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Prbf. Dr. Rtdvan EGE

Sayın Konuklarımız, .Değerli

Meslek·
•,
Sizlerle XII. Milli· Türk :Ortopedi ve
Travmatoloji Kongresine· kavuşmak :ne
mutlu. Bu Ortopedi ·Kongre yolcul~ğuna
başladığımızda, ··çeyrek asır kadar:önce
kongreye katılan ·üyelerimiz 40-50 ... idi
son sen-elerde ·ise Kongreye katılanlar
500'e doğru yaklaşmaktadır. Ortopedi
kervanımız ise 1.500'e doğru yol alıyor.
ilk Kongrelerde 1-2 Panel, 20-50 bildiri
sunarken bugün yüzlerce ·bildiri isteği
nin ancak 200 kadarını alabiliyoruz. Bugüne kadar Derneğimiz 11 Kongre yapmıştır. Bu 11 Kongrelerdeki 37 Panel, 11
Mezuniyet Sonrası Konferans, 1.475 serbest bildiriyi içeren 5.219 Sahife tutarın
da 11 kitap yayınlanmıştır. 35 sene ewel
katıldığım Ortopedi ve Travmatoloji ailesinde son 25 senede bbl 12 Kongreyi yapabilmek ve bu kongre bildirilerini yayın
Iayıp siz değerli meslektaşlarımin hizmetine sunmak mutluluğuna erişmek, be-

*

nim için bir onurdur.
· Antalya, Alanya, Eğirdir, Gaziantep,
Mersin,JZonguldak, Bolu, Kütahya, Kayseri, :.Eskişehir, ·istanbul.~ Ankara,· izmir,
-Çeşme, ·Trabzon, Erzurum, Sivas'ta birçok simpazyum ve bilimsel toplantılar
yapıldı. italyan, -Amerikan ve özellikle Alman, isviçre ve Avusturyalı meslektaşia
rımızia birçok müşterek kongre ve sim~
pazyumlar yaptık ve hala .yapmaktayız.
Bu sene Şubat'ta Konya'da ve Mart'ta
Kayseri'de yapmaya kararlaştırdığımız
iki simpazyum Körfez Savaşı nedeni ile
ertelendi. Türk Ortopedi ailesinin içinden çıkan El Cerrahi ve Rekonstrüksiyonu, Diz Cerrahisi ve Omurga Cerrahisi
Derneklerinin de gene Demeğimizle yaptıkları lütufkar işbirlikleriyle Ulusal ve
Uluslararası Kongreler yapmaları bize
gurur vermektedir. Görülüyor ki Türk Ortopedi Ailesi kurumlaşmış, planlı ve entegre çalışmanın en güzel örneklerini
vermektedir.

taşlarımız,

* Türkiye Ortopedi ve Travmataloji Birliği Derneği
Genel Başkarit Or. Or. R. Ege'nin XIII. Milli Türk Ortopedi
ve Travmatoloji Kongre Açtş Konuşmast
1

Bütün bu görkemli işbirliği ve eserleri görmek benim için müstesna bir şeref
tir. Bu şerefi bana lütfeden sizlere yürek
dolusu teşekkürler. Türk Ortopedi Ailesi
hiçbir gruba nasip olmıyacak şekilde telif ve tercüme olarak Ortopedi ve travmatolojiyie ilgili birçok eserler yaratmış
tır. Geçen ay derneğimizin yayınladığı
ve 49. Kitabım olan "El Cerrahisi" kitabı
ile bu hizmetler zincirine bir yararım ız olduysa bundan ·da onur d uyarım. insanlar hayatta daima çok ilerdektleri gıpta
ederek veya kıskanarak bir yere tırman
maya çalışacağı yerde bulunduğu durum ve yerden kıvanç duyabilirse, yetinmeyi bilirlerse,: karşılaştığı insanları sevip sayabilirse, görevin küçüklük ve büyüklüğüne bakmadan·her işi zevkle, kıs
kanmadan,· gocunmadan, yorulmadan
ve özveriyle yapabilirse mutlu olur. ·işte
ben sizler sayesinde bu mutluluğu doyasıya ulaşan ·mutlu kişelerdenim. · Ben
bunları, yıllar boyu beni kırmıyan, bana
yardım eden, destek olan her yaştaki
can dostlarım olan sizlere teşekkürlerimi
sunmak için dile getiriyorum. Ben bunları benim bitmiyen uğraşılarıma, . zaman
ve mekan tanımayan çalışma hayatıma
tahammül eden ve bana destek olan
eşi m' e ve sizlere minnetlerimi sunmak
için arzediyorum. Eğer bugün 21 senedir kurumlaşan Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği varsa ve bu 21 senedir
Başkan olarak bana tahammül ediyorsanız, bu benim hasletlerimden çok sizlerin kadirşinaslığınızdan ve sizlerin asaletinizdendir. işte sizlere bu duygularla yürekten teşekkürlerimi sunarım.
Bu kongremize, biraz beklenmiyen

sürprizlerle girdik. Körfez krizi ve Ira!
Savaşı gerçekten bizi bir hayli kararsızlı
ğa soktu, fakat size daha ewel bildirdiği·
miz gibi 15 Mart'ta son kararımızı verecektik ve bu kararı vaktinde verere~
Kongremizi yapabileceğmizi sizlere duyurduk. Fakat daha önce yapmayı karar
verdiğimiz Türk-Alman Kongresine Körfez olayları nedeniyle iptal etme durumunda kaldık. Kongrede sunulmak üzere gönderilen özetlerden 200'e yakın bildiriyi programa almaya karar verdik. Bildiri özetlerinin bazıları kapsamlı olmadı
ğından değerlendirmede sıkıntılarımız oldu. Bu kabul edilen bildiri sahiplerinden
kesin olarak tam metin istendiğinden belirlenen günde yazılarını gönderen 180
bildiri porgrama alınabildL Bunların kesinleşmesi Mart sonlarında gerçekleşe
bildiğinden Kongre programını. sizlere
ancak 5 Nisan 1991 de postaya verebildik. Bu sene ayrıca bir günlük El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Derneğinin
Kongresinin bizimle beraber oluşu bizlere onur vermiştir.
Her kongremizde olduğu gibi sizlerle Ortopedi ve Travmatoloji mensupları
nın sorunlarından bazılarını gözden geçirmeğe çalışacağım.

. Bunlar ülkemizin gündemde olan
Genel Sağlık sorunları ve Ortopedi ailesinin sorunları olarak iki grupta özetlenebilir.
Genel Sağlık Sorunlarından dördünün yalnız başlıklarına değineceğim.
1-Halkımızın Sağlık Sigorta güvencesi sağlanmalıdır. Bugün ülkemizde
1. 700.000 kamu personeli, 3 milyon Sosyal Sigorta kapsamına giren olmak üze-
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re 4.700.000 kişi, emekliler ve çok zayıf
sağlık güvencesinde · olan Bağkurlular
ve tüm bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı 35.000.000 civarında olup
geri kalan 22.000.000 kişi Sağlık güven. cesinden mahrumdur. Bu nedenle 1961
de yürürlüğe giren 224 sayılı Sağlık Hizmetlerini sosyalleştirme yasasını gerçekleştirerek uygulamalı ve sağlık Sigorta
sistemini yerleştirecek maddi kaynaklar

4-Genel sağlık Sorunları içinde bizi
yakından ilgilendiren diğer bir sorun trafik, iş, ev, spor ve diğer kazalardır. Bizde 3.000.000 kadar sigortalı işçi olması
na karşın . iş kazasından yaralanan her
yıl 150.000-160.000, ölen 1.400-1:500'dür. ingilterede sigortalı sa.yısının bizdekinin 10 kat fazla olmasına rağmen ölen
sayısı bizdekinin dörtte biridir.
1990 da trafik kazalarında 88.000 kişi yaralanmış, 6.300'ü kaza yerinde,
2.500 kadarı kaldırıldıkları hastaneye taşı
nırken veya hastanede ölmüştür. Uluslararası birimlere göre · 100 milyon taşıt
kmjde ölüm Amerika ve Avrupa geliş
miş ülkelerinde 2-4 arasındayken bizde
33 tür. Yani bizde kaza oranının araç sayısı ve yol uzunluğuna göre 3-4 kat çok
olmasına rağmen, ölüm oranı bizde
8-15 kat daha fazladır. Kaza çokluğu eği
tim ve teknik koşullara, fakat ölüm çokluğu emniyet kemeri, ilk ve acil yardım
noksanlığına bağlıdır. Kazalardaki ölümlerin % 1O nun ilk 5 dakikada yarısının
ilk yarım saatte olduğu bilindiğine göre
tüm halkımızın ilk yardım kursu görmesinin saglanması gerekir. 10-20 saatlik ilk
Yardım kurslarının Milli Eğitim ve Sağlık
Bakanlığı veya diğer gönüllü kuruluşlar
ca -düzenlenmesi, çocukların ve halkın
bilinçlendirilmesi gerekir. Özellikle 2918
Sayılı Karayolları Trafik Yasası 125. maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı okullarda ilk yardımı da içeren Trafik Güvenliği ile ilgili zorunlu ders koymakla yükümlü olduğundan uygulamalı ilk Yardım
Derslerine ağırlık verilmelidir. Acil Yardım, hastane ve hastanecilik hizmeti olduğuna göre Karayolları Trafik Kanunur

sağlanmalıdır.

2- Kamu kesiminde çalışan doktorlara en azbir hakim veya devlet Opera veya tiyatrolarındaki bir ışıkçı veya sanat'çı kadar yani 6-7~000.00.-TL. maaş
ve ayrıca ek tazminat verme koşulları
araştırılmalıdır.
3-Diğer

bir genel sağlık sorunu Kötü
Huylu Tümörlerin giderek yaşamı tehdit
eden boyutlara ulaşmasıdır. Bu Sun' i
gübreyle gübrelenen besi maddeleri ve
hormonlu besi alan besi hayvanlarının
etinden mi , plastik kaplardaki süt, yoğurttan mı, Çernobilden mi, Sanayi artık
larından mı veya tanı araçlarının artışı veya bizim bu hastalıkları daha iyi tanı koymamızdan mı bilemiyoruz. Fakat bildiği
miz Ortopedi alanında eski yıllarda bir
yılda gördüğümüz kötü huylu iskelet tümörü sayısını şimdi bir haftada görür olduk. Bu konuda çevre sorunu, tanı ve tedaviye hepbirlikte ağırlık vermemiz gerekir. Bu vesileyle son kongredenberi bu
amansız hastalıktan kaybettiğimiz Ortapedi ailesinden değerli arkadaşlarımız
Prof. Dr. Güngör S. ÇAKIRGiL, Op. Dr.
Önder Gürakın, Op. Dr. Erol SÜLDÜR
ve Prof. Dr. inanç AY AS' ı rahmet ve saygıyla anarım.
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8. maddesinin öncelikle Sağlık bakanlığı
na verdiği yükümlülük yanında hastan~
ci.lik yapan ~iğer kuruluşl~~ın da a_mbulans, _eğitilmiş sağlık personeli, canlan.dırm~ ekibi, hertürlü tıbbi _.ve cerra~i hayat kurtarıcı girişimine yapacak. Acil Servis ve Reanimasyon bölümü bulunması
gerekir.
Tıp Fakülteleri _d~rs .programları ve
intö~r]lük·st?tjına Acil Servis hizme~lerine
ağırlık verilmesi gerekiL Sağlık Bakaniığı
nın _1986 da başlattığı Hızır Acil Servis
ve Ambul~ms Sistemi çok hayırlı bir atı
lımdır, bunun yaygınlaştrılması ve koordJne bir şekilde çalışması en büyük dileğimizir. Ulaştırma bakanlığımızın 1983 te
başlattığı şehirlerarası yollarda jetonsuz
055,077 den s~ğlık yardımı istenebilen
gene_! teleyon yer~eştirmesi b9yük bi~ hizmettir.
ikinci grupta Ortopedi aH esini_ daha
yakından ilgilendiren sorunlara değinme
ye çalışanım.
1-Son Genel Kurulda Ülkemizin beş
ayrı bölgesinde Derneğimizin Şube açması kararlaştırıldığından ilki 1990 da Erzurum ve 1991 de Adana'da açılmıştır,
diğer 3' ünün işlemleri devam etmektedir.
2-Hastanelerimizfn hasta için ameliyatlarında kullanacağı vida, plak çivi,
protez, verteora vb. girişimler için uygulayacağı

