak
tadır. Hastalıksız yaşamı sağlayan en
önemli faktör kemoterapi ile alınan histolojik cevaptır (5). Tümörün lokal kontrolü cerrahi tedavi ile, sistemik kontrolü
ise kemoterapi ile sağlanmalıdır.
Carter ve ark. 1977-1984 yılları araBirmingham kemik tümörleri tedavi servisinde kemoterapi ile kombine,
ekstremile kurtarıcı operasyon ve endoprotez replasmanı ile tedavi ettikleri
hastalardaki 5 yıllık hastalıksız yaşam
oranını %48 olarak tespit etmişlerdir
sında

(2).

Şekil 1. Humerus prok. lokalizasyonlu birolgunun ameliyat önce ve sonrasi grafisi.

maktır. Birlikte uygun neoadjuvant ve
adjuvant kemoterapilerin kullanımı ile
bu ameliyatlardan sonra yaşam oranı
oldukça yükselmiştir (5, 12). Arnputasyon veya dezartikulasyonunu yaşam
süresi üzerine etkisi bakımından en
blok rezeksiyonlardan üstün olduğu ispatlanmış değildir. Lokal nüksün önemli
nedenlerinden olan skip metastazların
da oldukça seyrek oluşu en blok rezeksiyonu daha çok tercih edilmesine neden olmaktadır (9)

Trapeznikov ve amiraslanov, 19551986 yılları arasında 393 osteosarkoma
olgusu tedavi etmişler ve S1 hastaya
sadece cerrahi uygulamışlardır. Bu
hastaların %75.2'sinde 1 yıl içerisinde
hemotojenik metastaz gelişmiştir. Bunlarda 3 yıllık hastalıksız yaşam oranı %
10.1; 5 yıllık yaşam oranı ise % ?'dir.
Kemoterapi ile birlikte cerrahi yuguladıkları 55 olguda ise 1 yıllık yaşama
oranı %64.6; 2 yıllık %47.7; 3 yıllık %
34.4 dür. Kemoterapi ile kombine edilmiş ekstremite kurtarıcı ameliyatların
umut verici olduğu sonucuna varmışlar
dır(11).

Bizim olgularımızda ortalama takip
süremiz 21 ay ve hastalıksız yaşam
oranımız %83'dür. Ekstremite kurtarıcı
girişimlerde tümörün anatomik yerleşi
minin ameliyattan önce mutlaka değer
lendirilmesi, dikkatli ve deneyimli bir
cerrahi ekip çalışması ve uygun kemo1057
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terapi protokolü ile çok daha başarılı sonuçlar alınabilineceği kanaatindeyiz.
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DÜŞÜK GRAD'LI (MALiGN HABiS)

KEMiK TÜRLERi
Muharrem BABACAN, Recep ERDOGAN
diğeri

parosteal

Düşük grad'lı malign kemik tümörleri sadece düşük grad'lı anaplezi göstermezler, ayrıca düşük grad'lı biolojik
davranış yani, nispeten düşük büyüme oranı, düşük metastaz yapma gibi
özelliklere sahiptirler. Cerrahi açıdan
geniş rezeksiyon yapılırsa tam kür

1'i fibrosarkom ve bir
osteosarkom idi.

şansı vardır.

Enkondrom ile santral kondrosarkom arasında kesin ayrım yapmak oldukça zordur. Bu farklılık çok karmaşık
ve önemlidir.

MA TERY AL VE METOD
Kliniğimizde 1990-1993 yılları ara7 düşük grad'lı melign kemik tü-

sında

mörü tetkik ve tedavi görmüştür. Halen hepsi kontrolumuz altındadır.
Bunların 2'si pelvis, 1'i fibula üst uç,
1'i metakarp, 1'i humerus cismi, 1'i humerus üst uç, ve 1'i femur cisminde
yerleşmiş idi. 2'si periferik kondrosarkom, 2'si enkondrom zeminden çıkmış
santral kondosarkom, 1'i ollier hastalı
ğı zemininden çıkmış kondrosarkom,
Cerrahpaşa Tıp

Olguların tümüne geniş lokal rezeksiyon yapıldı. Radyoterapi ve kemoterapi uygulanmadı.

SONUÇ VE

TARTIŞMA

1. Enkondrom ile düşük grad'lı kondrosarkom arasıda hücresel benzerlikler
çoktur. Klinikopatolojik ve patojik veriler
olmaksızın bu ayrımı yapmak çok subjektiftir.
2. Çift çekirdekli kondrosit, hiper
sellülarite habasete değişim olarak yorumlanmaktadır. Fakat bu tip çift çekirdekli kodrositler her tip selim kartilaj tü-

Fakültesi Ortopedi ve Trav. Anabilim Dalı
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mörlerinde, hatta normal kartilajda bulunabilir. Kondrosarkomların %25' inde
anaplazi yoktur veya çokaz belirgindir.

a) Kemoterapik tedavinin morbiditesi düşük metastaz yapma riskine göre
büyük sonuçlar doğurur.

3. Küçük parçalarhalinde biopsi (Enkondromlarda) teşhistesorunlar yaratır.

b) Düşük gradlı habis tümörler standart kemoterapötiklere iyi cevap vermezler.Bu ilaçlar yüksek gradlı tümörler
için yapılmıştır. Hızla çoğalan hücreler
üzerine etkilidir. Yavaş çoğalan normalve neoplastik hücreler üzerine daha az
etkilidir.

Eğer

sitolojik parametreler yetersiz
osteokondromdaki sessiz kondromatöz değişimin parametreleri şunlar
olabilir.
kalırsa

1. Klinik öykü ve

yaş.

2. Standart grafi. CT skan ve MR'da
yumuşak doku kitlesinin kalınlığının artmış olması.

3. Kartilaj

Kap'ın kalınlığının artmış

olması.

4. Lazyon'un pariferisinde aktif büyüme bulgularının olması
5. Korteks ve medüller kanala doğru
infiltrasyon gibi habis değişim bulguları
nın olması.
Düşük grad'lı
teşhisi çeşitli

habis kemik tümörlerin
nedenlerden dolayı önem-

lidir.
1.
teşhis

Yanlışlıkla

selim lezyonlar olarak

edilir.

c) Bazen düşük gradlı tümörler yanyüksek gradlı olarak teşhis edilebilir. Gereksez yere sistematik kemoterapi verilir.
lışlıkla

Bu çalışmada amaç, hastanın öyküsü, radyolojik bulgular ve şüpheli yerlerden alınan biopsilere dayanarak kemik tümörlerindeki maligniteye doğru
farklılaşmayı teşhis için klinikopatolojik
biryaklaşım bulmaktır.

Bütün veriler, sistolojik örneker ve
sitolojik bulgular ile beraber değerlen
dirilmelidir. Maligniteye farklılaşma süreci karmaşıktır. Fakat klinik özellikler,
radyolojik ve histolojik patternler iyi değerlendirilir ise olguların çoğunda doğru
teşhise van labilir.

2. Eğer selim lezyon olarak düşünü
lürse genellikle yetersiz tedavi edilir.
Yetersiz tedavi lükse sebep olur.
Prognozu belirgin ölçüde bozacak şe
kilde yüksek gradlı tümör haline gelir.
3. Düşük gradlı habis tümörlerinin
tedavisinde sistemik kemoterapinin genellikle yeri yoktur.

KAYNAKLAR
1. Campanacci, M.: Bone and Soft Tissue Tumors. Springer-Verlag Berlin 1990
2. Huvos A.G.: Bone Tumors. Second
Edition WB. Saunders Company1991
3. Mirra, J.M.: Bon Tumors. Lea and Febiger Company 1989.
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KSTREMiTE KORUYUCU CERRAHI
UYGULAMALARIMIZ
Dündar SABAH*, Güven YÜCETÜRK**, Emre ÇULLU***
Gelişen

kullanılan kemoterapötiklerin tümöre etkisini belirlediğinden onkoloğun adjuvan tedavisini planlamada büyük yarar

radyo-kemoterapi olanakve modern kemik rekonstrüksiyon
teknikleri iskelet sistemi Tümör Cerraisine "Limb Salvage" yani ekstremite
kurtarıcı cerrahi girişim olgusunu sokmuştur(1-7). En radikal cerrahi uygulayıcıların dahi son on yılda prensiplerını
değiştirdiklerini
görmekteyiz.
Gerçekten BT MRG gibi inceleme
yöntemleriyle cerrahi sınır kesin çizgilerle önceden belirlenebildiğinde arnputasyon ile konservatif girişim arasında
rekürrens
ve
metastaz
açısından belirgin bir fark kalmamaktı
dır (1 ,3). Neoadjuvant radyoterapi veya kemoterapi ise tümörün çevresel
mikroekstansiyonlarını ortadan kaldı
rarak cerraha tümöre daha yakın planda hareket edebilme özgürlüğünü
vermektedir (1-3). Piyes üzerindeki incelemeler ise preoperatif dönemde
ları

sağlamaktadır.

BT ve MRG sistemlerinin uygulamaya girdiği ve Iskelet Sistemi tümör Konseyi'ni oluşturabildiğimiz son 4 yıl içinde "Ekstremite kurtarıcı" opeasyonara
daha çok cesaret bulabildik.
MATERYAL VE METOD:
Kliniğimizde primer malign tümörlerde uygulanan ekstremite kurtarıcı ameliytalar ile gerek metastatik kemik tümörleri ve gerekse giant cell tümör gibi
agresif benign kemik tümörlerinde ablatif girişimiere alternatif olarak yapılan
rekonstrüktif uygulamalar gözden geçirilmiştir.

Tümör cinslerine

Ege Üniv. Tıp Fak. Ort. ve Travm. ABD Doçenli
Ege Üni. Tıp Fak. Ort. ve Travm.ABD Prolesörü
Ege Üni. Tıp Fak. Ort. ve Travm. ABD Araş.Gör.
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45 pri-
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mer malign (8 sinovyal sarkom, 6 kondrosarkom, 5 fibrosarkom, 5 liposarkom,
4 Ewing, 6 osteosarkom, 3 malign fibröz histiositom, 8 malign mezenşimal
tümör) olgusuna bu tip girişim yapıldığı
tesbit edilmiştir. Ayrıca 39 metastatik
kemik tümörlü ve 26 giant cell tümörlü
olguda da geniş eksizyon sonrası rekonstrüksiyonlar yapılmıştır.
Lokalizasyon olarak en sık uygulama 46 olgu ile femurda yapılmıştır? Bunu humerusta 10,skapulada 7, radiusta
6, uyluk yumuşak dokuda 5, tibiada 5,
pelviste 7 ve diğer lokalizasyonlarda
yapılan 24 uygulama izlemektedir.
SONUÇLAR:
Prensip olarak detaylı radyolojik ve
sintigrafik incelemeler tercihan tru-cut
biyopsi sonrası primer malign kemik tümörü olgularında neoadjuvant kemoterapi, yumuşak doku tümörlerinde ise
neoadjuvant radyoterapi uygulaması
başlatılmıştır. Bunu izleyen dönemde
uygun olgularda "Limb Salvage" ameliyatlar geçilmiştir. Metastatik tümörlerde
ise neoadjuvant radyokemoterapi yapıl
mamıştır.

Pelvisteki uygulamalarımız internal
hemipelvektomi 1, geniş yumuşak doku
eksizyonu 3, geniş kemik eksizyonları
3 şeklinde yapılmıştır. Tüm hastalar yürüyebilir duruma gelmişlerdir. Kalça ekleminde geniş rezeksiyon ve kendi dizaynımız
mega
kalça
protezi
uygulanmıştır. Tüm hastalarımız post
op 3 üncü haftada koltuk değneği 2 inci
ayda baston ile yürüyebilir duruma gelmişlerdir. Bir olguda protez kırığı geliş
miş ve protez yenilenmştir. Aynı olguda
asetabulumda tümör gelişmesi nedeni
ile protez üçüncü kez yenilenmiş ve total tipe çevrilmiştir.
Femurda 9 olguda büyük kemik reve rekonstrüksiyon, uyluk-

zeksiyonları

ta 5 olguda geniş yumuşak doku eksizyonu uygulanmıştır.
Diz bölgesinde geniş rezeksiyon ve
kendi yöntemimizle artrodez, 5 olguda
rezeksiyon ve değişik tiplerde total mega tümör protezleri uygulanmıştır. Hastaların tümü rahat yürüyebilir duruma
gelmişlerdir. Rekürrens yoktur.
Tibia ve kruriste geniş rezeksiyon
ve rekonstrüksiyon sayımız 7 dir.
Üst ekstemitede uyguladığımız nonablatif radikal girişimler ise 6 skapulektomi, 2 geniş yumuşak doku rezeksiyonu, 4 humerus üst uç rezeksiyon ve
mega omuz protezi şeklindedir. Dirsekte rezeksiyon ve tümör protezi 5 olguda
yapılmıştır. El bileğinde 4 adet geniş rezeksiyon ve artrodezimiz vardır.
TARTIŞMA

Ekstremite kurtarıcı cerrahi girişim
lerin kendi olanaklarımız gözönüne alı
narak ana prensipleri aşağıdaki şekilde
olmalıdır.