enstrumanların

hastalara verilen reçetele_rle sağlandığın
dan hastalar malzeme satan ciü.kkan ve
bürolarda dolaşmaktadır. Sağlık Bakanlı
ğı ve Üniversitelerin işbirliği. :Yaparak
bunların da SSK gibi ençok kullanılacak
araç ve gereçier için bir temel liste düzenlenmesi ve malzeme stoku bulundurması çok yerinde olur. Bu. stokta bulunmayan araç ve gereci de me m w· ve
emekli olan hasta yakınlarının değH,ku
rumların sağlamasına çal ışı! malıdır. Kimisi ilkin. kendisinin ödemesi gereken peşin parayı, kimileri muteber kefili, diğer
çoğunluğun ise istenilen cins, nitelik ve
büyük! ükte araç ve gereci bulamaması
zaten ızdırap içinde olan hasta yakınları
nı perişan etmekte, bazen de aradığı
araç ve gerecin firmalarca getirilmesi
için 1-2 ay bekleme zorunluğu doğmak
tadır. Bunun altında yatan bir sıkıntı da
meslektaşlarımızın bir kısmının yalnız belirli araç ve gereci tanıması ve onda ısra-'
rı, onun dışındaki araç ve gereç! e sonuç
alamıyacağı kuşkusu veya bazı meslektaşlarımızın bazı firmalara daha bağımlı
hale gelmesinden oluyor.
Her ülke diğer ülkelerden çıkan her
yeni araç ve gereci kullanmaz ve kullanamaz. Amerika Birleşik Devletlerinde
ingilizierin total protez uygulamaları geç
olarak, isviçrelilerin AO sistemi, Avrupada yaygınlaştıktan yani ilk uygulamalardan ancak 10-15 sene sonra Amerika'da uygulanmasına izin verilmiştir. Bu
Almanya ve Fransa içinde böyledir. Bu
izni veren Amerika "Milli Araştırma Kurulu" dur, bunun danışmanı ise her konudaki Meslek Kuruluşlarıdır. Bizde TUBiTAK ve Türk Standartları Enstitüsü ol-

sağlanması,

bunların uygulanması

ve baz{ln de çıka
rılması hususunda gerekli alet ve cihazIarın sağlanması hergün artan bir sıkıntı
kaynadığıdır. Sosyal sigortalar dışındaki
hastanelerde hastalar için kullanılacak
bu çivi, plak, protez veya enstrumanlar
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dukça iyi kuruluşlardır, fakat henüz bu
konuyu çalışma alanı ·içine almamıştır.
Meslek _Kuruluşları, biidekiTabip Odaları\le_ Ortopedi gibi Anabilim Dalı Dernek
veyaKurul~şlarına kan~nlarda büyük lafhiçbir hükümet
larla
yer verildiği halde
- ..
.
bunlara gereken önemi vermemiştir. Belki bu Tabip odaları ve meslek kuruluşla
rının birazd~ siyasi kuruluş ~alinde gösterilişi veya siyasi görüş belirten konuş
macıların buralarda egemen oluşu bu
kuruluşları" etkisiz. ve· yetkisiz durumda
bırakmıştır. Cumhurbaşkanları, Başba
kanlar v...,ya Bakanlar, Esnaf Dernekleri
Konfederasyonu veya Şöferler ve Otomobilciler Federasyonu gibi Meslek Kuruluşlarını kabul eder ve kanun veya yö-

beliri kişilerini devamlı Yurd dışına davet etmektedir. Elbetteki bunların bilimsel nitelikte olanlarına katılmak kendi eği
tim kuruluşl~n ve kendileri için bir kolaylıktır. Sundaki amaç eğ~tim ve tanıtım olduğu halde, çoğunlukla aynı grubun veya kişilerin hemde çok değişik uğraşı
alanlarındaki bu firma himaye! i toplantıla
ra sıklıkla davet edilmelerinin yarar ve

netmelikl~r yapılırken

nusuna

bunların

zı

zararlarını değerlendirmeyi meslektaşla
rıma bırakıyorum.

Firmalardan

istirhamı

mız, eğitim

ve tanıtım amaçlı olması gereken bu programların ülkemizde gerçekleşmesini de sağlıyarak, yurd genelindeki meslektaşlarımızın geniş ölçüde
yararlanmasına yardımcı olmalarıdır.
Şimdi

görüşü

birazda

değinmek

Uzmanlık

Egitimi ko-

isterim.
Eğitim denilice Meslek grupu olarak
Ortopedi ve Tra~matoloji Anab;lim Dalı
Eğitimine değinmek isterim. Birçok geliş
miş ülkede 4 yıllık olan uzmalık eğitimi
yani asistanlığın bir yılı ilgili dal rotasyonlarında, üç yılı Ortopedi ve Travmatolojide geçer. Amerika'da genellikle bu üç
yılın 1-2 senesi yetişkinlerin Ortopedisinde, 6-12 ayı Çocuk Ortopedisi ve 6-12
ayı da Travmatoloji de geçmektedir. Uzmanlık Tüzük değişikliği hazırlıkları sürdürmekte olan Sağlık Bakanlığımız yalnız bazı eğitim hastanelerinden ve bazı
öğretim üyelerinden görüş istemiştir.
Bizden görüş istenmemekle beraber biz
Dernek olarak görüşlerimize özellikle
bunda Asistanlık süresinin önerildiği gibi
beş değil dört sene olmasını, bir yıllık rotasyonun ilk senesinde 3 ay Genel Cerrahi, bir ay Acil Servis, bir ay Anestezi
ve Reanimasyonda geçmesini Asistanlı-

alınır

da_ Türkiye'de Uzmanlara ait Tıpta
Uzmanlık tüzüğü değiştirilirken bile hiçbir siyasi etkinliği olmayan Uzmanlığa
ait Derneklerle neden hiç ilişki kurulmaz
anfaşılamaz.

Gene asıl konumuza dönersek serbest piyasa ekonomisine rağmen yurd
dışından gelecek araç ve gereçleri standardize ve kontrol edecek bir kuruluşa
ihtiyaç çok fazladır. Piyasada Pakistan,
Taiwan, ispanya ve daha birçok geliş
mekte olan ülkelerden gelen yüzlerce
çeşit kalitesiz ortopedik araç ve gereç
vardır. Ucuzluğu veya asıl orijinallerinin
piyasada olmayışı nedeniyle bu kalitesiz
araç ve gereç resmi satınalmalarda veya kişisel alışta öncelik taşımaktadır. Burada firmalarla ilişkili olarak meslektaşla
rıma bir serzenişte bulunacağım için
hoş görülmesini dilerim. Bazı firmalar
bazı Fakülte ve Eğitim hastanelerinin ba-
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ğın,

lere değinmekte isterim. Geçen Milli
Kongramizde . BHgisayarlı Tomografi
(BT), bu kongrepe magnetlk rözenas
imeycin (MRI) -·ve Ortopedide Nükleer
Tıbbın yeri konularını mezuniyet sonraşı
konferanslar .ola~ak ülkemizin en yetkilileri tarafından gündeme getirdik. Bugün
gelişmiş ülkelerde Bilgisayarlı Tomografi
ve Nükleer Tıp Merkezi olmıyan Eğitim
has~anesi yoktur. Çünkü bunlar sayesinde vertebra, pelvis ve diğer bölge hastalık ve kırıkları, tümörler ve başka patolojik olaylar daha iyi anlaşıldığından ameliyat görüş ve genişliği çok değişrr:ıiştir.
Mağnetik rözenans imeycin ile tüm iskelet sistemi ve özellikle yumşak dokular
daha iyi değerlendirilebilmektedir. Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanlık eğitimi
yapan 23 Fakülte hastanesinden 19'unda, SSK'nın yalnız istanbul ve Ankara'da birer hastanesinde BT ve Nükleer
Tıp Merkezi varken bunun dışındakiler
de ve Sağlık Bakanlığı hastimelerinin biri dışında BT yoktur, nükleer Tıp eksik
olarak ancak üçünde vardır. Eğitim yapan kuruluşların bunları tamamlaması
şarttır. Aslında Sağlık Bakanlığı yeni ha-

ikinci v_eya üçüncü senesinde 3 ay
Nöroşirürji, 2 ay Plastik Cerrahi,- -2. ay
GögOs-K?rdlyov_askOier :.Perrahlde geçl;ilmesi
hususunu
Bakanlıga arzettik. Bi.
.
.
zimle ilgili olan ön taslakta Seminer, ~öbet, ameliyat listesi gibi hususların tüzükt~ yer almaması , bunların ilgili Aka~
deriıik veya Eğitim Kurullarınca belirlenmesi, Çocuk Hastanesi, Travmatoloji
Hastanesi ve yoğun travma ile uğraşmı
yan Fakülte ve diğer h~stanelerdeki asistanların da diğer travma ve çocuk Ortapedi ağırlıklı eğitim hastanelerinde rotasyonuna yer verilmesini arzetti k. Asistanlı
ğı bitirenler için Bak~nlığın müşterek Sı
nava (Board) geçiş önerisine ~atılama
dık. Bakanlık taslağındcı Eğitim Hastanelerinde her çeşit ameliyat yapılabileceği
araç ve gerecin bulunması,. en az 30 yatak, 3 uzman bulunması öngörüldüğü
halde yukarda belttiğim gibi üniv~rsite
lerdeki birçok hastanede en basit çivi,
plak, protez, enstrumanlar, ameliyat aletleri, ameliyathane C-Kollu imajin intensifayr röntgen cihazı, hastanede Bilgisayarlı röntgen aracı yokken yani hiçbirşey standarize edilmemişkan sınavları
bu Board sistemiyle standardize etmede acele etmemeli. Tüm gelişmiş ülkelerde Board'u Üniversite ve Sağlık Bakanlı
ğının değil Meslek Kuruluşlarının denetiminde ve sorumluluğunda yapıldığı unu:

.

.

.~

zırladığı
Eğitim

Uzmanlık

Tüzüğü

taslağında

hastanelerinde her türlü teşhis ve
tedavi, cerrahi girişim araç ve gereçlerinin bulunmaması ve bunların uygulanması ön görülmüştür.
Bu vesileyle sınav yöntemine biraz
değinmek isterim. Bilindiği gibi Uzmanlık sınavı Sağlık Bakanlığı ve SSK Hastaneleri müşterek Jurilerince, Fakülteler
kendi Jurilerince yapılmaktadır ve bu yeterlilik sınavı niteliğindedir. Fakültelerdeki bu jurilere en az bir üye başka fakülte-

tulmamalıdır.

3. Şimdi birazda Ortopedi. ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi yapan Fakülte
ve hastanelerin standardiasyonuna değinmek isterim.
Araç ve gereç konusunda son yıllar
da Radyoloji ve Nükleer Tıptaki gelişme-
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lerden alınarak sınav daha anlamlı olabilir. Doçentlik sınavına girebilmek için hekimlerinen az beş yıl uzman olarak çalış
ması, uzmanlık veya Doktora çalışması
veya daha sonraki dönemde enaz orijinal bir çalışma yapması ve jurilerin bunda titiz olması gerekir. Sağlık Bakanlığı
Şef ve Şef .Muavinliği sınav sisteminin
de gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Geçen ay yapılan Şeflik sınavlarında
beş kişilik bir Ortopedi ve Travmatoloji
jurisine 14, beş kişilik bir Genel Cerrahi
jurisine 105 kişi sınava alınmıştır. Üniversitede Doçentlik sınavında ençok 3
aday bir juride değerlendirilir. Biz Üniversitemizde sözlü sınavda ençok 14 öğren
ciyi bir juriyle sınav yapıyoruz. Bakanlı
ğın bu kez uyguladığı gibi tek jurinin
günlerce ve gece yanlarına kadar sınav
yapmasının doğruluğu kuşkuludur. Hele
sınav jurilerinin türlü etkenler ve siyasi
görüşlerle tek kişi veya kişilerce düzenlendiği söylentileri Şef ve Şeflik müessesine olan Akademik saygınlığa gölge düşüreceği endişesini yaratmıştır. Bu nedenle Şeflik sınavlarında ençok 3-5 adayın bir juride sınavının yapılması ve juri
üyelerinin de şefler arasından DoçEmtlik
sınavındaki gibi bilgisayarlarla veya kurra ile seçilmesinin Bakaniıkça incelenmesinin yararlı olacağı kanısındayz.

tin ilk kuruluşunda 4 hemşire, 136 ebe,
560 sağlık teknisyei, 60 ecza cı ve 554 h ekimle sağlık hizmetine katılan Sağlık Ordumuz Sıtma, Trahom, Verem ve Frengi
gibi yüzbinlerin yaşamına son veren salgın ve bulaşıcı hastalıklarla başarılı hizmet vermiştir. Bugün 40.000 hemşire,
26.000 ebe, 19.000 sağlık teknisyeni,
14.500 ezacı, 10.000 diş hekimi ve
55.000 hekimle daha güçlü ve daha bilinçli olarak sorunları çözrneğe azimliyiz
ve sorunları çöçdüğümüz oranda mutluyuz. Zaten hekimlikte mutluluk güzel ve
iyi için çalışmak, bundan zevk alabilmek
ve bundan heyecan duyabilmektir. Tıpta
başarı sağlamakta insan bilgi, ilgi ve çabası boy ölçüşür. Bilgi; zeka ve uğraşıy
la kazanılır, fakat mesleğe ve insanlara ilgi ve sevgi bizimle doğar, görgü ve eği
timle gelişir. Hekim hele Türk Hekimi
kendisini yalnız bilgisayar çağının matematiksel verileri veya uyguladığı tekniklerle övünen insanüstü yaratık olarak yetiştirilmemeli, insanların ızdırabını duyan, hisseden, onlarla sevgi ve ilgisini
paylaşan, insanüstü özveri ve hasletlerle bezendirilmelidir. Ortopedi ailesinin
fertleri ve Türk Hekimi olara.k bize gelen
her hastanın bizim ailemizden biri olabileceğini unutmayarak onları tedavi ve teseli iye çalışmalıyız. Bu anlayışla daha sevecen, daha paylaşıcı ve daha çalışkan,
araştırma, okuma, yazma, öğrenme ve
öğretme yönleri daha kusursuz nesiller
olma dileğiyle hepinize saygılarımı suna-