1. BT, MRG sintigrafi gibi sistemlerle cerrahi sınır öncedenkesin olarak belirlenmelidir. Tümör cerrahi prensiplerinde açıkca belirtildiği gibi marginal
eksizyonlarda neo-adjuvant kemoterapi
veya radyoterapiye rağmen rekürrens
yüzdesinin yüksek olduğu unutulmamalıdır.

2. Neo-adjuvant radyo-kemoterapinin tümör kitlesi ve çevre doku üzerinde yaptığı değişiklikler dikkate alın
malıdır.

3. Ekonomik nedenler veya kooperasyon eksikliği nedeni ile detaylı incelemeleri yaptıramıyacak, neo-adjuvant
kemoterapi ve rekonstrüksiyon için gerekli şartları oluşturarnıyacak hastalar
eksik uygulamalarla riske edilmemelidir.
1062
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4. Poplitea, aksilla, inguinal bölge
gibi ana damar ve sinir oluşumlan üzerindeki kitleler çok dikkatli bir şekilde incelenmeli, eksizyon sonrası ekstramitenin
olası
fonksiyonel
durumu
gözönünde bulundurumladır.
5. Primer malign iskelet sistemi tümörlerinde rezeke edilebilir sınırlar dı
şında bulunan organ metastazları varlı
ğında ekstremite kurtarıcı girişimlerin
hastaya ne kazandıracağı iyi hesaplanmalıdır.

6. Patolojik
kontaminasyon

kırık varlığında
olasılığı

gözden

geniş
kaçırıl

mamalıdır.

7. Erken çocukluk devresinde tümör
protezleri ile rekonstrüksiyon yerine
fonksiyonel güdük bıakan arnputasyonlar tercih edilebilir.
SONUÇ
Özellikle malign tümör tedavisinde
ekstremite koruycu girişimler multidisipliner bir çalışmayı ve çok iyi bir ön hazırlığı gerektirir. Malign tümörlü hastaların bir veya en çok iki defa şansları
olduğu unutulmamalıdır. Ameliyat planlaması sırasında cerrah, kendini en çok
tatmin edecek girişimi değil hastaya en

Dündar SABAH

çok yararlı
melidir.

olabileceği

yöntemi tercih et-
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iSKELET SiSTEMi TÜMÖRLERiNDE
EKSTREMiTE KURTARICI CERRAHi
GiRiŞiMLER VE REKONSTRÜKSYON
YÖNTEMLERi
Harzem ÖZGER, Mehmet ÇAKMAK, M. KOCAOGLU, L. ERALP,
Primer iskelet sistemi tümörlerinde
ve tedavi anlayışı tanı ve evreleme yöntemlerindeki gelişmeler, önemli bulguları açığa çıkaran çeşitli çalış
malar, tümörlerin biyolojik davranış
biçimlerini
daha
iyi
anlaşılma
sı,adjuvan kemoterapi ve radyoterapinin kullanılabilirliği gibi faktörler sayesinde sürekli bir gelişim göstermektedir.

tanı

Lokal rezeksyonlarda cerrahi teknigeliştirilmesi ve sonrasında rekonstrüksiyon, ekstremite kurtarıcı girişimleri konvansiyonel amputasyonla
karşılaştırabilir, hatta tercih edilir hale
getirmiştir. Lokal rezeksyonda amaç
güvenilir cerrahi sınırlarla tümörün lo-

ğin

l.ü. Istanbul Tıp

Negatif

sı

nırların sağlanmasında başarısızlık

lo-

kal kontrolünü
kal nüks ve
risklidir.

sağlamaktır.

yayılma olasılığı açısından

Rezeksyon sonrasında ortaya çıkan
doku ve kemik defektinin rekonstrüksiyonunda cerrah çeşitli seçeneklerle karşı karşıyadır. Bunlar endoprotezle
rekonstrüksiyon
rotasyon
plastisi allogreft, konvansiyonel veya
damarlı otogreft ile rekonstrüksiyon rezeksyon artrodezi ve diğer yöntemlerdir. Rekonstrüksyonun amacı maksimum fonksiyonu sağlayacak şekilde
ekstremilenin korunmasıdır. Cerrah yukarıdaki yöntemlerden birini olgunun
özelliklerine lezyonun tipi ve yerleşimiyumuşak

Fakültesı Ortopedi ve Travmatoloji ABD.
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H.ÖZGER

ne göre, avantaj ve dezavantajları iyice
seçme ve uygulama

değerlendirerek
durumundadır.

MA TERY ALVE METOD

l.ü. Istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi
ve Travmatoloji ABD.'da 1988-1992 yıl
ları arasında toplam 84 iskelet sistemi
tümörü olan hastaya ekstremite kurtarı
cı ameliyat ve veya lokal rezeksyon uygulanmıştır. Bu hastalardan takip ve
kontrolünü yapabildimiz 51 olgu bu çalışmanın materyalini oluşturmaktadır.

ze geldikçe ekstremite kutarıcı girişim
lerin uygulama oranı artmaktadır. Tablo 2,3 ve 4'te de hastaların histopatolojik tanı, Enneking'e göre staging ve
tümör lokalizasyonuna göre dağılımları
görülmektedir.

STAGE

SAYI

lA

2

IlA

10

ll B

18

lll B

4

Hastalarımızın

33'ü erkek ve 181 baya idi. Ortalama yaş 23.8 (13-62) idi.
Tablo 1 de görülebileceği gibi günümü-

Tip

Sayı

Ostesarkom

13

3

17

Tablo 2

Kandrosarkom

9

M.fibr.histiositom

4

Lakolizasyon

Hernang loendotelyurıı

3

Pelvis

5

Ewıng

3

Os Pubis

2

Anev, Kemik Kist

7

Proks. Femur

9

Dev Hücreli Tm.

6

Diş

Femur

12

Hemanaiooerisitom

1

Proks.tibia

18

Osteoblastom

3

Radius + Ulna

Ko ndroblastom

2

Toplam

51

Tablo 3

Sarkomu

Toplam
Tablo 1
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Olguların değerlendirilmesi esnasın

da düz radyografi, BT, MRG Tc99 tüm
vücut sintigarfisi ve gerektiğinde anjiografi kullanıldı. Staging ENNEKING e göre yapıldı. Akciğer grafisi, BT ve sintigrafi ile olası metastazların varlığı
araştırıdı. Bu tetkiklerin ardından lokal
rezeksiyon kriterlerine uyan hastalara
wide rezeksyon anlamında cerrahi girişim uygulandı. Çıkartılan piyeslerin histopatolojik sınır tayini sonrasında bazı
olgulardıı. marjinal sınırdakalındığı yani
kontamine sınır varlığı tespit edildi (47
olguda istenilen sınırlar ve 4 olguda bazı bölgelerde kontamine marjin} olguların histolojik tiplerine göre uygun protokol
dahilide
kemoterapi
ve/veya
radyoterapi preoperatif ve/veya postoperalif olarak uygulandı.

Uygun rezeksyonlardan sonra olukemik ve yumuşak doku defektieri
değişik metodlar ile rekonstrükte edildiler. Uyguladığımız yöntemler şu şekilde
sıralanabilirler; modüler endoprotez (9}.
damarlı fibula grefti ile rekosntrüksiyon
(12}, damarsız fibula grefti ile rekonstrüksiyon (1 0}, turn-up plasti (7), lrradie
otogreft ile rekonstrüksiyon (1 0), turnup plasti (7}. lrradiye otogreft ile rekonstrüksiyon (3}, otoklavize otogreft
ile rekonstrüksiyon (2} ve diğer yöntemler (8}.
şan

Olgularımız

posteoperatif takip ve
göre üç ayrı grupta
incelenebilir. Damarlı fibula greftlerinin
sonuçları tablo 5'te ve prostetik replasmanların sonuçları tablo 6'da verilmiştir.

değerlendirmelerine

F (X)

YAŞAMA

OLGU

TAKiP (AY)

11
2

8.5
8

NEO
MET

E
p

3

8

MET

G

4
5

5,5
6

EX
NED

E
E

6

4,5
4
4
4,5

NED
MET
MET
MET

E
G
G
p

7

8
9
ORTALAMA

H.ÖZGER

KOMPLiKASYON
YOK (KUADRISEPS+}
Rectus abdominis free
flep, nüks , dezart.
Medial gastroknemius
ile ekstan apar ey.
Yaygın met.
Medial gastrocnemius
ile ekstan. aparey.

--

--Nüks, dezart

5,5

Tablo 5 ve 6 ENNEKING'in "Evaluation of Prosthetic Devicesor Biological Tis·
sues Used in Musculosceleal Reconstruction" isimli değerlendirme sisteminden
faydalanarak hazırlanmıştır.
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3. grup hastalardan otoklavize greft
uygulanan 2 hastadan biri kaynamış,
diğeri ise uzun süren enfeksiyonlar
sonrası dezartiküle edilmiş ve halen yaşamını sürdürmektedir. lrradiye greft
uygulanan olgulardan ikisi yaygın metastazlar nedeni ile ölmüş ve diğeri ise
enfeksiyon sonrası ampute edilmiştir.
Damarsız fibula greftleri 5 olguda önkol
kemik rezeksiyanları sonrasında, 2 hastada pelvik rezeksiyon sonrası köprü
grefti olarak, kalan üç hastada da deği
şik uzun kemik defektierini kapatmak
için kullanılmıştır. 7 turn-up plasti olgusunun 4'ünde primer artrodez oluşmuş,
ikisinde psödoartroz nedeni ile yapılan
multipl greftlemeler sonrası kaynama
sağlanmış ve birine de lokal nüks nedeni ile dezartikülasyon uygulanmıştır.
Değişik lokalizasyon lu pelvik rezeksiyon yapılan dört hastada otojen iliak
greft veya allogreft (femur başı) ile rekonstrüksiyon yapılmıştır; bunların ikisinde perasetabuler osteotomi ile inferior asetabuluma çevrilerek femur başu
örtülmüştür. Bu hastalar halen kısalık
düzeltici cihaz ve kalçada hareket kısıtl
liğı ile hayatlarını sürdürmektedirler.
TARTIŞMA

Lokal nüks oranlarının ve hastalıksız
sürelerinin klasik arnputasyon ile
kanlatınlabilir olduğunu gösteren birçok
ciddi yayından sonra iskelet sistemi tümörlerinin tedavisinde ekstemite kurtarıcı ameliyatların popülerlik kazanmış
lardır.Bu girişimlerin uygulanabilmesi
için öncelikle tümörün anatomik ve histopatolojik tanısı yapılmılı, sistemik yayı
lım olup olmadığı tespit edilmeli ve bu
bilgiler ışığında ENNEKING Sistemine
göre evrelendirme apı lmalıdır. Daha sora yapılacak güvenli bir rezeksyon sonucu oluşacak defektieri rekonstrükte
etmek .için birçok yöntem vardır. Bu
yöntemlerin tercihi olgunun klinik özellikalım

ği, yaş, cins ekonomik durum rekonstrüksyon materyalinin elde edilebilirliği
ya da cerrahın deneyim ve alışkanlığına
göre değişir. Bizim olgularımız incelendiğinde yıllara göre başlangıçta rekonstrüksyonların
başlangıçta
rezeksyon
artrodezleri, daha sonra otojen greftler
ve son yıllarda biyolojik rekonstrüsyon
ve endoprostetik rekonstrüksyon şek
linde bir sıra takip ettiği göze çarpar.
Başlangıçta en kolay elde edilebilen
materyel olan otogreft kullanılırken deneyim ve olanaklar arttıkça mikrocerrahi ekibi ile ortak çalışan biyolojik rekonstrüksyon ve modüler endoprostetik
replasman tercih edilmeye başlanmış
tır.

Damarlı fibula greftleri genç yaş gurubu ve uzun yaşam beklentisi olan
hastalarda tercih edilen ucuz bir yöntem olmakla beraber özel bir ekibe gereksinim duyulması, kısalık(%33), malrotasyon (%16.2), kaynamama (%7)
gibi dezavantajları da vardır. Stabil hareketli erken mobilizasyona izin veren,
kısalık sorunu yaratmayan endoprostetik rekonstrüksyon bugün için en sık
tercih edilen cerrahi yöntemdir. Yöntemin en önemli komplikasyonları geniş
yumuşak doku rezeksyonlarından sonra ancak menteşe ekiemi protezlerin
kullanılabilir olması, ve kemik temas yüzeylerinin aşırı ve anormal yüklenmeleri
sonucu kırılma gevşeme gibi mekanik
sorunların varlığıdır. Önemli bir sorun
da özellikle distal diz rezeksyonların
dan sonra dinamik fonksyonu ve protezin üzerini örtecek yumuşak doku kitlesini sağlayacak ekstansör apareyin
sağlanmasıdır (medial gastroknemius).
Biz rekonstrüksyonlarımızda elde edielbilirlik sorununu kend dizayn ettiimiz
modüler bir protezle aştıktan sonra uygulamaya geçtik daha sonra ameliyat
ettimiz 9 olguda takip süremizin yeter-
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sizliği nedeni ile bahsedilen geç komplikasyonları görmedik.