Görülüyorki, sorunlar oldukça yoğundur fakat Türk Sağlık Kervanı bu sorunların üstesinden gelmek için büyük
özveriyle çalışmıştır. 1923 te Cumhuriye-

rım.
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Kongre Başkam: Prof. Dr. Mehmet Tiner

Nükleer Tıp, 3- Spinal Cerrahide Alıcı
Enstrümantasyonu 4- Ortopedide llizarof yöntemi konularında 4 mezuniyet
sonrası konferans ve son gün ise misafir konuşmo:ıcılar tarafından: 1- Kalça ve
diz protezlerinde son gelişmeler, 2- Eksternal Fiksatör Cihazı ile uygulamalar,
3- Kemik grefi yerine Coral uygulaması
ile 14 yıllık deneyimler konusunda 3 konuk Bilim Adamı konferans .verecektir.
Pakistan'dan kongremize katılan meslektaşlarımiz bize onur vermektedir. Ayrı
ca kongremizde 180 değerli bildiri sunulacak ve bunlar tartışılacaktır.
Yurdumuzun en güzel yörelerinden
biri olan Kuşadası'nda biraraya gelmiş
değerli meslektaşlarımın çok yararlı olacağına inandığım bilgi alışverişi esnasın-

Bugün Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneğinin 12. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinin açılı
şını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz.
21 - 24 Nisan tarihleri arasında dörtgün sürecek kongremizin 3. gününde El
Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Derneği
nin Kongresi, Kongremiz ile birlikte yapı
lacaktır.

Kongre süresince: 1- iskelet sistemi
maling tümörlerinin bugünü, 2- internal
Fiksasyon ve kötü uygulamaları, 3- Ortopedide Mikrocerrahi (El Cerrahisi ve Rekonsruksiyonu Derneği),. 4- Spor yaralanmaları konusunda 4 panel ve 1- Ortapedi ve Travmatolojide Magnetik Rözenans, 2- Ortopedi ve Travmatolojide

*

*

XII. Milli Türk Ortopediye Travmato!oji Kongre Başkam Prof. Dr. Mehmet Tiner'in Aç1ş Konuşmasi
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dan erken ve geç sonuçlarını, geniş oL
da unutamıyacağı hatıralarla dolu, neşe
rak tartışabilme olanağını verirler.
li mutlu günler geçirmelerini dilerim.
Tıp alanında her 4 yılda bir kat daha
Her iki senede bir yurdumuzun gi
arttığını bildiğimiz bilgi birikimi eskimiş
zel bir yöresinde bir Milli -Kongrede bi2
ve yararını yitirmiş hatta, hataları ortaya
bu imkanı veren Ortopedi ve Travmatc
koymuş bazı bilgilerden arınmamızı geloji Birliği Derneği Yönetim kuruluna v
rektirmektedir. Hızla gelişen bilim dünya-·
12. Milli Kongremizin hazırlık çalışmalc
sında her yeni buluş, ümitle bekJiyenlere
rında en ince detaylarla dahi titizlikle ilg
·yeni k~ıpıladıÇmaktadır: .insan sağlığına - leneh ·değerli hocamız ve dernek baŞ kc:
önem veren ve daha ihtiyatlı. . olan. top-.
nımız Sayın Prof. Dr. Rıdvan EGE'ye hL
lu m bu kapıların arkasını iyice ·görmezUrunuzda teşekkür etmek istiyorurT
den hareket etmiyorlar. Milli Kongreler
Kongremizin huzurlu ve başarılı olmm
dileği ile sözlerime son veriyorum.
yeni buluşların uygulanabilirliğini ve bun~
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PANELLER
1-

iSKELET SiSTEMi MALiGN TÜMÖRLERiNiN BUGÜNÜ

2-

iNTERNAL FiKSASYON VE KÖTÜ UYGULAMALARI

3-

ORTOPEDiDE MiKROCERRAHi
(EL CERRAHi KONGRE KiTABlNA ALlNMlŞTlR)

4-

SPOR YARALANMALARI
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iSKELET SiSTEMi

MALiGN TÜMÖRLERiNIN BUGÜNU
.,

Moderatör:
Prof. Dr. GÜVEN YÜCETÜRK *

i?~el~t .Sistemi Malign Tümörleri ile
ilgili b_ir panel_ .konusu seçerken zorlandı

te bunu görmeye çalışacağız.
· _. · Ş ugün artık biliyoruz ki, cerrahi yetenek Qrtopedik Onkolojide tek başına başarı sağlayamaz. Tümör tedavisi bir takım oyunudur. Radyoloji, Nükleer tıp,
Patoloji, Radyoterapi, Onkoloji uzmanları ve Cerrah bu takımı oluşturmaktadır.

ğı mı

söylemek zorundayı m. Zira. içinde
yaşadığırıız teknolojik devrim, bundan
10- 15 yıl öncesinde hayafbile edemediğimiz tanı ve tedavi yöntemlerini kullanı
labilir hale getirirken, birçok eski prensibin yıkılmasına neden olmuştur. Bu durumda herbir türnöral lezyon cinsi· için
saatler süren tartışmaya girmek gerekmektedir. Ancak bu panelin konuyla
çok yakından ilgili olmayan meslekdaşla
rımız için çıereksiz detaylarla dolu bir hale getirilmesini önlemek üzere, son yıllar
da ulaştığımız çizgiyi belirlemeyi düşün
dük. Sonuç olarak çok uzak değil, hepimizin fiilen meslek yaşamımızı sürdürdüğümüz dünden bugüne neler değişti, iş-

Bu takım

aynı kuralları

benimseyerek oynamalıdır. O halde bir dil ve prensip birliği gereklidir. işte bu yönde yapılan çalış
malar iskelet Sistemi Tümörleri için yeni
bir evreleme sistemini geliştirmiştir. Enneking'in tüm dünyada kabul gören
"Surgical Staging Sistem"i bu amaca yöneliktir.
Dünün "her tümör olgusu kendi özelliklerini taşır, genel bir tedavi reçetesi veril em ez" kuramı artık yıkılmıştır. Evrele-

* Ege Üniversitesi T1p Fakültesi,
Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal1 Profesörü
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me sistemi dikkatle izlendiğinde reçete
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Dil birliği burada bitmemiştir. iskelet
sistemi tümörleri ile ilgili kuruluşların tanı ve tedavi sonuçlarını sistematize
eden "Radyolojik Evaluasyon", "Fonksi-.
yon el Evaluasyon" gibi çizelgeleri. ,mevcuttur. Bu sistemlere uymayan hiçbiryayın artık ciddi olarak kabul edi!meniekte-..
dir. Bu da veri birliği sağlamaktadır..
~
~·
Panel üyelerinin geniş olarak değinecekleri gibi bugün ulaştığımız noktada
bazı sonuçların altını çizmek gerekir;
~ •

'

;

-

.

.

·.•

;. ..... -~ -·

i

_j \ ·-

.

• ~

.

1- Cerrahi Evreleme Sistemi ile dil
ve prensip birliği sağlanmıştır.

3- Cerrahın tümör lokalizasyonun
hakimiyeti ve modern radyo-kemoteraı
yöntemleri, tümör hastasının hayat sürE
sini u~~tm~kla kalmamış, ekstremite ku ı
tarıcı operasyonları da yapılabilir hal
.·

""j _ .. ...~

"

getirmiştir.

4- Ekstremite kurtarıcı operasyonla
. sonrası. 6rtaya çıkan büyük defektleriı
rekonştriksiyon~, bir t~raftan banka ke
'rriiği ve diğer biiolajik ·materyal, diğer ta
raftan özel yapı m ve modül er tümör pro
t~zlerinin inanılmaz gelişimi ile daha ko·
lay ve başarılı hale gelmiştir.
5- Ve nihayet, tüm bu işlemlerin yapılabilmesi için, konu ile ilgili uzmanların
oluşturacağı bir tümör konseyinin kurulması ve tedavinin böyle merkezlerde yürütülmesinin gerekli olduğu ortaya çık

2- CAT, MRI ve yeni Sintigrafi sistemleri gibi teknoloji. harikalari hekimin
tedavi oneesi ve sonrası planlamasında
doğruya en yakıni bulabilmesini sağla

mıştır.

maktadır.
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iSKELET SiSTEMi TÜMÖRLERiNDE
STAG_ING (EVRELEME)

J

r
1

Prof. Dr. GÜVEN YÜCETÜRK

1
1
•'

*

Yapılan çeşitli araştırmalar

Bir tümörün lokalizasyonu, ekstansiyonu, histolojik tipi ve metastaz varlığı o
tü~örün prognozunu belirleyen ana faktörlerdir. Cerrahi girişimin planlanması
ve hastanın izlenmesinde bu faktörleri
gözönünde bulunduran qir sınıflandırma
son derece yararlı _olur~_ c Bu nedenle
uzün yıllar bu konüd~ çalışmalar yapıl
mış ve Prof. W. F. 'ENNEKING tarafın
dan ortaya atılan yeni bi~ ~erminoloji ve
evreleme sistemi bütün dünyaçla kabul

da sarkornların
özellikler ortaya
1olsun,

sonucunevrelendirilmesinde bazı
konulmuştur.

Yumuşak

dokuda veya kemikte
aynı histolojik kökenli sarkornların davranışları arasında belirgin bir fark
yoktur. Yumuşak dokuda-Ki Fibrosarkoma ne ise kemikteki de aynıdır.
2-: Sarkornların tedavisinde cerrahi

bulmuştur.

girişim

tek kesin tedavi yöntemi olma
özelliğini korumaktadır. Bu nedenle sarkornların evrelendirifmesinde kullanıla
cak sistemin cerrahi girişim planına yardımcı ve onunla bağlantılı olması gerekir.

Bu sistemde;
G: Kombine histolojik - klinik - radyolojik grade' i,
T: Anatomik yerleşim ve ekstansiyonu,
M: Uzak metastaz varlığını,
N: Yakın lenf bezi tutuluşiarını göstermektedir.

3- Sonuçların karşılaştırılmasında aynı evredeki olgular biraraya toplanmalı
dır. Bu konuyla uğraşanların aynı dili konuşması demektir. Örneğin üsteasarkoma olgularını, evrelerine bakmadan bir
araya topladığımızda rekkurrens yüzdelerinin, prognozlarının cerrahtan cerraha
çok faklı oluşu şaşırtıcı gelebilir.

Gerçekçi bir evreleme ıçın, isotop
scanning, anjiografi, CAT, MRI gibi modern tanı yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir.
* Ege Üniversitesi Tip Fakültesi,
Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal!
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4- Kemik iliği kökenli tümörler, diğer
mış radyonükleid aktivite ve çok hızlı
bağ dokusu kökenli. tümörlerden farklı
klinik büyüme saptanıyorsa bu tü mc
bir davranış içindedirler. Bu nedenle
düşük grade'li olarak düşünmek mür
Ewing sarkomu, Retikulum Hücrell sar-~.: Vkün·değildir. Bunun aksine histolojik ol
kom ve diğerleri ayrı bir evreterne sisterak çok aggresive bir Kondresarka
mine alınmalıdırlar..
.. . . . .
~ , olarç:ık_ düşü11ülen ··tüqıör, uzun sürec
•.
. , :· radyol_a'ji,k ~e· klinik olarak büyürnedE
5- Yumuşak doku ve -~kemiği n, me- -·· duruyorsa· bunu High - Grade bir mali!
zankimal kökenli sarkarniarı aynı grup
nite olarak değerlendiremeyiz. O hafc
J.çinde sınıflandırılabilirler. B,enzer lokalihistolojik grading'den çok tüm histol(
zasydn,.:grade ve metastaz özelliği gösjik, radyolojik ve klinik bulguları birarac
düşü,nen bir sistem yani Surgical Gn
teren bir Osteosarkom ile Liposarkom
benzer ·:·ce-rrahi girişim. ile· ..aynı sonucu
d ing (G) daha akılcı bir yaklaşımcjır. B
şekilde, Benign tümörler (G 0 ), Düş C
verir. :Yoksa üsteasarkoni daha maligndirveya Liposarkom uysaldır gibi önyagg'rade'Hsarkoinlar (G1) ve Yüksek grc
nların bu sistemde bir anlamı yoktur. Tüde' Hsarkornlar ise (G 2 ) plarak ifade ed
mörler'isimlerine değil evrelerine bakılalirier. Her olgu için. ayrı ayrı değerlendiı
ralnedENi edilmelidirler. ~:.; _, ·
m~ _ya~ma· gereği ne karşın 'sarkomla
.. - '
· ': ~
.
·
: 6- _Biyolojik :aggresivite önemlidir.
Birçok tümörde histolojik görüntu ile buna karar verilebilirse de, bazılarında
rad1
yolajik görüntü ve klinik gidiş histolojik
yapıdan farklı ve evrelernede ön planda
olabilmektedir.

-~eri~ı:olarak bi.rtablo içinde kabaca_ dE
ğ~-rl.ey~bili~iz_. (Tablo 1).
·
·· · "·'
·
.-:. :
:. -' :suRGICAL SITE
. ·: ~(ANATOMiKOTURUŞ ::' ·:
VEYA KONUMU) (T)
Sarkornların

anatomik oturuşu cerra
hi girişim ve prognL-Z açısından büyü!
önem taşır. Bir lezyon INTRAKOMPART
MENTAL veya EKSTRAKOMPARTMENTAL olarak yerleşebilir. Kompartman' ır
anlamı, tümörün yayılımına natürel biı
bariyer oluşturan anatomik yapılar arasında kalan bölmelerdir. Örneğin bir kemiğin tümü, bir eklem boşluğu, ana fasya planları arasında kalan kas grupları
birer kompartmandır. Buna karşılık proksimal veya distalinde bir bariyer bulunmayan, nörovasküler yapıların içinden
geçtiği interfasiyal bölgeler kampartman

7- Lezyonun anatomik bariyerlerle

olan ilişkisi, tümörün büyüklüğünden daha önemli bir faktördür.

SURGICAL GRADING
(CERRAHi GRADE) (G)

Her ne kadar histolojik grade tümörün aggresivitesi konusunda bilgi verirse de, her olgu için bu doğru değildir.
Örneğin histolojik olarak orta derecede
mitotik aktivite, histolojik atipi ve selulerite gösteren bir Kondrosarkomda, radyolojik olarak ileri destrüksiyon, aşırı art-

değildir.
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(TABLO 1)

SURGICAL GRADE (G)
DÜŞÜK GRADE'Li (G 1)

YÜKSEK GRADE'Li {G 2)

Parosteal Osteosarkoma
Endosteal Osteosarkoma

Klasik Osteosarkoma
Radiasyon Osteosarkoma
Page Osteosarkoma

Sekonder Kondresarkama

Primer Kondrosarkoma

Fibrosarkoma, Kaposi Sarkoma
Atipik MFH

Fibrosarkoma
MFH.
Andiferansive Primer Sarkoma

Kemiğin

Kemiğin

Dev Hücreli Tümörü

Dev Hücreli Sarkamu

Hemangioendotelioma
Hemangioperisitoma

Angiosarkoma .
Hemangioperisitoma

Miksaid Liposarkoma

Pleomorfik Liposarkoma
Nörofibrosarkoma
Rabdomyosarkoma
Sinovyal Sarkoma

Tendon Kılıfı Şeffat Hüc. Sarkamu
Epiteloid Sarkoma
Kordoma
Adamanti noma
Aleveler Hücreli Sarkoma
Diğer Andiferansiye Sarkornlar

Alveoler Hücreli Sarkoma
Diğer Andiferansiye Sarkomlar.

lntrakompartmantal ve ekstrakompartmantal bölgeler toplu olarak tabloda
verilmiştir (Tablo 2).
Kemik, eklem boşluğu ve interfasi-

yal planlara ek olarak derin fasya ile sı
nırlanan deri ve derialtı dokusu da bir
kompartmandır. Çünkü derin fasya tümör dokusu için bir bariyerdir.

17

(TABLO 2)
SURGICAL SITES (T)
INTRAKOMPARTMANTAL (T 1)

EKSTRAKOMPARTMANTAL (T2 )

intraossöz
intraartikuler
Derin Fasya Üzeri
Paraossöz
intrafasyal Kampartmanlar
El ve ayak Ray'leri
Posterior kruris
Anterelateral kruris
Anterelateral uyluk
Medial uyluk
Posterior uyluk
Gl.uteal bölgeler
Önkol voleri
Önkol darsali
Kol anterioru
Kol posterioru
Periskapuler bölge

Yumuşak Doku Ekstansiyonu
Yumuşak

Doku Ekstansiyonu
Derin Fasya Ekstansiyonu
intraossöz veya Ekstrafasyal
Ekstrafasyal Plan ve Boşluklar
Taban ve Topuk
Poplitea
Kas ık ve Femoral üçgen
Pelvis içi
Avuç bölgesi
Antekubital fossa
Aksilla
Periklavikuler bölge
Paraspinal bölge
Baş ve Boyun

Aynı şekilde

bir kemiğin üzerine oturan paraosseöz veya periosteal bir !ezyon bir tarafta kemiğin bir korteksi, diğer taraftan ana kas fasyalan ile sınırlan
mış olduğundan bir kampartman içindedir.
El ve ayak parmaklarında yumuşak
doku içindeki bir lezyon kolaylıkla daha
praksimale uzanabilir. Ancak ray denen,
intrensek kasları çevreleyen fasya altın
da kalan falanks, metatars veya metakarp bölümü de bir kompartmandır. Geriye kalan ekstrakompartmantal bölgeler tabloda görülmektedir.

Dikkat edilmesi gereken bir konuda
LEZYON dendiğinde; tümör, çevresindeki psödokapsül, reaktif zon ve bu reaktif
zone içindeki satelit'lerin anlaşılmasıdır.
Çünkü tümör çevresinde oluşan kemiksel veya yumuşak dokuya ait reaktif zon
içinde bulunan satellit (uydu) tümör
alanları ve yine bu bölgedeki neovasküler yapı içinde bulunan tümör hücreleri
ileride gelişerek rekürrens yapabilmektedir. Bu nedenle eğer reaktif zon kornpartman dışına taşıyorsa lezyonu intrakompartmantal kabul etmek mümkün
değildir.
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Kemik içinde gelişen bir tümörde
radyolojik görüntü normal, buna karşılık
sintigrafide periosteal yeni kemik ve anjiografi:Je periosta uzanan yeni vaskülarite gözleniyor ise lezyon ekstrakompartmantal olmaya başlamıştır. Yumuşak doku tümörleri için de bu doğrudur.
lntrakompartmantal lezyonların ekzisyonu sırasında tüm lezyonu gözümüzün çizdiği sınırlarda çıkarmak oldukça
mümkün iken ekstrakompartmantal lezyonlarda bu çok zordur. Bu nedenle rekürens olasılıkları yükselir.
Yetersiz ameliyat sonrası rekürens
ile gelen bir hastanın prognozu daha kötüdür. Rekürens genellikle ilk ameliyatta
tümör yerinin yanlış değerlendirilmesine"~
bağlıdır ve bu olay lezyonun ekstrakompartmantal yayılımına neden olabilir. ·
Prognoz ile tümör büyüklüğü arasın
da bir bağlantı vardır. Yapılan çalışmalar
bu savın 20 cm den küçük çaplı lezyonlar için geçerli olduğunu göstermiştir. 5
cm den küçük bir tümör ile 15 cm çaplı
bir tümör arasında rekürens yüzdesi ve
metastaz şansı yönünden büyüklükle
doğru bir orantı var ise de, 20 cm den
büyük tümörlerde bu fark azalmaktadır.
Örneğin 20 cm çaplı bir tümör ile 40 cm
çaplı bir tümör arasında, radikal tedavi
sonrası rekürens ve metastaz oranı açı
sından belirgin bir fark yoktur. Burada
etkili faktör büyüklükten çok tümörün
grade'didir. 5 cm lik G2 intrakompartmantal bir lezyonun prognozu 25 cm lik
yine intrakompartmantal fakat G 1 tip bir
lezyondan daha kötüdür. Çünkü G2 tip
bir tümör hızla gelişerek ekstrakompartmantal hale gelebilmektedir.
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Aynı

grade'li (G) lezyonun yüzeysel
yerleşimi, derin yerleşime oranla daha
iyi prognoz verir. Ancak yüksek grade'li
yüzeysel yerleşimli bir lezyonun prognozu, düşük grade'li derin yerleşimli bir
lezyona göre daha kötü olabilir. O halde
yüzeysellikle grade'i birarada düşünmek gerekir.
Tümörün vital organiara yakın olması prognozu belli bir dereceye kadar kötüleştirir.

Büyük damarlarla ilişkili tümör, damarla ilişkisi olduğu için değil ~kstra
kompartmantal yerleştiği için kötü prognozludur. Damara komşu olan ancak
düşük grade'li ve intrakompartmantal
bir lezyon ise damarın ekstrakompartmantal trasesine girmeden, ondan bir
fasya ile ayrılarak onun yer değiştirmesi
ne itilmesine neden olur.

REGIONAL VE UZAK
METASTAZLAR(N)(M)

Karsinamlar akciğer ve diğer vital
bir organa metastaz yar=madan lenf metastazı yapabilirler. Buna karşılık sarkornlarda lenf nodülü tutuluşu hemen aynı
zamanda uzak bir metasta:L (M) varlığı
na işaret eder. Bu nedenle sarkarniarda
komşu lenf nodülündeki metastaz varlı
ğı ilerlemiş bir hastalığın göstergesidir
ve tek başına cerrahi bir anlam taşımaz.

SURGICAL STAGING SYSTEM
(SSS)

G, T, M faktörleri Birleştirilerek ortaya konmuştur. Operasyon planı kadar

prognoz tayininde de yardımcıdır. Basitliği ve klinik kullanıma uygunluğu nedeniyle 1980 de Musculoskeletal Tumor
Society tarafından kabul edilmiştir (Tablo 3).
Evreleme ameliyat öncesi yapılmalı
dır. Aksi halde bu sistemle belirlenecek
prognoz tayinine yardımcı olmaz.
Lokalizasyonun belirlenmesinde (T)
radyolog ve cerrah, Grade ve metastaz
konusunda radyolog ve patolog anahtar

kişilerdir.

Malign iskelet sistemi tümörlerinde
üç stage mevcuttur;
Stage 1 : Düşük grade'li ·metastazsız.

Stage ll : Yüksek grade'li metastazsız.

Stage lll : Düşük veya yüksek grade'li, yakın veya uzak temastazlı.
Bunlara anatomik lokalizasyon eklenerek sistem ortaya konur (Tablo 4).

(TABLO 3)
SURGICAL STAGING SYSTEM (SSS)

: Metastaz yapmamış düşük grade'li (G 1) lezyonlar
: Metastaz yapmamış yüksek grade'li (G 2) lezyonlar
: Metastaz yapmış düşük veya yüksek grade'li lezyonlar
A: intrakompartmantallezyonları (T 1)
B : Ekstrakompartmantallezyonları (T2 ) gösterir.
Tüm sistem bunların kombinasyonundan oluşmaktadir.
STAGE 1
STAGE ll
STAGE lll

(TABLO 4)_
iSKELET SiSTEMi TÜMÖRLERiNDE EVAELEME

STAGE

KARAKTERiSTiKLERi

BENiGN STAGE
1
2

3

GoToMo
GoToMo
G;T 1M0

MALiNG STAGE
lA
lB
IlA
ll B
IllA
lll B

G1 T1Mo
G1T2Mo
G2T1Mo
G2T2Mo
G1_2T1M1
G1-2T2M1
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Latent
Aktif
Aggresive

BENING LEZVONLARIN
EVAELENDiRiLMESi

1
i•
·ı

1

GTM sistemi benign lezyonlarda da
kullanılabilir (Tablo 4}.
Malign . lezyonların belirtilmesinde
Romen rakamları kullanılırken, benign
lezyonlarda klasik rakamlar kullanılır..
Benign iskelet sistemi tümörlerinde
üç stage mevcuttur;
Stage 1: Benign Latent. Benign histolojik karakterdedirler. Daima intrakapsüler yerleşirler ve metastaz yapmazlar
(G 0 T0 M0 ). Büyüklükleri aynı kalır ve kendiliğinden iyileşebilirler. Patolojik kırık olmadıkça klinik bulgu vermezler. Kırık
problemsiz kaynar.

genel olarak uysal histolojik yapıdadır
lar. Sıklıkla ekstrakapsüler fakat intrakompartmantaldirler (G 0 T 1M0 ). Arada
bariyerleri aşabilmektedirler. Nadiren
ölümcül olmayan uysal akciğer metaskazları yapabilirler. Aşırı sıcak isotop tutuluş gösterirler. Anjiografide vaskülarizasyon belirgindir.
CERRAHi GiRiŞiM PLANLAMASI
iskelet sistemi tümörlerinde cerrahi
girişim belirli prensipiere uygun olarak
bir reçete haline dökülebilir. Onkolojik
cerrahi girişim tip!eri eksize edilen tümör marginine (sınırına) göre (Tablo 5)
da gösterilmiştir. Bu girişimlerin özellikleri ise (Tablo 6} de açıklanmaktadır. Örnek olarak Kuadriceps içine yerleşen bir
tümörde farklı girişimler (Tablo 7) de şe
matize edilmiştir. Tümör evrelerine göre
hangi cerrahi girişim tipinin seçilmesi gerektiği (Tablo 8) da verilirken, değişik gi:rişim tiplerinde olası rekkurrens yüzdeleri (Tablo 9) da gösterilmiştir.