Ülkemizde organ bağışının yeterince
allogreft
olarak yalnızca femir başı kullanabilmekteyiz. Alternatif olarak denediğimiz
otoklavize ve irradiye otogreft olguları
mız, sayılar az olmakla beraber, uygulamada kuşku yaratacak kadar çok
komplikasyonlara neden olmuştur.
yaygın olmamasından dolayı

H.ÖZGER

Sonuç olarak ekstremiteyi koruyucu
uygun evrelendirme ve cerrahi teknik kullanıldığında , yapılacak
herhangi bir amputasyona tercih edilmelidir. Teknik olanaklar ve tercihe
bağlı olarak uygulanacak rekonstrüksyon yöntemleri, avantajları ve dezavantajları yönünden birbiriyle kıyaslanabilir
ler sonuçta uygun olan seçim teknik
imkanlara ve cerrahın deneyimlerine
göre değişir.
girişimler,
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VAKLAŞIMIMIZ
ÜZEL M*, HlZ M**, KASABALIGiL A.***, DERViŞOGLU S.****

rahi girişim yapılan 4 olgudan birine küretaj+Kiel bone ile greftleme, ikisine küretaj+sementleme, birine ise geniş eksizyon uygulandı. Ortalama 11 ay (237) takip sonunda henüz lokal nüks görülmedi.

Desmoid tümörler nadir görülen
dokusu tümörlerindendir. Lokal
agressif olup, intralezyonel cerrahi girişimlerden sonra sıklıkla nüksederler.
Seçkin tedavi metodu geniş eksizyo
olmakla birlikte uzun kemik tutulumunun sıklığı ve lezyonun selim karakteri
nedeniyle olguların tümünde bu uygulamaya
gidilemez.
Burada
28.11.1989·31 .12.1992 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 7 desmoid
fibrom olgusu incelenmiştir. Olguları
mızın 3'ü bayan, 4'ü erkek, ortalama
yaş 22 (13-36) dır. Lezyonlar 2 olguda
skapula, 1 olguda klavikula, 2 olguda
radius di st ali, 1 olguda önkol ve 1 olguda uyluk posteriorunda yerleşmişti.
3 olgu kliniğimize nüks ile başvurdu.
Nüks olgularından 1'inin ikinci, diğer
2*sinin ise ilk nüksleriydi. 3 olguya da
geniş eksizyon uygulandı. Primer cerbağ

l.ü. Cerrahpaşa Tıp
l.ü. Cerrahpaşa Tıp
l.ü. Cerrahpaşa Tıp
l.ü. Cerrahpaşa Tıp

Fak.
Fak.
Fak.
Fak.

Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Ortopedi ve Trav.
Patolojik Anatomi

GiRiŞ

Desmoid fibroma yumuşak dokuladesmoid tümörlerine benzeyen, kemiğin nadir görülmesi, intralezyonel
cerrahi girişimlerden sonra sıklıkla nüksetme özellikleriyle ilginçtir. bu yazıda
kliniğimizde takip edilen 7 desmoid fibrom olgusu irdelenmiştir.
rın

OLGULAR ve YÖNTEM:

28.11.1989-31.12.1992 tarihleri arasında Istanbul Üniversite Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Traumatoloji
Anabilim Dalı'nda biri yumuşak doku,

ABD
ABD
ABD
ABD

Profesörü
Doçenli
Öğren.
Yard.Doç.'i
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altısı kemiğe ait olmak üzere 7 desmoid
fibroma olgusu başvurmuştur. Olgulrı
mızın 3'ü bayan, 4'ü erkek, ortalama
yaş 22 yıl (en genç 13-en yaşlı 36)
dır.Lezyonların dağılımı 2 olguda sakpula, 1 olguda klavikula, 2 olguda radius distali, 1 olguda ön kol ve 1 olguda
uyruk posteromediali yumuşak dokusu
şeklinde idi. 3 olgu kliniğimize nüks ile
başvurdu. Bunlardan birinin ikinci, diğer
ikisinin ise ilk nüksleri idi.2 sefernüks
eden olgu 36 yaşında, sağ uyluk posteromedialinde, siyatik sinir lojunda,
25x20x1 O cm. boyutarında yumuşak
doku desmoid tümörüydü. Geniş eksizyonla çıkarılmaya çalışıldıysa da yeryer
marginal olarak çıarıldı. Nüks yönünden
sıkı takibe alındı. sağ skapulada nüks
tümörle başvuran 16 yaşındaki erkek
hasta ve sol radius distalinde jukstaparosteal desmoid tümör nüksüyle baş
vuran 17 yaşındaki kız hasta geniş eksizyon yapıldı. Radiustaki defekt
sementle dolduruldu. Nüks olguların ortalama takibi 8 ay (4-1 O ay) olup, henüz nükse rastlanmamıştır.
Kliniğimize primer tümörle başvuran
4 olgudan 25 yaşında erkek olgunun
sol klavikula proksimalindekine eksizyonel biopsi, küretaj ve kiel bone, 13
yaşındaki erkek olgunun sağ radius distalindeki desmoid fibromuna frozen+küretaj ve sementleme uygulanmıştır. Skapulada desmoid fibromlu 31
yaşında
bayan
olgumuza
küretaj+sementleme+glenoid protezi konmuş, ancak bu olgu takip edilemediğin
den değerlendirme dışı bırakılmıştır. 17
yaşında erkek justaperiosteal desmoid
tümörlü olguya ise biopsiyi takiben
komşu olduğu ulna kısmıyla birlikte lokal rezeksiyon uygulanmıştır.

Hiç bir olguya radyoterapi uygulanTakip süremiz ortalama 13 ay
(En az 4-En çok 39 ay) olup henüz lomamıştır.

kal rekürrens

ÜZEL M
görülmemiştir.

TARTIŞMA

Ilk defa 1958'de Jaffe tarafından tarif edilen 15-40 yaş arasında sık görülen, byanları 1,7: 1 gibi oranda daha
fazla tutan desmoid fibroma kemiğin
nadir lokal agressif fibroblastik bir tümörüdür. Yumuşak dokuların desmoid
tümörlerine benzer ve histopatolojik
olarak ikisi aynı yapıdadır (4,5). Etyolojisinde post travmatik organize hemokaynaklandığı,
Gardner
tomlardan
sendromu (Gardner sendromu multipl
adenomatöz kolon polipleri, kafa kemiklerinde osteoma ve multipl desmoid
fibromlarla karakterize herediter bir
sendromdur) bulunan ailelerde sıklıkla
görülmesi nedeni ile herediter olduğu,
lokal östrojen etkisiyle fareleri karın duvarlarında da deneysel olarak oluşturu
labilmesi ve kadınlarda menopozdan
sonra gerileme görülmesi nedeni ile
hormonal orjinli olduğuna dayanan teoriler öne sürülmüştür (5). 1 olguda fibröz
displazi zemininde geliştiği ve flowcytometri ile karyotipik anemaliler 3. ve
5. kromozom trisomisi ile beraber olduğu da bildirilmiştir 3. ve 5. kromozom
trisomisi ile beraber olduğu da bildirilmiştir (3). Ayıncı tanısında Grade 1 fibrosarkom, fibröz displazi ve nonossifying fibroma dikkate alınmalıdır.
Gerçek desmoid fibromlar metastaz
yapmayan tümörlerdir. Ancak literatürde tek tük metastaz yaptığı bildirilen olguların fibrosarkom olduğu konusunda
şüpheler vardır (4,5). Gelişimi yavaş ve
kemiği ekspanse ederek olur. Lezyon
kemikte eksantrik veya santral yerleşimli olabiir. Orta derecede ağrı, şişlik
ve patolojik kırık belirtilerine yol açar.
En belirgin özelliği marginal rezeksiyeniardan sonra % 30-68 oranında
nüks etmesidir (2,5,6). Uzun kemikleri
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tutmakla beraber skapulada da sık görülür.Kısa tubüler kemikler de tutulabilir.
lntramedüller, jukstakortikal (Parosteal)
yerleşimli olabileceği gibi ekstremilelerde yumuşak doku desmoid fibromları
komşu kemiği erozyona uğratarak da
içine girebilir (2,4,5). Olgularımızın
3'ünde yerleşim intramedüller, 3'ünde
jukstakortikal ve 1'inde yumuşak dokudan erozyon şeklinde idi. 7 olgudan 2'si
skapula yerleşimli idi.
Tedavide cerrahi ön plandadır. lntrakapsüler ve marginal eksizyonlarda
nüks %68'e kadar çıkabilmektedir. Anatomik yerleşim olarak uygun ise geniş
eksizyon veya radikal rezeksiyon tavsiye edilmektedir (6). Olgularımızdan
3'üne intralezyonel küretaj uygulanmış,
2'sine küretaj sınırı ilerietmek için sement uygulanmıştır. (Sementin lokal
kontrolda küretaj sınırını ısı ve toksik
monomer etkisiyle ilerleteceği düşünce
sindeyiz) Diğer olguya kiel Bone graft
konmuştur. Bu olguda 39 ay takipte henüz nüks görülmemiştir. Sementli olgularımızın ortalama 8 ay takibinde de
nüks yoktur. 4 olgumuzdan 3'üne geniş
eksizyon uygulanmış, 1'inde ise yer yer
marginal kalınan bir lokal rezeksiyon
yapılabilmiştir. Bu olgu nüks açısından
sıkı takipte olup, daha evvel 2 kez nüks
eden bir olgu olduğundan radyoterapi
düşünülebilir. Radyoterapinin literatürde tek başına, yetersiz cerrahiden sonra, mikroskopik restte ve cerrahi uygulanamayan bölgelerde uygulandığına
dair bilgiler varsa da, lokal tümör kontrolü megavoltaj ile 50-60 Gy'den fazla
dozlarda sağlanabilmektedir (1, 5, 6).

ÜZEL M

Bu dozda bir radyasyonun lokal morbidilesi ve fonksiyon kaybı çok iyi düşü
nülmelidir. Kanımızca cerrahi tedavide
geniş veya radikal eksizyon uygulaması ön plana alınmalıdır. Desmoid fibrom
histolojik tanısı çok dikkatle konulması
gereken, iyi bir stage'leme, cerrahi
planlama geniş cerrhi sınır ve sabırlı takiple tedavi edilmesi gereken ilginç bir
benign lezyonudur. Rezeksiyon sınırları
daraldığı zaman lokal nüksün de o
oranda artacağı özellikle unutulmamalı
dır.
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Dr.Tarık

YAZAR, Dr. Hakan KINIK

Vertebra tümörleri, kemik tümörleri
gerek tedavisinin komplike
ve uzun olması gerekse yol açabileceği nörolojik komplikasyonlar açısından
önemli bir yer oluşturmaktadır. Vertebra tümörlerinin büyük bir kısmı metastatik olup, erişkinlerde primer tümörler
genellikle
maligndir.En
sık
arasında

karşılaşılan şikayetlerin başında ağrı

gelir. Daha az sıklıkla ekstremitelerde
kuvvet kaybı, paresteziler, otonom
disfonksyon, mesane ve barsak problemleri görülür. Son zamanlarda görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler,
fiksasyon ve stabilizasyon sistemlerinin ulaştığı çeşitlilik ve teknoloji radyo
ve kemoterapideki ilerlemeler sayesinde; tümörlerin tanısı, tedavisi ve takibinde yeni bir sayfa açılmıştır. Bu çalışmamızda A.Ü.T.F. Ortopedi ve
Travmatoloji . Anabilim Dalında Eylül
1986-Aralık 1992 tarihleri arasında,

vertebra tümörü tanısı alarak tedavi
edilen 38 hastanın sonuçlarını araştır
dık.