Stage 2: Benign Aktif. Benign histolojik karakterdedirler. 1ntrakapsüler yerleşir ve metastaz yapmazlar (G 0 T0 M0 ).
Yavaşça ekspanse olurlar. lntrakompartmantal kalmalarına karşın natürel bariyerleri destrükte etmeden iter ve yer değiştirirler. Aktif isotop tutuluşu gösterirler. Spantan iyileşme nadir, patolojik kı

KAYNAKLAR:

rık olağandır.

1. W. F. ENNEK!NG: Muscu/oske/etal Tumor
Churchi/1 Livingstone Ine. New York,
1983, P. 69-123.

Stage 3: Benign Aggresive. Arada
mitotik figürler görülebilmesine karşın

Surgerı;,

(TABLO 5)
iSKELET SiSTEMi ONKOLOJiK CERRAHi GiRiŞiM TiPLERi

MARGiN

LOKAL GiRiŞiM

AM PUTASYON

intrakapsüler

Küretaj veya subtotal eksizyon
Marginal ekzisyon
Geniş lokal ekzisyon
Radikal lokal E.

Subtotal A.
Marginal A.
Geniş A.
Radikal
d esartikulasyon

Marginal
Geniş

Radikal

21

(TABLO 6)
ONKOLOJiK CERRAHi GiRiŞiMLERiN ÖZELLiKLERi

iNTRAKAPSÜLER E.

Tm. içine girilir. Kürtaj
veya kitle boşaltma yapılır.

Mikroskobik Tm.

MARGiNAL EKSiZ.

Yalancı kapsül veya reaktif
zondan geçen planda
eksizyon yapılır.

Satallit veya
Skip kalabilir.

GENiŞ EKSiZYON

Lezyon ·çevresindeki normal
dokuyu da içine alan
intrakompartmantal E.

Skip kalabilir.

RADiKAL REZEK.

Tüm kompartmanı
. ekstrakomp. E.

çıkaran

kalır.

Rezidüel
kalmaz .

.(TABLO 7)

RADİKAL DEZARTİKULASYON

GENİŞ EKSİZYON--------,

GEN!" A.'!PUTASYON

HARGİNAL EKSİZYON-----,

HARG!NAL A.'lPUTASYON

·

İNTRAKAPSULER EKSİZYON---~~.-'r!+tl---t-----'1-- İNTRAKA.PSULER A.'!PUTASYON

•
@

TUM OR
REAKTİF ZON
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(TABLO 8)
CERRAHi GiRiŞiM TiPiNiN SEÇiMi

BENiGN
1

2
3

intrakapsüler Eksizyon
Marginal Eksizyon
Geniş Eksizyon

MALiGN
lA
lB
IlA
ll B
lllA-B

Geniş

Eksizyon
Geniş Arnputasyon
Radikal lokal rezeksiyon
Radikal Dezartikulasyon
Metastaz varlığında yanlız cerrahi
girişim yeterli değildir.

(TABLO 9)
,i

'

KULLANILAN CERRAHi GiRiŞiM SONRASI REKKURRENS YÜZDESi
GiRiŞiM

iNTRAKAPSÜLER
MARGiNAL
GENiŞ

RADiKAL

STAGE

1

2

3

lA

lB

IlA

ll B

o
o
o
o

30

50
50
10

90

90

100

70
10

70
30

o

o

o

100
90
50
10
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o
o
o

90

70
20

PANEL-I
iSKELET SiSTEMi MALiGN TÜMÖRLERiNDE
BiLGiSAYARLI
TOMOGRAFi (BT) VE
.
MANYETIK REZONANSIN (MRG) KATKlSI
Prof. Dr. Esin Emin ÜSTÜN

Radyoloji Bilim Dalında 1970'1i yıllar
dan başlayarak günümüze değin teknik-

birkaçıdır.

BT, günümüzde vücudun her bölümüne uygulanabilen bir yöntem olduğu

sel yönden çok hızlı gelişmeler kaydedilmiştir.

Bu gelişmelerden biri olan röntgen ışını kullanımı ile gerçekleştirilen BT
ve dijital radyografi yanı sıra non invaziv
yöntemler grubunda yer alan ultrasonografi (USG) ve MRG tanıda adeta bir
çağın açılmasına

neden

için indikasyanları konvansiyonel radyografide olduğu kadar geniştir. Bununla birlikte malign tümörlerin saptanmasında ve değerlendirilerek izlenmesinde
en sık kullanılan bir yöntem olmaktadır.

olmuşlardır.

Son

olması

ortopedide ekstremite

rüntüleme yöntemlerinin kullanımı zorunlu olmaktadır. Tümörün bir.çok yöntemle

nedeni ile rutin-

den farklı olarak organ ya da dokular süperpozisyondan kurtulurlar. Yöntemde
rötngen ışını çok iyi bir tarzda kolime
edildiği için saçılma minimale indirilmiş
ve bu nedenle doku yoğunluk farkları
daha belirgin hale gelmiştir. Kesit yapması, yoğunlukları ayırt

yıllarda

kurtarma çalışmalarının artması ile birlikte iskelet sistemi neoplazmalarının operasyon öncesi kesin tanısı için yeni gö-

Radyodiagnostikdeki tekniksel aşa
ma yöntemlerinden biri olan BT ile vücudun kesit tarzında görüntüleri elde edilmektedir. Kesit

*

incelenmesi yalnızca o ekstremiteyi kurtarma işlemleri için değil, gerekli tedavinin seçimi, tedaviye başlama, sonraki
aşamayı saptama ve izleme yönünden
de gereklidir.
Manyetik

etmesi bütünor-

rezonans

görüntüleme

yöntemi herhangi bir iyonizan

gan ve dokuları ayırım yapmadan görüntüleyebilmesi yöntemin üstünlüklerinin

ışını

kulla-

nımı olmaksızın canlı organizmanın yapı-

* Ege Ün iv. Tip Fak., Radyodiagnostik A.B.D.
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sını oluşturan atomların nukleolusların

ll. BT ışının absorbsiyonunu gri skalada demonstre ettiği için yağ dokusu

daki protonların manyetik bir ortamda
doğal

rezonans özelliklerinden yararlanı

ken o dokunun proton yoğunluğu ve do-

ve kalsifikasyonu rutin grafiden daha iyi
gösterir. Ancak bu dokuların benign ya
da malign olduğunu ayırt edemez.
. lll. BT, tümörün intramedüller dağılı

ku yapısına özgü olan protonların düz-

mını

lemsel relakzasyon zamanları görüntüdeki parametrileri oluşturmaktadır. Bu
veriler ışığında MR ile elde edilen görüntü daha gerçeğe yakın olmaktadır. Hastaya özel pozisyon vermeksizin istenilen

naklarını

olur. Yumuşak doku planlarını çözümler. Kitlenin dış uzantısını tamamen güvenilir sınırlarda seçmese de enkapsülasyon hakkında bilgi
verir. Kemiğin matür ve immatür yapıları

her üç düzlemde (korona!, sagital, aksial) tetkik yapılmaktadır. Sistem ile kalitatif ve kantitatif analizler, üç boyutlu re-

nı değerlendirir.

larak elde edilen bilgilerin görüntüye dönüştürülmesidir. Bu işlem gerçekleşirilir

l
ı
1

ı

konstrüksiyon

imajları

iyi gösterir. Bu suretle tedavi olada

saptamış

IV. Operasoyn öncesi uygulanacak
BT ile tümörün boyutları kompartımanla
rı araştırılır.

elde edilmekte-

Atiayan metastazlar varsa

gösterilir. Eklem komşulukları gözlenirken toraks BT yaparak akciğerierin metastaz yönünden taranması gerçekleştiri
lir.
V. Kemoterapi öncesi ve sonrası uygulanacak BT yardımı ile tümörün boyutsal azalması kalsifikasyonların varlığının

. dir. Bir kentrast madde olan Gadolinum
DTPA'nın

intra venöz verimi ile vasküler
yatak incelenebilmektedir.
Konuşmamızda önce malign kemik
tümörlerinde BT' nin kullanım indikasyanlarına ve yararına değinilecek daha sonra BT ve MRG'nin karşılaştırması yapıla

saptanması

cak, MRG'nin bugünkü çalışmaların ışı
ğında BT' den farklı neler getirdiği vurgu-

kıyaslama

"ölçütü" olarak

değerli

bir bulgudur.
Manyetik rezonans görüntüleme
BT' ye göre birtakım üstünlükler taşımak

lanacaktır.

tadır. Bunları

Malign kemik tümörlerinde BT' nin
katkısı şöyle özetlenebilir:
1. BT, tümörün lokalizasyonunun
saptanmasında, ekstansiyonunu göstermedeve çevre doku ilişkilerini değerlen

özetlemek gerekirse:
ı. Kronik periostal reaksiyonlar T ve
1
T2 ağırlıklı seanslarda düşük sinyal verirler. Agressif tipteki periost reaksiyonları
ise T2 'de yüksek sinyal gösteren bölge-

dirmede kullanılan bir . yöntemdir. Bu
özellikleri saptamakla cerrahi sınırları ortaya koymakta bu arada damar sinir pa-

ler içerir.
ll. MRG'de

keti ile olan

bağlantıları

kullanılan

kontrast

çalış

malar ve spektrometrik incelemeler bize
ileride doku spesifikliğini ortaya koyabi-

da göstermekte-

lecektir. Tümörlerin intraossöz uzanımla-

dir.
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rını

göstermede ve yumuşak doku tümörlerinin tanısında lokal yayılımı çözümlemede MRG kullanımı belki de tek
modalitedir. Tarama üç ayrı planda yapı
labilmektedir.
iskelet sisteminin yumuşak doku tümörlerinde tanı için seçilecek yöntem
MRG olmalıdır, burada BT kullanımı bir
fazlalıktır. Ancak tümör kemik dokuyu
temsil eden bir tümör ise, yumuşak doku değişikliği sınırlı kalmış ise ilk inceleme yöntemi mutlaka BT olmalıdır.
En son yayınlarda MRG'de kemoterapi öncesi ve sonrası belirlenen patternlerin değerlendirilmesinde nekroze dokunun daha iyi gözlendiği dikkati çekmektedir. Bu da bize olanak varsa her iki
yöntemin birlikte·. kullanımının yararını
göstermekte MRG'nin ana teknikiere ilave bilgiler verdiğini göstermektedir.

KAYNAKLAR
1. Terhanzadeh J., Ghavam C., Moril/u G. €
af!.: Comparison of CT and MR imaging in mu sc ı..
/oske/etal neop/asms. J. Comp. Ass. tomog,
13(3): 466-472, 1989.
2. Zimmer WD., Berquist TH et all.: Bone tu
mors magnetic resonance imaging versus BT, Ra
diol., 155:708-718, 1985.
3. Pan G., Raymond AK, Humberto C et af,
osteosarcuma: MR imaging after preoperativı
chemotheraphy. Radio!., 174:517-526, 1990.
4. Hudson TM, Hamlin DJ, Enneking WF
Magnetic resonance imaging of bone and soft tis
sue tumors skefetaf. Radio!, 13:134-146, 1985
5. Sundararn M.; Mcleod RA. MR imaging o
tJmor and tu mor /ike !esions of bone and soft tis
sue. AJR. 155-817-824, 1990.
6. Demus BE, Heefan RT et af!.: Soft tissu€
sarcomas of the extremitries: comparison of MF
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PANEL -1
iSKELET SiSTEMi MALiGNiTELERiNDE
RADYONÜKLiD iNCELEMELERiN YERi
Yard. Doç. Dr. Mustafa ÜNLÜ

iskelet sistemi malignitelerinin radyonüklid yöntemlerle değerlendirilmesinde
en çok kullanılan görüntülema tekniği
Tc-99m ile işaretli difosfonatlarla uygulanan kemik sintigrafileridir. Kemik sintigrafileri, diğer sistemlere yönelik nükleer
tıp teknikleri de dikkate alındığında tüm
sintigrafik incelemeıçırin% 30'unu kapsayan (11) ve primer ya da metastatik kemik tümörleri, enflamatuar ve metabolik
kemik hastalıkları, artritler, kırıklar, avasküler kemik nekrozları, spor yaralanmaları gibi çok çeşitli kemik patolojilerinin
tanı ve izleminde kullanılan invaziv olmayan bir tanı yöntemidir. Bu incelemede
en yaygın olarak kullanılan radyofarmasötik Tc-99m metilen difosfonat (MDP)
dir. Kemik sintigrafilerinde elde edilen
görüntüler iskelet sisteminin metabolik
aktivitesini, Tc-99m MDP uptake'i (tutulumu) oranında yansıtır. Difosfonatların
iskelet sistemi uptake'i ise büyük oranda osteoblastik aktiviteye ve bir ölçüde
iskelet sistemi vaskülaritesine dayanmaktadır (8). Yeni kemik yapımı ve vaskülerite artışını yansıtması, diğer görün-

*

tüleme yöntemlerine oranla, yöntemin
sensitivitesini arttıran en önemli faktördür.
Kemik sintigrafileri, iskelet sistemi
lezyonlarının erken tanısında en duyarlı
yöntem olarak bilinir, ancak saptanan
lazyonların nedeninin aydınlatılmasında
aynı derecede başarılı değildir (8). Kemik sintigrafisinin klasik uygulama biÇimi, yetişkinlerde; 20 mci Tc-99m MDP'nin iv. enjeksiyonu ile başlar. Enjeksiyondan sonra, hastaların hidrasyonu ve
sık idrar yapmaları sağlanarak gonad
dozu azaltılır ve 2 - 4. saatte düşük enerjili genel amaçlı kolimatör kullanılarak
gamma - kamera ile tüm vücud ya da
spot görüntülema tekniğiyle iskelet sistemi bütünüyle görüntülenir.
·
iskelet sistemi malignitelerinde kemik sintigrafisinin başlıca kullanım amaçları;

1- Erken evrede tümör (tm.)

varlığı

nın araştırılması,

2- Multiple
(23),

* Ege Ün iv. Tip Fak., Nükleer Tip A.B.D.

27

lezyonların araştırılması

3- Çeşitli malignitelerin iskelet sistemi

ningn - malign lezyon ayrımının, tm. enf., tm. -yeni kırık ayıncı tanısının, yapı
lamaması ve lezyonun yumuşak doku
kemik. ilişkisinin saptanamaması gibi
önemli sınırlarnalara sahiptir (19). Yumuşak doku tümörlerinin önemli bir bölümü Tc-99m MDP ile görüntülenemezler,
(30). Kemik sintigrafilerinin iskelet sistemi malignitelerinin değerlendirilmesinde
ki etkinliğini sınırlayan bir diğer özellik
ise reaktif doku patolojik lezyon ayrımı
nın, özellikle uygulanan radyoterapi ya
da kemoterapi sonrasında iyi belirlenememesidir.
Ayrıca kapiller permabilite, metabolik aktivite ve reaktif kemik yapımının artı
şı gibi faktörler difosfonatların kemik tutulumunu arttırdığından çocuklarda epifiz plakları çok aktif olarak izlenir (27).
Bu durum epifiz plağı bölgelerine komşu patolojilerin değerlendirilmesini güç-

metastazlarının araştırılması,

4- Skip metastazların saptanması
(25),
5- lntraosseöz ekstansiyonun belirlenmesi (6),
6- Operasyon sonrası rekürrenslerin
saptanması veya tedaviye yanıtın araştı
rılması (31) dır.
Kemik sintigrafileri, iskelet sisteminin bütünüyle görüntülenmesi ve taranmasını sağlaması ve diğer görüntüleme
yöntemlerinden farklı olarak lezyonların
anatomik ayrıntılarından çok fizyopatalojisini yansıtması gibi çok önemli avantajIara sahiptir. Malignitelerin izlenmesinde; kemik metastazlarının erken evrede
saptanmasında duyarlıdır. Ayrıca, lokal
cerrahi girişimlerde kesin sınırların belirlenmesinde tümör dışı reaktif bölgenin
de görüntülenebilmesini sağlaması tümö, cerrahisinde önem taşır (6).
Genel olarak, k~mik sintigrafilerinde
ortaya çıkan anormal görünümler belirli
bir patolojiye spesifik olmamakla birlikte
sık rastlanan bazı metastatik patemierin
tanımlanabilmesi (23), paget hastalığı,
osteoporoz gibi metabolik kemik hastalıkları (9), patolojik kırıklar, stress kırıkla
rı, artritler (9), ile kemiğin dev hücreli tümörü (13, 29), primer malign kemik tümörleri (20, 21), kemik kistleri (31) gibi
lezyonların kendine qzgü görünümlerde
ortaya çıkması, değerlendirmede ayırıcı
tanı olanağı verebilir.
Klasik uygulama biçiminde kemik
sintigrafileri, lezyonların saptanmasında
ki duyarlılıkianna karşın iskelet sistemi
patolojilerinin değerlendirilmesinde; be-

leştirir.

Kemik sintigrafilerinin klasik uygulama biçimlerinin taşıdığı dezavantajların
bir ölçüde giderilebilmesi ve tekniğin
spesivitesinin arttırılabilmesi için son yıl
larda kullanım alanına giren yeni yöntemler önerilmektedir. Bunlar:
1- 3 fazi ı kemik sintigrafisi (5),
2- Digital görüntülerin kantifikasyonu ile difosfonat tutulumunun kantitatif
olarak hesaplanması (22),
3- Kemik slııtigrafisinin tornagrafik
olarak uygulanması (SPECT: Single
Photon Emmission Computerized Tomography) (32),
4- Yeni radyofarmasötiklerin kullanı
mıdır (2, 28).
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3

ha iyi değerlendirilebilir (1o, 18).
Son yıllarda özellikle primer kemik
tümörlerinin tanı ve izleminde önem kazanan yaklaşım ise normal iskelet sisteminin değil, yalnızca tümör dokusunun
görüntülenmesini sağlayan yeni radyofarmasötiklerle yapılan çalışmalardır. Bu
yeni ajanlar arasında; Tc-99m D-Glukoz
1 Fosfat (GP) (7), Tc-99m Metoksi isobutil-izonitril (MIBI) (15), Tl-201 klorür
(26) ve manokinai antikorlar (16) sayıla
bilir. 3 Fazlı kemik sintigrafileri, SPECT
ve tümörü görüntülerneye yönelik yeni
radyofarmasötiklerin kullanımı, özellikle
neoadjuvant tedavi protokollerinin izlenmesinde klasik kemik sintigrafilerine
oranla daha duyarlı ve kantitatif sonuçlara ulaşılmasını sağlamıştır (17).
iskelet sistemi malignitelerinin değer
lendirilmesinde yeni radyonükleid görüntüleme yöntemlerinin, tanı ve izlemdeki

fazlı

kemik sintigrafileri, radyofarmasötiğin iV. bolus tarzında enjeksiyonu ile eşzamanlı olarak kısa süreli çok
sayıda görüntü alınmasına dayanan radyonüklid anjiyografi ile başlatılmaktadır.
Bu görüntülerden elde edilen zaman aktivite eğrilerinde, lezyonların perfüzyon ve vaskülerizasyon özelliklerinin
kantitatif değerlendirilmesi, ayıncı tanıya
yaklaşımı kolaylaştırmaktadır (4, 12).
Radyonüklid anjiyografiyi takiben 3. - 5.
dakikada alınan görüntüler, 2. fazı oluş
turan blood-pool (kan - havuzu) görüntüleridir ve bunlar kitle içi anatomopalotojik detayların (kırık çizgisi, kist, hematom vb.) incelenmesine ve yumuşak doku lezyonlarının belirlenmesine olanak
tanır. Son faz, 2 - 4. saatte alınan klasik
görüntülerdir. Lezyonların kemik- yumuşak doku ayrımı daha iyi belirlenrnek isteniyorsa 24. saat geç görüntüler de
son faza eklenebilir (14, 24). Ayrıca, geç
faz görüntülerinin malign ve beningn kemik lezyonlarının ayıncı tanısında da yarar sağlayabileceği bildirilmektedir (1).
iskelet sistemi maling tümörlerinin
değerlendirilmesine katkı sağlayan bir diğer gelişme ise hasta etrafında dönerek
görüntü alabilen hareketli dedektör sistemlerine sahip gamma - kameralarda
(SPECT) uygulanan tornagrafik kemik
sintigrafileridir. SPECT tekniği ile tm. kitlesinin ekstraosseöz ekstansiyonu ve kemik yumuşak doku ilişki~i, birbirini izleyen kesit görüntülerde daha iyi belirlenir. Tm. hacmi hesaplanabilir ve süperpozisyonun ortadan kalkması nedeniyle, kitle içi anatomik detaylara bağlı aktivite farklılıkları (nekroz alanları vb.) da-

katkılarını

araştırmak

amacıyla,

Aralık

1989 - Şubat 1991 tarihleri arasında Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi kemik tümörleri konseyine başvurmuş, histopatolojik
olarak kesin tanı alan, 38' i malign, 21 'i
beningn; 59 primer kemik tümörü ve
18'i malign, ?'si beningn; 25 yumuşak
doku tümörü olgusuna Tc-99m MDP ile
3 fazlı kemik sintigrafisi uygulanmıştır.
Toplam 84 olgunun 46'sında, her olgu
için en az bir en çok iki değişik radyofarmasötik seçilerek; Tc-99m-GP, Tc-99m
MIBI ya da Tl-201 klorür ile karşılaştırma
lı sintigrafik çalışma yapılmıştır. Planar
görüntülerin incelenmesinden sonra lezyonun ekstansiyonun daha iyi belirlenmesine gerek duyulan 8 ve özellikle intra-arterial kemoterapi gören 4 olguda
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ise tedavi öncesi ve sonrası SPECT çalışması yapılmıştır.

Bu çalışmalarda elde edilen ön bulgular, Tc-99m MDP 3 Fazla kemik sintigrafisinin, klasik kemik sintigrafilerine
oranla malign ve beningn lezyonların
ayıncı tanısına önemli bir katkı sağladığı
nı ortaya koymaktadır. Radyonüklid anjiografi imajlarından oluşturulan zaman aktivite eğrilerinin, lezyon 1 normal doku perfüzyon oranlarının kantitatif değer
lendirmesi, şekil-1 'de gösterilmiştir. Bu
oran, malignitelerde ortalama 4. 74 + 1.2
ve beningn lezyonlarda, 1.56 + 0.8 ola-

~

rak belirlenen boyutlarla iyi bir korela
yonun gösterdiği saptanmıştır (korela
yon katkayısı r: 0.98). 12 osteosarko
olgusunda sintigrafik olarak saptane
lezyön boyutlarıyla patolojik incelemec
belirlenen boyutlar arasındaki ilişki ş
kil-2'de verilmiştir. Şekil-3, bir yumuşc:
doku malign fibröz histeositomu olgı
sunda kompüterize olarak hesaplanc:
tm. boyutlarını göstermektedir.
Değişik radyofarmasötiklerle uygul<
nan, tümörü görüntülerneye yönelik sir
tigrafik çalışmaların ise iskelet sister
malignitelerinin incelenmesinde, Tc-99ı

10~--~--------------------------------~--------~------

8

6
malign
4

2

benign

04-------~----~------~------~-----r------.-----~-----o
30
10
20

no

Şekil

- 1: 86 olguda, Tc-99m MDP radyonüklid anjiyografi görüntülerinden elde edilen zaman- akti';ite
Lezyon 1 normal doku oraniann m malign ve beningn tümörlerde karştlaştmlmast,
(ta: lezyon 1 normal doku orant, no: olgu sayJsF).

eğrisi değerlerinin,

rak

o

MDP ile yapılan kemik sintigrafilerinE
önemli ölçüde katkı sağladığı anlaşıl
maktadır. Bu ajanlardan bazılarının özel

bulunmuştur

(p < 0.005). Geç faz
imajlarından hesaplanan tm. boyutları
nın operasyon sonrası histopatolojik ola-
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Şekil - 2: 12 osteosarkom olgusunda kemik sintigrafisinde geç fazda ölçülen, tezyon boyutlan ile patolojik
olarak saptanan gerçek değerlerin karşJ!aştmlmasJ.

likle malign tümör ookusu ile. reaktif ya
da metabolik olarak aktif kemik alanların
daki tutulumlarının ayırd edilmesi gereken durumlarda yararlı olduğu görül.

('

müştür. Şekil-4'de

bir osteosarkom olgusunun, Tc-99m MDP, Tc-99m MIBI ve
Tl-201 klorür ile elde edilen sintigrafik
görünümleri verilmiştir. Özellikle, Tl-201

....

:.......J.•·

~

--~-

-··

c
Şekil

Şekil - 4: Bir osteosarkom olgusunda, değişik

- 3: Bir yumuşak doku malign fibröz

histeositomu o/gusunda, bilgisayar yardtmJyla

radyofarmasötikler/e elde edilen tümör ve epifiz

ölçülen /ezyon boyut/an.

plaklannm sintigrafik görünümü. (A) Tc-99m MDP
posterior görüntüsü, (B) Tc-99m M/Bl ve (C)

Tl- 201 klorür anterior görüntüleri.