Vertebra tümörleri, gerek kemik meiçinde işgal ettikleri yer; gerekse vertebraların nörofonksyonel konumları nedeni ile önemli bir klinik
antitedir.

tastazları

Tedavide ilkeler vertebra stabilizasyonu ve nörolojik fonksyonların korunması başta olmak üzere analjezinin
sağlanması, metabolik ve beslenme
problemlerinin düzeltilmesi, uygun radyoterapi ve kemoterapi programlarının
uygulanmasıdır. Vertebra tümörlerinin
büyük çoğunluğunu oluşturan metastatik tümörlerde, kollaps tehlikesi veya
majör nörolojik tutulum olmadıkça instrümentasyon önerilmemektedir (3).
Biz bir

A.Ü. tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD. Doçent
A.Ü. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji ABD Araştırma Görevlisi
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çalışmamızda,

1986 9.

ayın-

Tank YAZAR

dan 1992'nin 12. ayına kadar kliniğimi
ze müracaat ederek vertebra tümörü
tanısı almış ve en az 6 ay takipte kalan
38 hastanın sonuçlarını inceledik.
Hastalar en sık bel ağrısı; daha az
ekstremilelerde kuvvet kaybı,
paresteziler, otonom disfonksyona ait
belirtiler ve ağrılı skolyoz ile başvur
muşlardır.
Hastaların
23'ü erkek
(%60.6), 15'i kadındı (%39.4). Yaşları
14 ile 70 arasında değişiyordu (Ortalama yaş: 53.2 idi). Serimizde en sık 16
olgu ile (%42.1) lomber vertebra tutulumu; daha az sıklıkla 11 olguda torakal
(%28.9), 5 olguda servikal (%13.1), 4
olguda sakral (% 10.4), 2 olguda ise torakolomber (%5.2) tutulum vardı. Olguların 19'u (%52.6) metastatik tümör idi.
Daha az sıklıkla; multipl myelom, anevrizmal kemik kisti, ekzostoz, osteoid osteoma, kordoma, hemanjioma ve kist
hidatiğe rastlanıldı. Bu 38 olgudan 33'ü
(87.1) operatif; 5'i ise nonoperatif tedavi edildi. Önceden kemoterapi veya
radyoterapi almış olan hastalarda kanama ve enfeksyon yönünden, trombosit
ve beyaz küre düzeyleri; yara iyileşme
sinde önemli rol oynayan . metabolik ve
nütrisyonel durumları göz önünde bulunduruldu. lnstrümentasyon kriteri olarak vertebral kollapsın %50'nin üstünde
olması, vertebra cisminin %50 den fazlasının tutulumu veya instabilite yaratacak derecede posterior elemanların tutulumu veya instabilite yaratacak
derecede posterior elemanların tutulumu alındı (1 ,5,6).
sıklıkla

Olguların 18'ine (%47.3) instrumentasyon, diğerlerine eksizyon, küretaj ve
çimentolama, küretaj ve greft ve anterior füzyon gibi yöntemler uygulandı. Genelde instrümentasyon yapılan olgularda fiksasyon, etkilenen vertebraların2
veya 3 üst ve alt komşularına kadar

OTUZ SEKIZ SP/NAL TÜMÖR OLGUSU
uzatılarak,

güç dağılımı sağlandı (2,4).
Fiksasyon için çeşitli instrümanlar kullanıldı. Postop dönemde 3 hastada çıkan
yüzeyel enfeksiyon yoğun antibiyoterapi ile iyileşti; 2 hastada çıkan metabolik
problemler de düzeltildi. lık 30 gün
içinde ölüm olmadı. Paraparezi veya
monoparezi şeklinde nörolojik defisitli
olan 1O hastanın 8'inde değişik derecelerde iyileşme olmuş; diğer ikisi aynı
kalmıştır. Minimum 6 ay takipte kalan
hastaların %16.8'i halentakipte olup
%29.1 'i ölmüş, % 54.1 'de takipten çık
mıştır.

Amacımız, erken tanı ve mültidisipliner agresif tedavi ile morbidite ve mortalitenin azaltılması yaşam kalitesinin
yükseltilmesidiL

KAYNAKLAR
1) DeWald R.L., Bridwell K.H., Prodromas C., Reconstructive Spinal Surgery
as Palliation for Metastatic Ma!ignancies
of the Spine., Spine 11:883, 1986.
2) Fiat/ey T.J., AndersonM.H., Anasi
G. T., Sp ina/ lnstability due to Malignant
Disease: Treatment by $egmental Stabilization, J.B.J.S. 66-A: 47, 1984.
3) Harrington K.D.,Metastatic Disease
of the Spine J.B.J.S. 68-A: 1110, 1986.
4) Harrington K.D., Anterior Decompression and Stabilization Of The Spine
as a Treatment for Vertebra/ Collapse
and Spinal Cord Compressian from Metastatic
Malignancy
C/in.
Orthop.
233:177, 1988.
5) Onimus M., Schraub S., Berlin D.,
et al., Surgical Treatment of Vertebral
Metastases Spine 11:427, 1986.
6) Solini A., Paschero 8., Orsini G.,
Guercio N., The Surgica/ Treatment of
Vertebral Metastatic tumours of the Lumbar Spine, /ta/ian Jour. of Orthop. & Traum. 11: 427, 1985.
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iSKELET SiSTEMi TÜMÖR CERRAHiSiNDE
BÜYÜK YANLlŞLAR VE TUZAKLAR
Güven YÜCETÜRK*, Dündar SABAH**, Güvenir OKÇU***
Tümör cerrahisindeki hataları 3 ana
bölümde incelemek mümkündür. Tanı
yanlışlıkları, tedavi yanlışlıkları ve izlemedeki yanlışlar.

Ortopedister iskelet sistemi tümörlerin tanı ve tedavisinde diğer hiç bir
konuda olmadığı kadar yanılgıya düşebilmektedirler
(1-6). Bunun en
önemli nedeni; tümör tedavisinin multidisipliner bir çalışma gerektirdiğinin
gözardı edilmesidir.

MATRYAL VE METHOD:
Son 12 yıl içinde kliniğmizde tedavi
gören 908 olgu yeniden gözden geçirilerek tanı, tedavi ve izleme yanlışları
Tablo 1 deki sınıflandırmaya uygun olarak belirlendi. Özellikle amputasyona
giden, rekürrens ve erken metastaz gelişen olgular dikkate alındı.

Oniki yıla varan bir süre içinde
1.000'e yakın iskelet sistemi tümör olgusu arasında gözlediğimiz tanı ve tedavi yanlışları inanılmaz sayılara ulaşınca bu konuyu tartışma gereğini
duyduk. Zira bu tip yanlışların hastanın prognozunu belirgin olarak kötüleştirdiğini, uzuv kayıplarına veya hayat süresinin kısalmasına neden
olduğunu bilmekteyiz. Hiç bir hekimin
yanlış bilmemesinden dolayı yapacağı
yanlışlar onun sorumluluğunu da ortadan kaldıramaz.

SONUÇLARVET ARTI ŞMA:
Yapılan değerlernede 206 hastada
prognozu etkileyen büyük yanlışlarla
karşı karşıyakaldığımızı gördük. Yanlış
ların dağılımı Tablo 1 de görülmektedir.
En fazla yanlışlık tanı aşamasında radyolojik ve laboratuvar inceleme istemin-

Ege Üniv. Tıp Fak. Ort. ve Travm. ABD Profesörü
Ege Üni. Tıp Fak. Ort. ve Travm.ABD Doçenli
Ege Üni. Tıp Fak. Ort. ve Travm. ABD Araş.Gör.
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deki yetersizlikten kaynaklanmaktadır
(%22.8). Özellikle yoğun poliklinik hizmetleri içinde veya hastanın ekonomik
zorluk içinde olduğu durumlarda hekim
gerekli, ileri tetkikleri isternek yerine
elindeki ile yetinmekte ve yanılgıya düşebilmektedir. Tanı yanlışları içinde sı
nıflandırdığımız ikinci büyük etken hastanın hekime geç gitmesidir. Hastanın
ağrı ve şişliği önemsememesi, romatizmal veya travmatik hastalıklara yorma
eğilimi ülkemizin en önemli handikaplarından biridir. Kitlesi bir kavun cesametine varıncaya kadar bekleyen hastalarımızın sayısı az değildir. Bu grupta
saptanan yanlış yüzdemiz % 15.4 tür.
Tanı yanlışlarının diğer bir nedeni
hekimin bu konudaki deneyim ve bilgi
yetersizliğine bağlı olarak elindeki verileri doğru bir şekilde değerlendireme
mesinden kaynaklanmaktadır. Bu konudaki klinik (% 4.3) radyolojik (% 7.2)
ve histolojik (%6.8) yaniışiara yakın
yüzdeler vermektedir. Bir bütün olarak
bakıldığında tanı yanlışlıkları bütün yanlışlıkların% 69.9 unu kapsamaktadır.

Tedavi yanlışları tüm büyük yanlışla
rın % 22'sinde yer almaktadır. Tedavi
yanlışları içinde en önemli unsur, bizim
serimizde, hastanın yeterince yapılacak
tedaviye inandırılamaması sonucu tedaviyi terk etmesidir (%126). kültür düzeyi düşük hastaları ağır cerrahi ve radyo-kemoterapi uygulamalarına ikna
etmek zordur. Hasta hafif ağrı ve şişliği
bulunan bir organının kendisi için ölümcül olabileceği bilincine varamamaktadır. Ayrıca malign bir hastalığı olduğu
düşüncesinden devamlı kaçış içindedir.
Ortopedist bu durumda iyi bir psikolog
da olma durumundadır. Tedavideki ikinci büyük yanış yine hekimin tümör cerrahisi konusundaki bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. 0 Temel
prensipleri
bilmeyen cerrah rahatlıkla geniş konta-

minasyanlara neden olabildiği gibi özellikle cerrahi sınır yönünden yetersiz girişim yapabilmektedir (% 7.7). Yetersiz
cerrahi girişimlerde rekürrens ve erken
metastaz olasılığı belirgin olarak artmaktadır (2).
Hastanın izlemesinde önemli olanhekimin rekürrens ve metastazları erken dönemde değerlendirebilmesidir.
Bunun için düzenli kontrollar gerekir.
Ancak ülkemizde başka sosyal sağlık
kuruluşlarından sevk edilen hastaların
düzenli kontrolünde zorluklar olabilmekte, yeni sevkleri bazen yapılma
makta veya çok geç gönderilmektedir.
Bu da erken girişim şansını ortadan kaldırmaktadır. Yine ikna edilememe, ihmal, ekonomik nedenlerle kontrolü geciktirme, yetersiz kontrol taramaları gibi
nedenler gidişi kötü yönde etkileyebilmektedir. Izleyen hekimin rekürrensi ve
metastazı diğer reaksiyonel olaylardan
erkenden ayırabilecek eğitim düzeyinde ve yeterli olanaklara sahip olması
gerekir.

SONUÇ: Tümör tanı, tedavi ve izlemesinde yapılacak yanlışlıklar hastanın
büyük uzuv kayıplarına veya hayatına
mal olabilmektedir. Tümör tedavisi multidisipliner bir çalışma gerektirdiğinden
bu olanaklara ve yeterli eğitime sahip
olmayan hekimlerin biyopsi dahil tümöre yönelik her türlü cerrahi girişimden
kaçınması uygun olur.
Bu nedenle üniversitemizde

yapılaş

mış bulunan Iskelet sistemi Tümör Kon-

seyi bir

danışma

açıklamaları

kimlere

servisi kurarak gerekli
içeren bir broşürü ilgili he-

göndermiştir.

KAYNAKLAR
1. Campanacci M: Bone and soft Tissue
Tumors, Springer-Verlag, Wien, 1990 s. 1-80
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4. Huvos AG: Bone tumors Diagnosis,
treatment and prognosis W.B. Saunders
Company, Phila., 1991.
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5. Mankin HJ, Lange TA, Spnier SS:
The hazards of biopsy in patients with malignant primary bone and soft tissue tumors,
J. Bone and Joint Surg. 64-A No: Bs. 11211127, 19B2.
6. Mc Lain R, Buckwalter J, Platz CE:
Synovia/ sarcoma of the knee: Missed diagnosis despite biopsy and arthroscopic synovectomy. J. Bone andJoint Surg. 72-A,
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ORTOPEDiK ONKOLOJiDE BiR TANI SORUNU:
"SOLiTER KARSiNOM METASTAZLARI"
Ahmet Turan AYDIN*
Çeşitli organ kansererinin kemiğe
soliter metastaz yapabildikeri, hipernetroma da olduğu gibi soliter kemikmetastazlarının hastalığın ilk belirtisi
olabileceği bilinmektedir (1 ,2,3,4,5,6).
Kemiğe kanser metastazlarının erken
tanı ve tedavisi uygun ve morbititesi
düşük bir yöntemin uygulanmasına
olanak sağlayacağı için hasta açısın
dan önem taşımaktadır. Ayrıca soliter
kemik metastazı yapmış bir karsinomun etkin tedavisi uzun bir yaşam
9.1anağı sağlayabilir (2,6). Akdeniz
Universilesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalında 198292 yılları arasında tedavi görmüş olan
357 primer ve sekonder kemik tümörünün 6'sı soliter karsonim metastazı
dır. Bu çalışmada literatür de gözden
geçirilerek, soliter metaslazlarda karşılaşılan radyolojik görüntülerin belir-

lenmesi ve sistematize edilmesi, tanı
ve tedavi açısından önemi araştırılarak
tartışılmıştır.

MATERYAL
Bu

çalışmada,

1982-1992 yılları ara-

sında Akdeniz Üniversitesi tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında tedavi gören 6 soliter karsinom
metastazı olgusu esas alınmıştır (Tablo
1). Tüm olgularda konvansiyonel radyolojik tetkikler, kemik skeningi, BT yapıl
mış ve kesintanı insizyonel biopsi vası
tasıyla
histopatolojik
olarak
konulmuştur. Ayrıca Tablo l'de onkolojik takip sonuçları da sunulmaktadır.
SONUÇ
Olguların konansiyonel radyolojik
telkikieri incelendiğinde kemikteki patolojinin osteolitik ve osteoplastik karek-

Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AnabilimDalı Doçenti.
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N
1

Adı

Seks

Soyadı

Yaş

YK

E,54

Anatemi Lok.

Sol Femur

Akc.
Lez.

Patolojik
Kırık

RadyolojikPrile..
Tip
1 Tanı

Tedavi+Onkolojik
Sonuç

(·)

(·)

Tipi

Hipernefroma

Sement+Piek
7 yıl sonra eks.

(+)

(·)

Tipi

Akciğer

Sement + plak
8 ay sonra eks.

(·)

(·)

Tipi

Hipernetroma

Semant+Radyotera
pi16 ay sonra eks

(+)

(·)

Tip ll

Akciğer

Ca

Diz üstü anıpütasyon

(·)

tiplll

Akciğer

Ca

Semant+Piak+Radyoterapi 4 üç aysonraeks.

(·)

tip ll

Akciğer

Ca

Radyoterapi
davisi, Sağ

prok.met.
2

MD

E,65

Sol

3.

EÇ

E,63

L2

4.

HB

E,35

Sağ

5.

MT

A,63

6.

MA

E,55

Hurıı€(US

Rbula

~~~'''1-·

Sol Femur

(+)

Ca

ağrı

ta-

1

Tablo 1: 1982,92 yılları

arasında

tedavi gören soliter karsinem

terde olduğunu, ancak destrüksiyon paterni, periosteal/endosteal hiperostoz
ve patolojik kırık bazında soliter metastazların üç tip gösterdiğini saptadık
(Tablo ll). Olgularda en sık yerleşim yeri femur bulunmuştur. 1. ve 3. olgularda
hipernetroma tanıları kemik metastazı
aracılığıyla konulmuştur. Ancak histopalojik tanı öncesi primer kemik tümörü düşünülmüştür. 2,4 ve 6. olgularda
lezyonla birlikte akciğerde de patoloji
mevcuttu. 5. olgu da akciğer de ki lezyonun yerleşimi çok atipik olup soliter
kemik lezyonunun permeatif karekteri
ve akciğer lezyonuyla, başlangıçta ve
kuvvetle primer kemik tümörünü düşün
dürmüştür.

Onkolojik Sonuç
Hipernetroma metastazı olan 1. ve
3. olgularda uzun yaşam elde edilmiş,
ancak akciğer karsinomu metastazı
olan 2,4 ve 5. olgular 8 aydan kısa bir
süre yaşamıştır.
ÖZET
Hipernetroma, prostat,

akciğer,

me-

metastazlı

olgular

me, tiroid ve pankreas kanserleri soliter
kemik metastazı yapabilmektedir. 1. ve
3. olguda da gözlediğimiz gibi başlan
gıçda primer kemik tümörü düşünülmüş
ve hipernetroma tanısı histopatolojik incelemeden sonra konulmuştur. Yukaradı sayılan kanserlerde soliter kemik metastazı görülme sıklığı oldukça azdır.
Samsonov (1985) (5). prostat kanserli
600 olgunun otopsisinde sadece 11 olguda soliter kemik metasta.zı bulunduğunu bildirmektedir. Chan ve ark.
(1992) (1), Birmingham tümör merkezinde endoprotezle tedavi gören 38 olgunun 1/3 nün soliter metastaz olduğu
nu ve çoğunda da primer patolojinin
hipernetroma ve meme kanseri olduğu
belirtilmektedir. Olgularımızda da gözlediğimiz gibi femur, humerus, skapula,
kosta ve pelviste lokalize ve litik, osteoplastik destrüksiyon şekilleriyle kedii
gösteren soliter lezyonlar başlangıçda
primer kemik tümörünü taklit edebilmekte, 5. olguda gözlediğimiz akciğer
lezyonu karakteriyle de kuvvetle düşün
dürebilmektedir. Tüm olgularda gözlediğimiz gibi ancak ayıncı tanı histopato-
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Tip

ı

ll

Destrüksiyon

Patolojik

şekli

kırık

Coğrafik

Patoloji

(pür osteolitik)

+1·

Güve Yeniği

Taklit ettiği
primer tümör

şekli

(·)

Fib<osarkom
MFH

Hipernetroma
liroidCa

+

Osteosarkom

Akciğer Ca
Prostat Ca

Multiple myeloma

Akciğer

Hiperostoz

Minarifize
Matriks görünümü

lll

Permeativ

+1·

+1·

A.T.AYDIN

Bu tip destruksıyon
gösteren Ca

Ca
Meme ca.

Tablo ll: Kemikteki solilermetaskaziB!m destrüksiyon şekillerine göre tipiendirilmesi

lojik incelemeyle yapılabilmiştir. Kemik
skenningı BT ve MRG destrüksiyon
şeklini tanımlamakta fakat kesin patolojiyi ortaya koyamamaktadır.
40-50 yaşından sonra kemikteki soliter lezyonlarda belirlemiş olduğumuz
tipleme ışığında gerekli inceleme yapı
lırken, böbrek, prostat, akciğer ve meme ye yönelik değerlendirmeler de
mutlaka yapılmalıdır.
KAYNAKLAR
1. Chan D., Carter SR., Grimer RJ.,
Sneath RS.: Endoprestetic replacement
for bony metastases. Ann. R. Co/1. Surg.
Engl. 74 (1):13-18, 1992.

2. Gurney H et Al.: Bone metastases
in hypernephroma. Cancer 64: 14291431, 1989.
3. Jaffe, HL.: Tumors and tumorous
conditions of the bone and joint, Lea
and Febiger, Philadelphia, 1974.
4. Kamby C., et a/.:Ciinical and radiologic characteristic of bone metastases
in breast cancer.Cancer 60: 2524-2531,
1987.
5. Samsonov VA. : Metastases of
prostatic cancer. Arkh. patol. 47(8}: 5861, 1985.
6. Sim, FH.: Diagnosis and management of metastatic bone disease, Raven
Press, New York, 1988.
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OMUZ ÇEVRESi TÜMÖRLERi
Yener SAGLIK*, Sinan ADIYAMAN**, Hüseyin DEMiRÖRS***
Kliniğimizde Mart 1986 - Ekim
1992 tarihleri arasında 918 benign ve
malign yumuşak doku ve kemik tümörünün tanı ve tedavileri yapılmıştır. Bu
tümörlerden omuz çevresine lokalize
olan 63'ü burada tartışılmıştır
Olgularımızın 42 si erkek 22 si bayan olup en küçük yaş 3 en büyük yaş
62 dir. Ortalama yaş 22.5 tespit edilmiştir.Hastalarımızın 22 si basit kemik
kisti, 19 u soliter eksostoz veya Multipl Herediter Eksostoz (MHE) 2 si 01lier hastalığı, 1 i non ossifying fibroma,
1 i giantcell tümör, 3 ü lipom, 2 si sinovyal kondromatosis,2 si kondrosarkom, 1 i kondroblastom, 2 si agresif
fibromatosis, 1 i malign Fibröz Histicsitom (MFH), 5 i osteosarkom, 2 si de
anevrizmal kemik kisti idi. 52 hastaya
cerrahi girişim yapıldı. En !-<ısa 1 ay,
en uzun 80 aydır takipte olan !ıastala
rımızın ortalama takip süresi 34.2 aydır. 4 hasiarr.ız ölmüştür, diğerleri ha-

••

len takiptedir.
MATERY AL VE METOD
Omuz çevresinde lokalize olan 63
tümör olgusu retrospektif olarak değer
lendirilmiştir.Oigularımızdan skapulada
6, klavikulada 3, ve proksimal humerusta 55 lezyon tespit edilmiştir.
Benign tümörler içinde ilk sırayı 22
hasta ile basit kemik kisti almaktadır.
Bu hastaların 16 sı (%72) Erkektir. Ortalama yaş 14.2 dir. Başvuruda 5 hastada ağrı şikayeti belirgin iken, 17 hastada patolojik kırık tespit edilmiştir. 3
Hastaya konservatif tedavi, 19 hastaya
ise cerrahi olarak küretaj + greft uygulanmıştır. 6 hastada nüks gelişmiş
(%31.5), 2 hastada hareket kısıtlılığı, 1
hastadada 1 cm kısalık gözlenmiş
tir.lkinci sırada 15 hasta ile soliter eksostoz ve 4 hasta ile multipl herediter
eksostoz gelmektedir. Ortalama yaş

Doç. Dr. A.Ü.T.F. Ort. ve Trav. A.B.D.
Op.Dr. A.Ü.T.F. ort ve Trav. A.B.D.
ASS. Dr. A.Ü.T.F. Ort ve Trav. A.B.D.
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19.5 tur. Hastaların 1O'u (%52.6) erkektir. Soliter eksostozlu hastaların 13 üne
cerrahi eksizyon uygulanırken MHE lu
hastalara cerrahi griişim yapılmamıştır.
11 Hastaya basit eksizyon, 1 hastaya
eksizyon + otojen graft, 1 hastaya da
eksizyon + kemik çimentosu uygulanmıştır. 2 Hastamızda multipl enkondromatosis tespit edildi. 1 ine cerrahi tedavi olarak eksizyon + küretaj + graftleme
yapıldı. 2 hastamızda anevrizmal kemik
kisti tespit edildi Ağrı ve hareket kısıtlılı
ğı ile başvuran hastalara küretaj +
greftleme uygulandı. 7. ve 1O. aylarda
nüks nedeni ile yeniden ameliyat yapı
lan hastalarda halen nüks vardır, 1 hastada 3cm kısalık sekel olarak kalmıştır.
Giant cell tümörlü hastamıza küretaj +
graft uygulandı. Non ossifying fibromalı
hastamız ise humerus proksimal uçta
patolojik kırık ile başvurdu, küretaj + çimento + intra medüller çivileme yapıldı.
1o. ayda ağrı nedeni ile çimento çıkarı
lıp DCP ile IF + otojen graft uygulandı.
3 Hastada lipom tespit edildi 2 si intramüsküler yerleşimli olan hastalara basit
eksizyon yapıldı.
Malign lezyonlu hastalarda değer
lendirme için iyi fizik muayene ve direkt
grafilere ek olarak tornagrafik kesitler
alınmış (Akiciğer, lezyon bölgesi), kemik sintigrafisi ve anjiografide yapılmış
tır. 5 olgu ile osteosarkom en sık görülen malign tümördü. Bütün lezyonlar
humerus proksimal uçta lokalize idi. Ortalama yaş 42 olarak tespit edildi. en
sık bulgular ağrı ve yumuşak doku şişli
ği idi. Olguların 1 ine açık biyopsi, 1'ine
omuz dezartikülasyonu, 1 ine interskapulo torasik ampütasyon, 1 ine enblok rezeksiyon + fibula allografti, ve 1
ine de enblok rezeksiyon + kemik çimentosu + intramedüller çivileme uygulandı. 2 hastada ilk yıl içinde AC metastazı, 2 hastada lokal nüks, ve 2

hastada yaygın metastatik hastalık tesbit edildi. 2 hasta 6. ve 9. aylarda yaygın metastatik hastalık nedeni ile ölüm
oldu. Kalan 3 hastanın ortalama takip
süresi 37 ay idi.
2 hastada agresif fibromatozis ve 1
hastada malign fibröz histiositom tespit
edildi. Agresif fibramatozis'li hastaların
birine total eksizyon, primer'i skcıpula
klavikülada nüks ile gelen hastaya ise
geniş eksizyon yapıldı. Total eksizyon
yapılan hastada p.o. 1.5 yılda lokal
nüks gelişti. MFH'Iu hastaya ise neoadjuvan kemoterapiyi takiben enblok r_ezeksiyon + kemik çimentosu + DCP ıle
IF yapıldı, ameliyat sonrası dönemde
kemoterapi ve radyoterapi tedaviye eklendi. Ameliyat sonrası dönemde yüzeyel enfeksiyon gelişen hasta 1O. ayda
yaygın akciğer metastazları nedeni ile
ölmüştür.

2 hastada kondrosarkom, 1 hastada

d~kondroblastom tespitedildL Bir hasta
sinovyal kondromatosis üzerinde sekonder kondrosarkom olarak değerlen
dirildi. Kondroblastomlu hastamız 17
yaşında, kondrosarkomlu hastalarımız
ise 36 ve 60 yaşında idi. Sekonder
kondrosarkomlu hastaya enblok rezeksiyon +omuz protezi uygulandı, 1 yıldı~
nükssüz takiptedir. Diğer hasta cerrahı
tedaviyi kabul etmediği için kemoterapi
ve radyoterapi ile desekledi. Kondroblastomlu hastaya da küretaj + otojen
graft uygulandı RT ve KT tedaviye ekledi. Cerrahi tedavi görmeyen kondrosarkomlu hastamız 1 yıl da öldü.
SONUÇLAR VE

TARTIŞMA;

Omuz çevresi tümörleri gerek malign gerek benign olsun ilk olarak ağrı
ile ortaya çıkmaktadır, ağrı tipik olarak
geceleri daha belirgindir. Bun_a ta_kibe~
veya birlikte yumuşak doku kıtlesı gelı
şir. Tanı ve ayıncı tanıda direkt grafile1081
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rin yanı sıra, komputerize tomografi,magnetik rezonans, kemik sintigrafisi
anjiografi ve önemli yer tutar. Kesin tanı için biopsi özellikle dikkatle uygulanmalıdır, çoğunlukla açık biopsi tercih
edilir malign lezyon şüphesi varsa biopsi bölgesi nörovasküler kompleks kontamine etmeyecek lokalizasyonda vegerektiği halde