'

1

ı

A
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klorür'ün epifiz plaklarındaki tutulumunun diğer ajaniara oranla çok daha az
oluşu dikkat çekicidir. Ayrıca, Tc-99m
MDP sintigrafisiyle görüntülenemeyen 5
malign yumuşak doku tümörü (1 mezenşimal kondrosarkom, 2 nörosarkom, 2 liposarkom) yeni ajanlarla görüntülenmiş
tir. Tc-99m MIBI yeni kırık, osteoid osteoma, artrit vb. bening n lezyonlarda tutulum göstermezken, Tl-201'in beningn
lezyonlardaki tutulumunun çok düşük olduğu dikkati çekmiştir. iskelet sistemi tümörlerinin görüntülenmesine yönelik değişik radyofarmasötikler kullanılarak yapılan ön çalışmalar (2, 3, 26, 28), bu
ajanların bazı belirgin avantajlar getirdiğini ortaya koymaktadır. Bunlar;

1- Normal kemik yapılarda tutulmayıp yalnızca patolojik dokuda tutulum
göstermeleri,
2- Beningn - malign tm. ayrımını kolaylaştırmaları,

3- Kırık- tm. ayrımının yapılabilmesi,
4- Malign tm. dokusu 1 reaktif doku
aktivite oranının yüksek oluşu,
5- Tm. - vasküler yapılar ilişkisinin
daha iyi anlaşılabilmesi,
6- Tc-99m MDP ile görüntülenemeyen malign yumuşak doku tm.'lerinin
görüntülenmesi, olarak özetlenebilir.
Sonuç olarak, 3 fazi ı kemik sintigrafilerinin ve klinik ön tanıya göre seçilen,
tm. görüntülerneye yönelik uygun bir
radyofarmasötikle kombine olarak uygulanabilecek sintigrafik çalışmaların, iskelet sistemi malignitelerinin ve metastazlarının tanısında, tm. ekstansiyonunun belirlenmesinde ve özellikle neoadjuvant
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tedavi protokollerinin uygulanması sır;
sında, tedaviye yanıtın incelenmesind
çok değerli, tamamlayıcı bilgiler verebil~
cek bir yöntem olduğu söylenebilir.
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OSTEOSARKOM VE DiGER MALiGN KEMiK
·TÜMÖRLERiNDE LiMB- SALVAGE
Doç. Dr. YenarSA GL/K*

rındadır..(8,9, 10)

Primer kemik türylörleri, adolesan ve
yetişkinlerde tüm malignitelerin yaklaşık

Ameliyat öncesi kemoterapi, radyoterapiyi takiben Limb-Salva-

% 1O' nu teşkil ederler. Bunla.r. içinde os- · ge yöntemlerinden birinin uygulanması
teosarkom, lösemi ve lenfomalardan
ve ameliyat sonrası kemotarapi uygulasonra üçüncü sırayı alır. (1). Tüm primaları ile 5 yıllık yaşam süresinin arttığı
mer kemik malignitelerinin yaklaşık
birçok araştırmacı tarafından bildirilmiş
%20'si osteosarkomdur. (2).
tir (3,4,8,9, 11).
Osteosarkom ve diğer malign eksMaling kemik tümörlerinde limb-saltremite tümörlerinde amputasyon, tarihvage yöntemleri, adjuvant ve neoadjusel olarak seçkin bir tedavi yöntemidir.
vant kemoterapi ajanlarının ve cerrahi
70'1i yıllarda itibaren kemoterapik ajantekniklerin gelişmesine bağlı olarak ortalar ve cerrahi tekniklerin gelişmesi ile
ya çıkmıştır. Bu yöntemler ile ekstremite
Limb-Salvage yöntemleri ağırlık kazankorunduğu gibi, fonksiyonlarıda büyük
mıştır. (1,3,4,5,6,7).
ölçüde korumaktadır. Ayrıca arnputasyon sonrası görülen psikolojik uyumsuzBu olgularda klasik. tedavi yöntemleluklar önlenmekte ve hastaların büyük
ri ile 5 yıllık yaşam süreleri değişiktir.
(Tablo 1) Sadece arnputasyon yapılan
kısmı aktif yaşamiarına dönmektedir
larda 5 yıllık yaşam süreside % 20 civa(1,2,5,6,7).

*
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· Limb-salvage
nüks ve metastaz
farklılık

tekniklerinde
oranı

genelde % 5-10 arasında kabul edilmektedir (5}.

lokal

yazariara göre

göstermekte ise de (Tablo 11)

Tablo 1: Osteosarkom ve

diğer

malign kemik

lezyonlarında

klasik

tedavi yöntemleri ile 5 yıllık yaşam süreleri

Yöntem

Arnputasyon

Tarih

Sayısı

yaşam

Trapeznikov

1987
1987
1989

88

7

Malawer
Kemoterapi
Karşılaştırmalı

Preop. KT, RT, LS,
Postop. KT,

27.

20 (2

yıl}

1337

20

Trapeznikov

1984
1987

Simon

1986

24
55
227

Eilber

1980

40

Trapeznikov

1987
1984
1987
1987

86

24
34
55
50
35,5

83

63

Eilber

Eilber
Eilber
Preop. KT, LS,

5 yılılk

Yazar

Eilber
Am pt., postop.

Vaka

Grimer

34

55 (2

yıl)

44

58

34
205

42

Postop, Neoadj. KT,
Preop. KT, LS,
Preop. KT, RT, LS,

1987
1988

Grimer
Burgers

3- Önceki biopsi yeri ve tüm potansiyel kontamine dokular en blok çıkartıl

Limb-salvage uygulamaları için vaka
seçimi kriterleri şunlardır: (1 ,2, 10}
1- Major nörovasküler yapılar sağ
lam olmalıdır.
2- Tutulan kemik ve çevre normal
adalelerde geniş rezeksiyon yapılma ma-

malıdır.

4- CT veya MRI ile tesbit edilmiş

anormal tutulum bölgelerinin 5-8 cm
çevresindeki kemik rezeke edilmelidir.

lıdır.
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Tablo ll: Limb-salvage tekniklerinde lokal nüks ve ·
oranları

metastaz
. .Yazar

Tarih

Eilber

1980

Eilber

1984

Vaka

Sayısı

Lokal Nüks

Metastaz

40

%2

83

2

64

%2,7

73

%10

·Simon

1984
1986.

. Dunham

1987

23

%4,3

------

Campanacci

1987

28

--

%42,8

Enneking

1987

82

%5

8

ls u

1987

38

2

1987

31

--

---

Grimer

1987

34

3

3

Trapeznikov

1987

20

15

--

Eckardt

1987

62

%8

6

Burgers

1988

165

%6

O uil

1990

44

%3

Delepine

1990

240

%6

----

· Eokhardt

· Knahr-Kotz

·--

malıdır.

5- Mümkün ise lezyonun proksimaline turnike uygulanmalıdır.
6- Komşu eklem ve kapsül rezeke
edilmelidir.
7- Bölgesel adale transferi ile yeterli
motor rekonstrüksiyon sağlanabilmeli
dir.
8- Yeterli yumuşak doku örtüsü sağ
lanabilmelidir.
9- Kemik büyümesi tamamlanmış ol-

11- Metastazlar olmamalıdır. (Varsa-

da bunlar preop. KT ile önlenebilir).
12- Hastanın kararı da önemlidir.
Hasta uzun süre tesbit ve rehabilitasyon
göreceğini bilmelidir.
13- Bazen birden fazla girişim gerekebilir. Hepside potansiyel komplikasyonlara sahiptir. Üst ekstremitede
Limb-Salvage uygulaması için gerekli
kriterler ise:
a- Aksiller arter veya brakial pleksus

malıdır.

10- Tümör intramodüller veya minimal yumuşak doku yayılımına sahip ol-

tutulumu
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olmamalıdır.

1

b- Lenf bezi tutulumu olmamalıdır.
c- Göğüs duvarı infiltrasyonu olmamaiıdır.
.-.

dıktan

sonra 12 ila 16000 rad yüksek RT
uygulamasıda tümör dokusunda % 50'den az lokal kontrol sağlar. Ayrıca profilaktik akciğer ışınlamasıda hastalıksız yaşam süresini uzatmaz. Bu bilgilerin ışı
ğında Osteosarkomun tedavisinde RT'nin tek başına önemli bir rol oynamadığı
kabul edilmektedir.
Kombine Prototokoller:
- Cyclophosphamide - Vincristine Actinomycin D (VAC)
- Methotrexate - citrovorum faktar Vincristine
- Methortrexate - Vincristine - Adriamycine
- COMPADRI - 1 (Cyclophosphamide - Oncovin - Phenylalanine mustard Adriamycine).
'- - COMPADRI - ll (Cyclophosphamide - Oncovin - Phenylalanine mustrad
Adriamycine - high dose Methoteraxate)
- COMPADRI --lll (Aynı fakat Methotrexate haftalık veriliyor ve Adriamycine
dozu arttırılıyor).
- Bleomycine - Cy'clophosphamide
- Actinomycine D (BCD)
- T7 protokolü: BCD high dose met10
hotrexate (HDMX) - T protokolü: BCD
+ Cisplation + HDMX
12
- T protokolü: Postop. 1 doz BCD
+ 2 doz HDMX (15 hafta içinde) UCLA
protokolü (Eilber 1987): Preop. intra arteriyel Doxorubicine + RT (1750 rad)
- Preop. lntravenöz KT: BCD +
HDMX
- COS- 80 (Alman pediatrik Onkoloji Grubu): Preop. BCD + 4 doz HDMX
+ 2 doz dexorubicine

Limb-Salvage uygulamasının kontrandike olduğu- durumlar ise şunlardır:
(10).
1- Major nörovasküler yapıların tulumu.
2- Patolojik, kırık. (Lo kal nüks riski
çok yüksektir).
3- Enfeksiyon
4- iskelet büyümesinin tamamlanması. (Özellikle alt ekstremitede aşırı eşit
sizliğe neden olur).
5- Yaygın adale tutulumu.
6- Metastazların bulunması. (Kesin
kontrendikasyon değildir. Preop. KT ile
önlenebilir).
Osteosarkom ve diğer malign kemik
lezyonlarında Kemoterapi ve Radyoterapi Protokolleri: (1,10).
Yalnız Kemoterapi:
- Methorexate
- Melphalen
- Cisplatin
- Adriamydn
- 5- Fluorouracil
- Cyclophosphamide
- Mitamycin - C
Yalnız Radyoterapi:
1960'1ı yıllardan önce Cade ameliyat
öncesi RT'yi yaygın olarak kullanmıştır.
Fakat bu uygulama ile sadece cerrahi tedavi yapılanlar arasında belirgin fark
gözlenmemiştir. Bu protokol ile 5 yıllık
yaşam% 21.6 olmuştur.
Etkili doz 6000 rad' ın üzerindedir.
Turnike ile lokal doku hipaksisi sağlan-
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COS - 82: 2 Kür BCD + HDMX veya
Doxorubicine - Cisplatin ve HDMX
Osteosarkomda Limb-Salvage girişi
mine karar vermeden önce preoperatif
CT, MRI, sintigrafi, ve anjiografi gibi ön
tetkikler mutlaka yapılmalıdır. Bunların
değerlendirilmesinden sonra yapılacak
tekniği seçmek lazımdır. Uygulanan baş
lıca Limb-Salvage teknikleri şunlardır.
1- En blok rezeksiyon ve parsiyel veya total protez uygulamaları.
2- En blok rezeksiyon, rezeke edilen
kısmen otoklavize edildikten sonra protez ile birlikte uygulanması.
3- En blok rezeksiyon, rezeke edilen
kısmın radyasyonu ve reimplantasyonu
(~n az 30000 rad uygulanmalıdır (22).
4- En blok rezeksiyon allograf (kemik bankası) uygulaması (metalik protez ile veya tek başına).
5- En blok rezeksiyon allograf (kemik bankası) uygulaması (metalik protez ile veya tek başına)
6- En blok rezeksiyon - Rotasyoriplasti (Van Nes)
Limb-Salvage yapılan vakalarda postoperatif takip şekli merkeziere göre de-
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Avrupa Kanser Tedavi Araştırma Organizasyonu (13), ilk 6 ayda bir, 24 aya
kadar 1,5 ayda bir, 3-4 ve 5. yıllarda ise
2,3,4 ayda bir akciğer grafisi ve klinik
muayene ile Hunt ve Eilber ise (6) hastahaneden çıktıktan sonra 1. hafta, 1. ay
ve sonra üçer aylık aralar ile fizik muayene, Iabratuar tetkikleri ve akciğer grafisi
ile takip etmektedirler.
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YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERiNDE LiMB SALVAGE
· ·Dr. Şafak ŞAHLAN

MALiGN YUMUŞAK DOKU

D- Sinovial dokudan
tümörler

TÜMÖRLERi :
A- Yağ dokusundan
tümörler

-

menşe

-

menşe

alan

- Sinovial Sarkoma

alan

E- Damar orijinli tümörler

Liposarkoma
Mixoid Liposarkoma
Pleomorfik Liposarkoma
indiferensiye Liposarkoma

B- Adale Dokusundan
alan tümörler

*

- Hemangioendotelyoma
- Hemangioperisitoma
- Angiosarkoma
F- Fibröz dokudan menşe alan
tümörler

menşe

- Fibrosarkoma
- Malign Fibröz Histiositoma
- Dermatofibrosarkoma Protuberans

Raddomyosarkoma
indiferensiye Rabdomyosarkoma
Embrional Rabdomyosarkoma
Alveolar Rabdomyosarkoma
Adult Pleomorfik Rabdomyosarko-

G- Lenfatik dokudan
tümörler

menşe

alan

ma

- Lenfangiosarkoma
- Kapasi Sarkamu

- Leiomyosarkoma
C- Sinir Dokusundan menşe alan
tUmörler

H- Mezenkimal dokudan
alan tümörler

- Malign Schwannoma
· Malign Nörirıoma

* Okmeydan: SSK Hast. Ortop. ve Travm. KI.

menşe

- Malign Mezenkimal Tümör

Şefi,

Profesör
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DNA miktarı ölçülür.
Aneploid, Diploid veya Tetraploid
olarak bulunabilir.
Aneplod'i yani DNA miktarı arttıkça
prognoz kötü (And. Kreicberg ve ark.)
- insizyonel veya eksizyonel biopsi:
Aynı yöntemler kullanılır.