radikal bir cerrahi
girişime ve omuz fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olacak şekilde seçilmelidir. (8). Cerrahiseçimi mümkün
olduğunca ekstremite tanksiyonunu koruycu şekilde yapılmalı fakat tümörün
radikal eksizyonu her zaman primer
önemini korumalıdır (8, 7, 18). Omuz
ekiemi sarsak kalacak olsa bile hastanın fonksiyonel bir ön kol ve elinin korunması hayati önem taşır. Son yıllarda
ekstremite koruyucu birçok yeni cerrahi
girişim omuz bölgesi için tarif edilmiştir.
Tikhoff- Linberg tekniği ve özel yapım
protezle rekonstrüksiyonlar bunlara en
iyi örneklerdir (8,20).
Benign lezyonlar içinde omuz bölgesinde basit kemik kisti ilk sırayı alır,
özellikle uzun kemik metafizlerini tutan
lezyon içn literatürde %50-63 oranında
omuzda lokalize olduğu bildirilmiştir(2,
24, 9, 27). Çoğu zaman asemptomatiktir, ağrı,dolgunluk hissi, ve patolojik
kırıklar görülebilir. Patolojik kırık bizim
serimizde %85 olguda görülmüştür, bu
literatürde % 80 kadardır (5). erkeklerde 2 misli daha fazla görülür buda serimizle uyumludur (%72). Basit kemik
kisti için değişik tedaviler önerilmiştir.
Özellikle kaymış patolojik kırıklar ve alt
ekstremitelokalizasyonları cerrahi endikasyon doğruru, tüm diğer benign kemik lezyonlarında oduğu gibi küretaj +
graftleme tercih edilen yöntemdir.
Anevrizmal kemik kisti için endikasyonlar daha çok cerrahi yönündedir.Belirgin cinsiyet farkı yoktur (1 ,3,26).
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Tüm uzun kemikleri tutabilir omuz çevresi lokalizasyonu %3-5 arasında değişmektedir (2,3, 11 ,26). Küretaj + greftleme
tercihedilen
yöntemdir,nüks
oranları yüksektir. (%20-30), bizim serimizde 2 olgumuzda nüks görülmüştür.
Eksoztoz lar 10-20 yaş arasında sık görülür. Soliter ve MHE lar omuz çevresini sıklıkla tutarlar. J3u oran MHE da
%98, soliter ekzostoz da ise % 26'dır
(24). Ağrı ve özellikle adölösan dönemdeki büyüme cerahi eksizyonu gerektirir (13,5). Multipl enkondromatosis
özellikle el kemiklerinde lokalize olur,
ön kol ve bacaklarda deformitelere sebep olur. % 50 oranında sarkomatöz
değişimler bildirilmiştir, yakın takip ve
cerrahi eksizyon gerekir (25).
Malign tümörlerin tedavisi daha karve çok yönlüdür, kemik lezyonlarnda enblok eksizyonlar veya ampütasyon tercih edilmeli, yumuşak doku
sarkomlarında mümkün olduğu nca· geniş eksizyon yapılmalıdır. Tedaviye ek
olarak verilen radyoterapi ve kemoterapinin hastanın prognozu üzerine etkisi
büyüktür. Omuz çevresi malign lezyonları içinde osteosarkom ilk sırayı alır. 20
yaş civarında görülme sıklığı fazladır,
%1 0-15'i omuz çevresine lokalize olur
(7, 12). Şikayetler giderek şiddetlenen
ağrı ve kitle dir. Prognozu histolojik tipi,
grade 1, lokalizasyonu patolojik kırık
varlığı, ya ve cinsiyet belirler. Erkeklerde daha sık görülmesine rağmen kadın
larda prognoz daha iyidir (7, 12,8). Preoperatif kemoterapinin (neoadjuvan)
önemi büyüktür, tümör nekroz oranına
göre prognozu belirlenir (8). Lezyonlar
çoğunlukla evre 2 B aşamasında yakalanır, cerrahi tedavi enblok eksizyon +
protez ve 1 veya allografttir (7,8,18,20).
Akciğer metastazları en sık 1. yıl içinde
görülür, 10 yıllık yaşam %10-20 arasın
dadır (7). Yumuşak doku sarkomlarınmaşık
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dan malign fibröz histiositom, agresif
fibromatosis ve fibrosarkom %15 civarında omuza lokalize olur (6, 14). Radyoterapiye sekonder gelişebilirler, tedavileri ostesarkom gibi dir.
Kondrosarkom olguları primer gelişebildiği gibi % 28 oranında sekonder
olarak görülür. Bizim serimizde bir olguda sinovyel kondromatosis'e sekonder gelişmiştir (23). Omuz çevresi loka~
lizasyonu % 13-15 arasındadır. Tedavı
de diğer yumuşak doku sarkomlarından
bir farklılık yoktur, akciğer'e sık metastaz yaparlar (9, 10,15, 16,17,19)
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SiNOVYAL KONDROMATOZiS
Mehmet DEMiRTAŞ*, Ertan MERGEN**

Sinovyal kondromatozis; bir eklemin tendon kılıfının veya bursanın sinovial membranının mezotelyal veya
submezotelyal tabakasının metaplazisi soncu sinovya içinde multipl kondral veya osteokondral odakların oluş
ması sonucu gelişen benigin bir
olaydır. Bu kondral odaklar sinovyadan ayrılarak eklem içi serbest cisimleri oluştururlar.Bu cisimcikler sinovyal
sıvıdan beslenerek metaplaziye uğ
rar,zamanla da kalsitiye ve ossifiye
olurlar (1 ,2,3,4,5,6,7,8).
Lezyon genellikle 30-50 yaşların
da, monoartiküler olarak ortaya çıkar.
Erkeklerde iki misli fazladır. En sık
yerleşim yeri dizdir. Sonra sırası ile
omuz, kalça, dirsek, ayak bileği ve diğer eklernerde yerleşir(1 ,2,5,6,9,10).
Jaffe (2), lezyonun teşhisi için intrasinovyal metaplazinin olması gerektiğini
ileri sürmüştür. Milgram (4) ise bu
hastalığı üç gruba ayırmış ve sinovyal

••

tutulma olmadan da multipl serbest ciolabileceğini
bildirmiştir.
simcikler
Schawowicz (6) de bu görüşe katılmak
ta ve bir eklernde dörtten fazla osteoartiküler eklem faresi varsa sinovyal
metaplazi olmadan da sinovyal kondromatozis düşünülmesi gerektiğini ileri
sürmektedir.
Lezyon bazen kendiliğinden iyileşe
ebilir (4,6,10,11,12,13). Malignleşmesi
ise çok nadirdir (10,13,14,15). Lezyon.
radyolojik olarak pigmente villonodülersinovitis, nöropatik artropati, gut, dejemneratif oseoartrit, osteokondritis
dissekans ile karışabilir (2,3,5,9,12,14,
15,16). Tedavi cerrahi olup sinoviyektomi en seçkin yöntemdir (7,17). Lezyonin aifevi olduğu da bildirilmiştir (8).
MATERYEL VE METOD
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lında

Mart 1986 - Ekim 1992 tarihleri
toplam 918 kemik ve yumuşak doku tümörü içinde 16 sinovyal
kondromatozis olgusunun (% 1. 7) teş
his ve tedavisi yapılmıştır.
arasında

Hastalara ait bilgiler Tablo 1'de gös16 olgudan 9'u ·erkek, ?'si kadın olup olgulardan 3'ünde omuzda,
8'inde dizde (tendon kılıfı ve eklem), birinde kalçada, ikisinde ayak bileğinde,
birinde topukta (bilateral}, birinde elde,
birinde ise dirsekte lokalizeydi.

terilmiştir.

Hastalarda en kısa takip üç ay, en
uzun takip ise 69 ay olup ortalama takip süresi 34 aydır.
6 olguya herhangi bir cerrahi girişim
olup 6 olguya eksizyon, bir
olguya ise artrodez yapılmış, eksizyon
yapılan 6 olgudan ikisinde nüks olmuş,
bunlardan birine (olgu no2) eksizyon
tekrarı, diğerine ise (olgu no:6) artrodez
yapılmıştır. Sekonder kondrosarkoma
dönüşen birolguda eksizyon ve total
omuz protezi yapılmıştır. Iki olguda (olgu no: 3 ve 6) kitlenin tamamının çıka
rılması teknik olarak mümkün olmamış
tır. Bu nedenle bu iki olguda subtotal
sinoviyektomi yapılmış, diğer olgularda
ise total sinoviyektomi uygulanmıştır.
yapılmamış

Olgulardan birinde ameliyat sonrası
yüzeyel enfeksiyon oldu ve uygun antibiyotik tedavisi ile düzeldi. Kalça artrodezi yapılan olguda 2 cm'lik kısalık, dirsekte eksizyon yapılan olguda ise ulnar
hipoestezi gelişti ve dirsek hareketlerinde 20 derecelik
kısıtlanma oluştu.
Nüks eden 2 olgudan birinde (olgu no:
2) ikinci eksizyondan sonraki 19. ayda
nüks olmadığı gözlendi, diğerine ise (olgu no: 6) artrodez yapılmıştır.Bunların
haricinde başka kamplikasyon görülmemiştir.

Sinovyal kondromatozis, bir eklemin, tendon kılıfının veya bursanın içinde, sinovyal membranın konnektif dokusunun metaplazisi sonucu muıtipl
kondral veya osteokondral odakların
gelişmesidir. Bu parçacıklar sinovyadan ayrılıp eklem içine düşerler ve sinovyal sıvıdan beslenerek büyürler. Sonuçta bu odaklara hem sinovyada
hemde eklem boşluğunda kalsitiye veya ossifiye olurlar (2). Benign bir neoplazm olarak kabul edilen bu lezyon erkeklerde iki misli fazla görülür ve 30-50
yaşlar
arasında
daha
sıktır
(1.,2,5,6,9,10,18). Buna karşılık çocuklarda çok nadirdir (12, 14, 18}. literatürde bildirilen en küçük yaş 5'dir (14, 18).
Sinovyal
kondromatozis; eklem
kondromu, sinovyal osteokondromatozis diffüz enkondrom ve sinovyal kondrometaplazi gibi değişik isimler almıştır
(5,9). Lezyon monoartikülerdir fakat
çok nadiren poliartiküler olabilir (2).
Schajowicz (6) her iki dizi tutan iki olgu
bildirmişti. En sık diz ekieminde görülen
bu lezyon daha sonra sırasıyla kalça,
dirsek, omuz, ayak bileği, el ve ayaktaki ufak eklemler de yerleşir (3, 1O, 12,
15,16, 19). Temporomandibular ekiemde de yerleştiği bildirilmiştir (20).
Bizim olgularımızdan ayak bileği, m.
gastroknemius kılıfı ve el 4. metrekarpofalengeal eklem lokazilasyonlu olanlar oldukça nadir görülen olgulardandır.
Hastalığın etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Buna karşılık patolojisi iyi
açıklanmıştır (1). Milgram (4) sinovyal
kondromatozisi 3 döneme ayırmıştır.

1- Erken dönem: Aktif intrasinovyal
olay vardır, fakat serbest cisimler yok-
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tur.
2- Ara dönem: Sinovyada aktif hadise ile birlikte eklem içinde serbest cisimler vardır.
3- Geç dönem:Eklem içinde serbest
cisimler vardır, fakat sinovyada aktif
olay yoktur.
Milgram (4) ayrıca intrasinovyal
kondral cisimlerin prolifere olduklarına
da inanmaktadır.
Klinikte başlıca yakınmalar; şişlik
palpasyon ile ele gelen kitleler, eklem hareketlerinde kısıtlanma ve krepitasyondur. Yakınmaların başlangıcı ile
ameliyat arasında geçen süre birkaç
hafta ile yıl arasındadır (2,3, 7,9, ı O).
Lezyonun ayıncı tanısında pigmente villonodüler sinovit, gut, psöriatik artrit,dejeneratif osteoartrit, tüberküloZ artve
riti,
osteokondritis
dissekans
nöropati artrit düşünülmelidir (2,3,5,9,
10,15,16).
ağrı

Sinovyal kondromatozisin malignleşerek kondosarkoma dönüşmesi çok
nadirdir (7). Milgram (21), Sim (15) ve
Harnilton (11) kondrosarkoma dönüşen
birer, Lichtenstein (9) ve Schawowicz
(6) ise üçer olgu bildirmişlerdir.
Ailevi sinovyal kondromatozis sadece Stienberg (8) tarafından bir ailenin
üç ferdinde bildirilmiştir.
Sinovyal kondromatozisin tedavisi
cerrahidir. Yazarlardan hemen hepsi
"loose body"ler ile birlikte total sinoviyektomi, eğer bu teknik olarak mümkün
değilse parsiyel sinoviyektomi yapılma
sını
önermektedirler (1 ,2,3,6,7,9,12,
13,15,16,20). Bizdeolgularımızdan ikisi hariç diğerlerinde total sinoviyektomi
uyguladık. Bu iki olguda lezyon çok geniş ve eklemin her tarafını tuttuğu için
teknik olarak ancak subtotal sinoviyektomi yapabidik. Total eksizyon yapılan

bir olguda nüks gelişmiş ve reoperasyon yapılmış olmasına karşılık subtotal
sinoviyektomi yapılan iki olguda şu ana
kadarki takipte herhangi bir nüks belirtisi gözlenmemiştir.
Buna karşılık milgrom (4) erken ve
ara dönemde, bu fikre katılmasına rağ
men geç dönemde sadece "loose
body"lerin çıkartlmasının uygun olduğu
nu ileri sürmektedir. Ameliyattan sonra
oldukça yüksek oranda görülen nüks
olgularının, geriye kalan sinavyanın metaplazisi sonucu olduğu bildirilmiştir (3,
16, 19). Son yıllarda artroskopik cerrahi
de önerilen diğer bir yöntem olup bu
yöntem ile postoperatif dejeneratif deği
şiklikler ve hareket kısıtlılığının önlendiği
bildirilmiştir (17).
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GiANT- CELL TÜMÖR (GCT)
Yener SAGLIK*, Cihangir iSLAM**, Metin DOGAN
Bu çalışmada A.Ü.T.F. Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim dalında Mart
1986- Mart 1993 tarihleri arasında tanı konulan 35 Giant - Cell tümörün
(GCT) retroskeptif bir değerlendirmesi
yapılmıştır. 21 olgu bayan, 14 olgu erortalama yaş 34.7
kek olup,
dir.Oiguların% 57'si diz çevresinde lökalize idi. Ameiyat edilen 30 olguda
52 cerrahi girişim yapılmış olup 7 olguda (%23.3) nüks görülmüştür. En
kısa takip 6, en uzun 73, ortalama takip ise 38.2 aydır. 2 olgu malign GCT
idi ve hiç multisentrik olgu yoktu.
GiRiŞ

GCT kemiğin en sorunlu tümörlerinden biridir. Lezyon 30'1u yaşlarda
bir pik çizmek üzere 15-60 yaş arasın
da ve bayanlarda daha fazla görülür.
Uzun kemiklerin epifizinde yerleşir ve
metafize uzanır. Olguların yarıdan çoğu femur alt, tibia üst ve radius alt uçta lokalizedir. Küretaj ve greftlemeden

sonra nüks oranı yüksek olup bazen
malign değişim gösterir ve nadirende
multisentriktir. (2,3,5,6,7,18,24)
MATERYAL VE METOD
Kliniğimizde Mart 86 - Mart 93 tarihleri arasında 35 GCT tesbit edilmiştir.
21 olgu (%60) bayan, 14 olgu (%40) erkek olup KlE = 1.5/1 dir. En küçük yaş
15, en büyük yaş 63 olup ortalama yaş
34.7 dir. 3 olgu 10-20 yaş (%8.6), 8 olgu 20-30 yaş (%23), 13 olgu 30-40 yaş
(%37.1), 5 olgu 40-50 yaş (%14.2), 4
olgu 50-60 yaş (% 11.4) ve 2 olgu 6070 yaş (%5.7) arasında idi.
Lazyonların 20'si (%57) diz çevresinde, 23'ü (%65) diz çevresi ve radius
alt uçta fokalize idi. Tibia alt uçta üç olgu fibula üst ve ulna alt uçta ikişer olgu,
humerus üst, fibula üst ve ulna alt uç
ile birinci metatars ve iliak kemikte lokalize birer olgu vardı (Şekil 1) Serimizde hiç multisentrik lokalizasyon yoktu.
Ağrı başlıca klinik bulgu olup 32 olguda

Ankara 9niv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travma!. Abd. Yard. Dç.
Ankara Univ. Tıp Fak. Ortopedi ve Travma!. Abd. Araşt. Gör.
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Şekil-1
femur alt uçta yerleşmiş Giant-Cell Tümör. 1-A) Preoperatif radyografisi- 1-B) Preoperatif Bilgisayarit Tomografisi

(%91.4) vardı.Ağrının başlangıç zamanı
ise en kısa 4, en uzun 24 ve ortalama
1O ay idi. Şişlik ise ikinci bulgu olup 21
olguda (%60) vardi ve genellikle ağrı-

Sol tibia üst uçta yerleşmiş Giant-ce/1 Tümör.
2-A) Preoperatif radyografisi, 2-8) Preoperatif Bilgisayarli Tomografisi.
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GIANT • CELL TÜMÖR (GCT)
nın başlangıcından

daha geç ortaya
3 olgu da ise (%8.5) patolojik
kırık vardı.Bunlardan ikisi bize başvur
madan 13 ay ve 14 yıl önce idi. Biri ise
patolojik kırık ile ik defa bize başvur

çıkmıştı.

muştu.

Dosyaların

tatkikinden 18 olguda
histopatolojik inceleme yapıldığı gözlendi. Bunlardan 11 'i Grade 1, 2 si Grade
2 ve 5'i Grade 3 idi. Bu sonunculardan
2'si primer malign GCT idi.
35 olgunun 4'ü tanı aldıktan sonra
önerilen tedaviyi kabul etmedi. Bunlarda tanı radyolojik ve iğne aspirasyon biyopsisi ile konmuştu.Tibia alt uçta lokalize bir olgu ise kliniğimizde 8 yıl önce
sadece küretaj ile tedavi edilmiş ve 49
aydırda tarafımızdan nükssüz olarak izlenmektedir. Kalan 30 olguya toplam
52 cerrahi girişim uygulanmıştır. 14
hastaya birkez, 7 hastaya 2 kez, 5 hastaya 3 kez, birer hastaya ise 4 ve 5 kez
cerrahi girişim yapılmıştır.
Iki hastaya bize başvurularından 5
ve 14 yıl önce küretaj ve greftleme
(K+G), bir hastaya 14 yıl önceki patolojik kırıktan sonra radyotrapi (RT), bir
hastaya 1O yıl önce K+G ve sonra RT,
bir hastaya ise bir ay önce açık biyopsi
yapılmıştı.

Olgularımıza değişik cerrahi yöntemler uygulanmıştır. 15 olguya küretaj
ve iliak otojen greft uygulanmış, bunlardan üçünde nüks olmuş, birinde K+G
tekrarlanmış ve son 20 aydır nükssüz
kemik çimentosu (PMMA)'dan sonra yine nüksetmiş, küretaj ve kemik çimentosu (PMMA)'dan sonra 26 aydır nükssüz takiptedir,
sonuncusu ise K+
PMMA dan sonra 19 aydır nükssüz fakat enfekte olarak takipdir. 2 olguda
K+G den sonra patoloji malign GCT
ikincisi K+G'den sonra yine nüksetmiş,
GCT gelince dizüstü arnputasyon yapıl-

mış,

birisi ameliyat sonrası 6. ayda ölise 57 aydır sağ ve takiptedir. Bu grupta iki olgu ise ameliyattan sonra 3 aydan sonra takipten
müştür, diğeri

çıkmışlardır.

3 olguya sadece küretaj yapılmış
olup ilki 8 yıl önce kliniğimizde yapılmış
ve son 49 aydır nükssüzdür, diğer ikisi
20 ve 33. cü ayda nükssüz olarak izlenmektedir.
Küretaj + Otojen greft + Xenogreft 4
olguda uygulanmış olup, ikisi 12 ve 15
aydır nükssüz nükseden iki olgudan biri
K + PMMA dan 13 ay sonra nükssüz,
diğeri ise ameliyattan sonra 6. ayda
nükslü olarak takiptedir.
Küretaj + Xenogreft 5 olguda uyguüçü 17, 33, 44 aydır nükssüz
takiptetirler. Ikisi ise 5. ayda nüksetmiş
ve yeniden ameliyat edilmişlerdir. Birisi
5. ayda nükslü, PMMA uygulanan diğe
ri ise 31. ayda nükssüz olarak takipledir.
lanmış,

Küretajdan sonra defektin PMMA ile
7 olguda
uygulanmış
olup, 3'ü primer olarak 4'ünde ise nükslerden sonra yapılmıştır Primer uyglanan olgular 26,34 ve 43 aydır nükssüz
takiptedirler, sekonder uygulananlar ise
13, 19, 26 ve 31 aydır nükssüz takiptedirler fakat ikisinde düşük dereceli enfeksyon mevcuttur.
deldurulması

Iki olguya Enneking rezeksyon artrodezi uygulanmış olup ilki 12 yıl önce
kliniğimizde yapılmış ve son 37 aydır
tarafımızdan izlenmektedir, nüks yoktur; diğeri ise 42 aydır nükssüz fakat
önlenemeyen düşük dereceli enfeksiyon ile takiptedir.
Serimizde 2 primer malign GCT olgusu olup, her ikisinede önce K + G,
sonra dizüstü yüksek arnputasyon yapılmış, biri 6. ayda ölmüş, diğeri 57 ay1091
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ve nükssüz takiptedir.

yapılan diğerleri

4 olguya ise en blok Rezeksyon yapılmıştır. lıkine fibuler greft ve el bileği

artrodezi yapılmıştır, bu hasta 11 ay takipten sonra takipten çıkmıştır, Darrah
rezeksyonu yapılan biri 27 aydır, custom-made total dirsek ve kalça protezi

ise sırasıyla 6 ve 13
nükssüz takiptedirler. 30 olguda 7
lokal nüks (%23.3), 3 önlenemeyen
low-grad enfeksiyon (% 1O), 1 psödoartroz (%3.3) olmak üzere 11 olguda
(%36.6) kamplikasyon görülmüştür.
aydır

Nükseden 7 olgudan 4'ü K+PMMA
sonra 13, 19, 26 ve 31
aydır nükssüz takiptedir. Psödoartroz
gelişen olgu ise reoperasyondan 27 ay
sonra nükssüz takiptedir. Dolayısıyla
reel kamplikasyon oranımız 6 olgudur
(%20.0). 35 olgudanameiyatı kabul etmeyen 4'ü hemen takipten çıkmış, kalan 31 olgudan altısı 2, 2, 3, 11, 14 ve
20. aylardan sonra takipten çıkış birisi
ise 6. ayda ölmüş olup kalan 24 olguda
en kısa takip 6, en uzun 73 ay ve ortalama takip süresi 38.2 ay olmuştur.
uygulandıktan

TARTIŞMA

GCT

Şekil- 3
Solhumerus
alt uçta yerleşmiş Giant-Ce/1 Tümör.
3-A) Preoperatiftipik
radyografik
görünüm 3B)Ameliyat
ma teryeli
radyografisi
3-C) Total
dirsek protezi uygulanmlŞ, Postoperalif
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Tablo 1
len bir tümörüdür. Campanacci (3),
Dahlin (6) ve Mirra (18) tüm tümörlerin
yaklaşık
%5'ini,
Shajöwicz
(24)
%8.63'ünü, Sung (26) %20'sini oluştur
duğunu bildirmişlerdir. Tubbs (28) Mayo klinikte 1990'a kadar görülen yaklaşık 9000 primer kemik tümörünün
475'inin GCT olduğunu bildirmiştir.
Merle d'Aubigne (17) 22 yılda 85 olgu,
Wuisman ise (31) olgu toplanmış olup
619 primer kemik tümörü içinde görülme oranı % 5.65 dir.
GCT bayanarda biraz daha sık görülür (2,3,7,14). Huvos (9) K/E: 3/2 olduğunu bildirmektedir. Bizim serimizde
K/E: 1.5 tir.
Lezyon 15-20 yaş arasında sık görülür. 15 yaşın altında, 60 yaşın üstünde
nadirdir. (2, 7,8,26) 30'1u yaşlarda bir
yükselme Sara (23) 29 ve Huvos ise
(9) 33 olarak bildirilmektedir.
Femur alt, tibia üst ve radius alt uç
yarıdan fazlasında görülür.
Sung (26) diz çevresı tutulumunu %62,
Goldenber (8) %55, Wuisman (31) ise
%36 olarak bildirilmiştir. Humerus üst.
femur üst, tibia alt, fibula üst uç diğer
sık yerleşim yerleridir. Pelvis vertebral
kolon, el ve ayaktaki ufak kemikler isenadir lokalizasyonlardır (3,4,5,6,7,8,9,
olguların

14, 18, 23,24,26) Vertebral kolonda
sakrum en sık görülen yerdir (6,7) Sakrumda kordomadan sonra görülen ikinci sık tümördür (9) Biagini 51) literatürde bildirilen 1300 den fazla olguda,
sakrum hariç vertebral yerleşimi% 2.65
olarak bildirilmektedir. Vertabrada korpuslar en sık tutulur. (4,9, 18).
Serimizde 20 olgu (%57) diz çevresinde idi. Femur alt, tibia üst ve radius
alt ucu ise tüm olguların %65'i idi. Multisentrik olgumuz hiç yoktu.
GCT'de ağrı ilk ve başlıca, klinik bulgu olup, şişlik daha geç ortaya çıkar ve
ikinci belirtidir. Hareket kısıtlığı ve patolojik kırık ise daha az görülen bulgulardır (3,5,24). Patolojik kınğın görülme
oranı% 6-10'dur. (2,5,14,18). Mirra ağ
rının% 90 olguda olduğunu bildirmiştir.
(18) Ameliyat öncesi belirtilerin süresi
ise 2-24 ay arasındadır. (2, 17)
Serimizde ağrı % 91 .4, şişlik ise %
60 olguda vardı.Patolojik kırık oranı ise
% 8.5 idi. Ameliyat öncesi belirtilerin
süresi ise ortalama 1O ay idi. (4-24 ay)
olguların % ?'si maligndir.
2 si primer,% 5'i ise sekonderdir. Sekonder tip multipl nükslerden
ve özellikle radyoterapiden 3-20 yıl
sonra görülür (9) Dahlin (6) malignite
oranını %10, Sung (26) ve Goldenberg
(8) %7, Merle d'Aubigne ise %15 olarak bildirilmiştir. Mirra (18), da bu oranı
%23.7 olarak bildirmektedir.

GCT'de

Bunların%

Campanacci (3) malignite oranının
% 5 olduğunu ve değişmenin 3 şekilde
olduğunu yazmıştır.

1- Primer malign olgular
2- Lokal nüksler
olgular

sırasında

malignite

gelişen

3- RT'den snra

malignleşen

olgular

Ayrıca malignlşen olguların yarıdan
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çoğunun

RT'den sonra geliştiği ve %12 olguda ise benign primer lezyonla birlikte akciğer metastazlarının görüldüğü
bildirilmiştir.
Serimizde iki olguda
(%5.7) primer malign GCT saptanmış

tır.

GCT'ün tedavisinde intralezyonel
K+G klasik yöntem olup nüks oranı %
30-50 dir (2,5,6,7,8,9, 18,21 ,22,23,24,
26,31)Serimizde 24 olguya K+G (otojen, xeno, kombine) uygulanmış olup 7
olguda lokal nüks olmuş (%29), bunların üçü ikinci ameliyattansonra düzelmiş, 4 olgu ise nükslüdür. (% 16.6)
Sadece küretaj yapılanlarda nüks
ise Mc Donald (14) %23, Waldrom (29) %35, Goldenberg (8) ise %82
olarak bildirilmiştir. Sadece küretaj yapılan 3 olgumuzda ise nüks olmamıştır.
oranını

Rezeksyon yapılanlarda nüks oranı
daha düşüktür. (2,4,5,9,24) Sara (23)
bu oranı %3, Persson (21 ,22) %5,
Sung (26) ve Mc Donald (14) %7, Goldenberg (8) ise % 32 olarak bildirmiş
lerdir. Wuisman (31) ise iki aşamalı girişim (ilkinde K+PMMA ve ikincide K+G)
yaptığı 17 olguda % 6 nüks bildirmiştir.
Cryosurgery, diğer bir cerrahi tedavi
yöntemi olup lokal nüks oranı düşük
tür.Huvos (9) bu yöntemde nüks oranı
nı %12, Mirra (18)% 5 ve Malawer (15)
ise ortalama 60 ay takip ettiği 25 olguda %4 olarak bildirilmektedirler. T ekniğin ilk uygulayıcısı olan Marcove (16)
ise% 2 olarak bildirilmiştir.Bizim bu konuda deneyimimiz yoktur.
Küretajdan sonra kavitenin PMMA
daldurulması Persson ve Wouters
tarafından yaygınlaştırılmıştır. (20,21,
22, 27) Nüks oranı %10 kadardır.(4)
Sara (23) bu oranı % 6, Persson
(21,22)% 15, Willert (30) %8, Taminau
(27) %23, Jhonston ( 1O) ise %13 olaile

GIANT • CELL TÜMÖR (GCT)

rak

bildirmişlerdir.

guladığımız

Kemik çimentosu uy7 olguda hiç nüks olmamış

tır.

Diz çervesi lezyonlarda rezeksiyon
artrodezi (7,9, 17), radius alt uçta fibuler
rekonstrüksyon (12, 19) veya u Inar
translokasyon (13), vertebral lokalizasyonlarda arteriyel embolizasyon (1 ,4),
Fibula başı, kostalar, el ve ayaktaki küçük kemiklerde ise total rezeksyon
(3,4.6,7,9,24) başarı ile uygulanan diğer yöntemlerdir.
Rezekstabl bölgelerde total enblokrezeksyon (Fibula başı,radius alt uç
vs.); düşük grade Iiierde ve yumuşak
doku yayılımı olmayanlarda küretaj +
greft (otojen ve/veya xenogreft); yüksek grade'lilerde, yumuşak doku yayılı
mı olanlarda ve nükslü olgularda ise
küretaj + PMMA'ın en seçkin tedavi
yöntemi olduğuna inanıyoruz.
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VERTEBRA YERLEŞiMLi KiST HiDATiK
OLGUSU
lşıl ÇELEBiLER*, Ayhan N. Kara**, Nezih ÖZKAN***, Bülent AKSOY****

Istanbul Vakıf Gureba Hastanesi
ve Travmatoloji Polikliğinin
22.9.1992 tarihinde başvuran ve yapı
lan değerlendirilmesinde kist hidatik
olduğu düşünülerek tedavi edilen bir
olguyu takdim etmekteyiz. Hastanın
klinik muayesinede her iki alt ekstremitede tOm kaslarda 2/5 kuvvet kaybı,
solda arefleksi, sağda hiperetleksi
saptandı. Radyolojik tetkikinde, lazyonunun L 1 - L2 - L3 vertebraları tuttuOrtopğedi

ğu, omiriliğe bası yaptığı belirlenmiştir.

Önce anterior, sonra posterior olmak
üzere 2 aşamalı cerrahi girişimle tedavi edilen bu hasta nedeni ile vertebra tutulumlu kist hidatik hastalığılitera
tür bilgisi ışığında tartışılmıştır.
OLGU RAPORU
Şikayetleri

5 yıl önce başlayan, 36
hastanın yakınması; sol
bacakta uyuşma, kuvvet kaybı ve
özellikle sol paravertebral bölgede
yaşında

erkek

Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul

Vakıf Gureba
Vakıf Gureba
Vakıf Gureba
Vakıf Gureba

yaygın ağrı ve merdiven inip çıkmada
zorlanma idi. Hastaya bir süre kortikosteroid tedavisi uygulanmış, ancak son 2
yılda şikayetlerinin artması üzerine kliniğimize başvurmuştur.
Hastanın yapılan klinik muayenesinde; L4/5 seviyesine uyan flask paraparazi ve sol alt ekstremitede 2 cm. uylak
atrofisi bulundu.

BT değerlendirilmesinde L 1-2-3-4-5
vertebra seviyelerinde intramuskuler,
intraspinal ve kemik yerleşimli kist hidatik tespit edildi (Şekil 1,2). MRG değer
lendirilmesi sonucu; T12-L 1 ile L2-4 seviyeleri arasında sağ psoas kası içinde
yayılıp, spinal kanal içine uzanım gösteren, sağ vena kava'yı ve sağ böbreği
iten, posterior kas grupları içinde yer
alan multikistik yapı görüldü. US tetkiki,
retroperitoneal yerleşimli L 1-2 seviyesine uyan, 9x7x5 cm. boyutlarında kapsüllü kistik oluşum olarak yorumlandı.

Has. Ortopedi ve Trav. Kliniği Asistanı
Hast. Ortopedi ve Trav. KNiiniği Doçenti ve Klinik Şefi
Hast. Nöroşirürji Kliiği Doçenti ve Klinik Şefi
Hast. Ortopedi ve Travm. Kliniği Uzmanı
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Hastanın sedimentasyon hızı bir saatte 30 mm. olarak bulundu. Periferik
yaymada %5 eozinofili, biokimyasal incelenmesinde hipoproteinemi tespit
edildi. Diğer değerler normal sınırlarda
bulunmuştur. Kist hidatik indirekt hemaglutinasyon testi ve ELIZA Kisk hidatik lgG antikorları bakıldı, ancak negatif bulundu.

% 3-11 beyin ve diğer organlar tutulur
(1 ,2,4,5,8, 13). Kemiği tutan tüm kist hidatik olguları% 5 ile% 2 arasında bildirilmiştir (9, 1O, 11, 12). lik kemik kist hidatik olgusunu, 1806 yılında Cullerier
tanımlamıştır (6, 87) Vertebra tutulumlu
ilk olgu ise, 1819 yılında Regdellet tarafından bildirilmiştir (6,8). Kemik tutulumu arasında, vertebra % 44-50 sıklıkla
tutulu rken, en sık torakal vertebralar tutulur (9,11). Olguların% 25-84 gibi değişen oranlarında sinir basısı vardır
(11). Vertebra cisminde yerleşen kist
hidatik, reaktif yeni kemik dokusu olmaksızın destrüksiyon yapar. Komşu
vertebraya longitüdinal ligament yolu
ile yayılıp, hasar yaratır (6). Omuriliğe
direkt bası ya da iskemik değişiklikler
sonucu, vertebral yerleşiminin en sık
komplikasyonu olan, parapleji veya parastezi oluşur (4,6,9, 11,ı. Ortaya çıkan
tablo reversibi özelliktedir (4,11 ).

Hasta klinik muayene ve 'tetkikler
neticesinde Kist hidatik muhtemel tanısı
ile ameliyat edildi. Öncelikle, anterior
girişimle psoas kası içindeki kist, kapsülü bırakılarak boşaltıldL Kistin hidatik
kist olduğu, vezikülleri ve skoleksleri olduğu görüldü (Şekil 3). Kapsül içinde
formol zerk edildi. L2 ve L3 seviyesinde
cismin 1/5'inin tutulduğu ve kistin çıka
rılması ile kord basısının ortadan kalktı
ğı görüldü. Kist kapitene edilerek ameliyat bitirildL
Postoperatif MRG incelemesinde,
anteriordaki kistin tamamen temizlendiği, ancak T12-11 seviyesinde spinal kanalı sola doğru genişleten, sağda posterior paravertebral kas içindeki kistik
yapının hala mevcut olduğu görüldü
(Şekil4).

Posterior girişimle, paravertebral
kas içi kist temizlendi. Kistin pedikülü
yolu ile ekstradural intraspinal yerleşimi
ortadan kaldırmak için, laminektomi yapılarak medüller kanal içindeki kistin
yapı boşaltıldL Çift Harrington rod slee~e i.~strumentasyonu ve posterior gref
ıle tuzyon yapıldı (Şekil 5,6).
TARTIŞMA

Kist hidatik etkeni, Tenia echinoccoccus olup, parazitin erişkin formu köpekgillerin ince bağırsaığında yaşar
(14). Yumurtası insan sindirim sistemine giren embriyo, sistemik dolaşıma
geçerek, % 75 karaciğer, % 20 akciğer,

Hastalığın çok yavaş seyretmesi
(1 ,4,8,9, 11 ), % 30-40 nüks göstermesi
( 11 ), % 3-98 oranlarında mortalite bildirilmesi nedeni ile, vertebranın maling
neoplazması olarak kabul edilmesinde
neden olmaktadır (4,5, 11 ).

Kist hidatik için tanı koydurucu olduğu bildirilen Casoni ve Weinberg gibi
testierin özellikle vertebra tutulumlu olgularda, değerinin olmadığı bildirilmiştir
(1, 15). ELISA kist hidatik lgG antikor titresi ve kist hidatik hemaglutinasyon
testi gibi serotojik testlerde, kemik tutulumunda negatif çıkabilmektedir (11 ).
Bu testler bizim olgumuzda da negatif
olarak bulunmuştur. Kesin tanı, ancak
preoperatif alınan sıvı tetkiki ve patolojik inceleme ile kanabilmektedir (1, 11 ).
Iğne biopsisi ise, yayılma ve anattaktik
şoka neden olabilmesi nedeni ile yapıl
mamalıdır (1 ,4, 13). Esas olarak tanıda
yardımcı tetkikler BT ve MRI' dır
(10,11).
1098
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Ayıncı tanıda, Pott hastalığı, Paget,
Giant cell tümör, · metastatik tümörler
düşünülmelidir (3,4,8,11).

tik düşünülmeli ve kist hidatik muhtemel tanısı ile uygulanan cerrahi tedavilerde, hastalığın özelliği sebebi ile ayrı
bir özen gösterilmelidir.

Hastalığın tedavisinde prensip. lezyonun radikal eksizyonu, küretaj, grefleme ile anterior ve/veya posterior deile
birlikte
spinal
kompresyon
stabilizasyona yönelik instrumentasyon
uygulamaktır (1 ,4,6,8,9,11 ). Nüks nedeni ile pek çok cerrahi girişim gerekebilir (9,12). Peropera nüksü önlemek
için, kist içine formol veya SF uygulanmaktadır (8,11 ). Bu hastalara, uzun süre ve yüksek dozda mebendazolu uygerektiği
konusunda
gulamak
görüşbirliği vardır (1,3,5,6,8,11,12). Nörolojik defisit ile başvuran ve omurilik
basısı belirlenen hastaların tanısında
çok ender olarak rastlansada, kist hida~
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