. - Fuziform Hücreli Sarkoma

i- Petiküloendotelyal dokudan
menşe alan tüı:nörler

"'Ewing's Sarkoma
- Reticulum Cell Sarkoma

J- Histogenesis'i
: verilemeyenler

hakkında

karar
HASTANIN BAŞVURU ŞEKLiNDE
GRUPLANDIRI LMASI:

·· - Alveol ar sott part sarkoma
- Ekstraskletal osteojenik sarkoma
ve kondrosarkoma
- Clear Cell sarkoma
- Epite_loid sarkoma

K-

Sınıflandırılamayan

Grup - 1: Tümör tamamen ekstirpe
edilmiş, rest kalmamış veya ampute edilmiş olanlar.
Grup- ll: Tümör rezeke edilmiş, ancak rest kalanlar.
Grup- Ili: Çeşitli defalar rezeke edildikten sonra nonrezektabl hale gelmiş
olanlar veya başlangıçta non rezektabl.
Grup - IV: Metastatik hastalığı olanlar.

tümörler

.,. indifer~nsiye Sarkoma
TEDAVi Protokolları:·
.- Fizik muayene ile tümör' ün büyüklüğü, etraf doku ile ilişkisi
- Hemogram, periferik yayma ve
trombosit
- Sedimantasyon
- Biokimya (AKŞ, SUN, Kreatinin, Alkalen Fosfataz, SGOT, SGPT, LDH)
- Akciğer grafisi, tümör bölgesinin 2
yönlü grafisi
- Lezyon bölgesinin CAT' i
- Gerekirse Anjiografi ve MRi.
BiOPSi:
- iğne Aspirasyon Biopsisi:
Yumuşak doku tümörlerinde rutin
histolojik veya histakimyasal yöntemler
kullanılabil ir.
Flow - Cytometry ile hücrelerdeki
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YUMUŞAK DOKU MALiGN
TÜMÖRLERiNDE PROGNOSTiK
FAKTÖRLER

A- Primer Tümör Boyutu: (J. M.
Coindre ve ark.)
1. Grup: 5 cm. den küçü~.
2. Grup: 5- 10 cm. arası.
3. Grup: 1O - 15 cm. arası.
4. Grup: 15 cm. den büyük.
B- Tümör Grade ve Evresi: (M. A.
Simon ve ark.)
Grade - 1: 10 büyütmeli mikroskop
sahasında O- 9 mitoz ve iyi diferensiye
Grade- ll: 10 büyütmeli mikroskop
sahasında 1O - 19 mitoz ve orta derece
diferensiye

-Grade- lll: 10 büyütmeli mikroskop
sahasında 20 den fazla mitoz ve indiferensiye.

YUMUŞAK DOKU MALiNG
TÜMÖRLERiNDE
EVRELENDiRME
(W. F. Enneking)

T1
T2
G1
G2
M0
M1

: Kampartman içi
: Kampartman dışı
: Low grade
: High grade
: Metastaz yok
: Metastaz var.

EVRELER:

Evre
Evre

lA
ıs

-G1T1Mo
G1T2Mo

Evre
Evre

IlA
ll B

G2T1Mo
G2T1Mo

Evre
Evre

lll A
lll B

G1T1M1
G1T2M1

LiMB- SALVAGE FiKRiNiN
DAYANAGI:
Yumuşak

doku malign tümörlerinin
geleneksel olarak radiorezistans ve kemoterapiye iyi cevap vermemeleri yıllar
ca bu tip tümörlerde radikal cerrahi girişim düşünülmesine neden o1muştur.
Patolojik değerlendirme de DNA
miktarı tayini gibi yeni ve ileri yöntemlerle tümörlerin düşük veya yüksek grade'li olarak sınıflandırılabilmesi, CAT ve
MR! gibi ileri radyolojik yöntemlerle tü-
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mör'ün kampartman içi veya dışı, derin
veya yüzeyel olarak lokalizasyonunun
tam olarak ortaya konulması limb - Salvage fikrini gündeme getirmiştir.
Modern ekstremite koruyucu teknikler lokal nüks'ü artırmakta, bu ise deği
şik tedavi protokollarını gerektirmektedir.
_Neoadjuvant kemoterapi ve radioterapi günümüzde tümör kitlesinin küçültülmesini, çevresindeki dokuların inaktif
gelmesini sağlayarak ekstremite koruyucu operasyona imkan sağlamaktadır.
Barkley ve ark. 114 vakalık serilerinde preoperatif 5 nafta içinde 500 cGy radioterapi yapmışlar, sadece 11 vakada
lokal nüks, 4 vakada uzak metastaz tesbit etmişlerdir. Tedavinin yetersiz kaldığı
vakalarda histoloji de daha fazla anaplastik (Yüksek Grade'li) ve 15 cm. den
daha büyük tümör kitlesinin olması görülmüştür. Ancak neo ~ adjuvant radioterapi vakalarının % 14' ünde ödem ve yumuşak doku nekrozu gibi komplikasyonlar oluşturmuştur.
Suit ve ark. 60 hastada 6000 cGy
Neoadjuvant radioterapi yapmışlar, 6
(% 10) vakada lokal nüks görmüşlerdir.
Major kamplikasyon olarak 17 'hastada
yara iyileşmesinde gecikme oluşmuştur.
Bunların ?'sinde deri greft'i gerekmiş,
9'u kendiliğinden iyileşmiş, 1'inde ise
arnputasyon gerekmiştir.
Eilber - UCLA grubu preoperatif 1O
fraksion halinde 3500 cGy radioterapi ile
intra- arteriel Adriamycine ile kemoterapi kullanmış ve takiben limb - salvage
teknikleri ile tümörü çıkarmışlardır. 96
vaka' nın 3' ünde (% 3,1) lo kal nüks gör-

müşlerdir.

gördüklerini

pritchard ve Ark. (Mayo Klinik). Preoperatif 5000 cGy radioterapi ardından
lo kal rezeksi on yapmışlar, bu esnada tümör yatağına BRACHYTHERAPY ile
(Sezyum veya iridium telleri ile) 1500 2000 cGy radioterapi yapmışlar, post
operatif devrede ise 4500 cGy radioterapi yapmışlardır.

Rydholm ve ark. Limb - salvagea rutin olarak radioterapinin uygulanmasını
tavsiye etmekteler.

bildirmişlerdir.

Malign yumuşak doku tümörlerinde
aşağıdaki tedavi yöntemlerini tavsiye etmişlerdir.

Tüm vakalarda klinik muayene, X-Ray, CAT ve MRI ile tümörün lokalizasyonu preoperatif teşhis edilmeli:

65 vakalık serilerinde 5' inde lo kal
nüks görmüşlerdir. Bu tip protokolun %
90 lokal kontrol yaptığını bildirmişlerdir.
Arbatucci ve ark. 1982 - 1987 yılları
arasındaki malign yumuşak doku tümörü olan 130 vakalık serilerinde şu protokolu kullanmışlardır.

SUBKUTANÖZ olgularda: Geniş lokal rezeksion.
iNTRAMUSKULER olgularda: Primer myectomy (Total Kompartman) ve
Radioterapi.

Preoperatif radiolojik ileri tekniklerle
değerlendirme BiOPSi preoperatif 2 fraksion halinde 48 saat ara ile 6500 cGy radioterapi Lokal rezeksion Postoperatif 3
hafta sonra radioterapi (5000 cGy) Acti2
.
nomycine- D (0,30 mgjm ).

EKSTRAMUSKULER
Arnputasyon ve radioterapi.

olgularda:

Bu araştırıcılar 1980 - 86 yılları arasında 119 malign yumuşak doku tümörü
tedavi etmişlerdir.

intraoperatif tek dozda radioterapi
ise bir başka radioterapi şeklidir.

Bunlar büyüklüklerine göre:
Grade- 1: 5 olgu
Grade- ll: 12 olgu
Grade- lll: 37 olgu
Grade- IV: 65 olgu

Neff ve ark. intraoperatif ek dozda
2800 - 5000 cGy arasında değişen radioterapiyi tümörün büyüklüğüne göre kul. lanmışlar % 88 lokal kontrol sağladığını
bildirmişlerdir.

Anatomik lokalizasyona göre:
Subkutanöz: 40 olgu
intramuskuler: 35 olgu
Extramuskuler: 44 olgu

Abe ve "Fakashashi intraoperatif 26
hastada radioterapi yapmışlardır. 18 aylık kontrollarında 25 hastada lokal nüks
olmadığını, 1 hastada ise marginal nüks
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Olgulara yapılan tedaviler ve alınan sonuçlar:

40 olgu

, Subkutanöz:

. - 8 olguda Marginal eksizyon
- 32 olguda Geniş eksizyon
.

- intramuskuler:

- 1 lokal nüks

- 2 lokal nüks

~

35 olgu
- 5 olguda Marginal eksizyon

- O lokal nüks

- 28 olguda Geniş eksizyon
- 2 olguda Radikal (Amputasyon)

- 2 lokal nüks
- 1 lokal nüks

- Extramuskuler: 44 olgu
- 16 olguda Marginal·eksizyon ve radioterapi
- 23 olguda Geniş eksizyon ve radioterapi
- 5 olguda Radikal (Amputasyon) ve radioerapi

- 2 lokal nüks

- 5 lokal nüks
- O lokal nüks

narak tümörderi kurtulmaktır. Ancak bu
arada lokal nüks ve sistemik uzak metastaz'ın önlenmesi için neodjuvant ve
adjuvant radioterapi ve radioterapi kom-

Malign Yumuşak doku tümörlerinde
kullanılan çeşitli tedavi protokolları ve
bunlarda kullanılan değişiklikler gözden
geçirilmiştir.
Bütün tedavi protokollarında gaye
mümkün olduğu kadar ekstremite koru-

binasyonları yapılmaktadır.

iNTERGROUP RABDOMYOSARCOMA Çalışması bunlara bir örnektir:
GRUP -1

Lokalize tümör komple rezeke edilmiş
Regionallenf nodülleri· (-)
a- Adale içinde veya organ içinde
b- Adale dışında veya organ dışında
Fasdal planda infiltrasyon (*)

A- Vincristine
Dactinomycine
D~
Cyclophosphamide
B- Radioterapi
ı
Vincristine
R

~/

/

2
Z
E

Dactınomycıne
.
.

Cyclophosphamide
GRUP- ll

GRUP- lll

a- Genişçe tümör rezeke edilmiş
ancak mikroskobik rezidüel kalıntı
var. Leng nodülleri (-)
b- Regional tümör tamamen rezeke edilmiş
Leng nodülleri ( +) veya (-)
c- Regional tümör lenf nodüllerini tutmuş
ancak genişçe rezeke edilmiş.
Mikroskobik rezidüel kalıntı var.
Tam olmayan rezeksion veya biopsi
(Hastalık durmakta)

R /C- Radioterapi
A/
Vincristine

~~

O

~

Z

E

E- Radioterapi

~/
~~

GRUP- IV

B

Metastatik hastalı~ın olması

1

§
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Oactinomycine
0- Radioterapi
Vincristine
Dactinomycin'e
Cyclophosphamide

Vincristine
Dactinomycine
Cyclophosphamide

F- Radioterapi
Vincristine
Dactinomycine
Cyclophosphamide
Adriamycine

YUMUŞAK

DOKU
SARKOMALARDA 5 YIL
YAŞAM SÜRESi

istanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Kemik ve Yumuşak doku tümörleri
grubunun kararlaştırdığı gruplandırma
lar:

O. SNEPPEN ve Ark. (Danimarka Grup)
StageStageStageStageStageStage -

Grup - 1: TÜMÖR TAMAMEN EKSTiRPE EDiLMiŞ, Rest kalmamış veya ampute olanlar

lA, lB ve IlA da% 100
IIB de% 50,% 45
IllA da% 68,% 48
lll B de% 43, % 25
IVA da% 18, % 8
IVB de % O

Prot. 1: Cerrahi sonrası mikroskobik
olarak çevre doku invazyonu yoksa ilave hiçbir tedavi yapılmaz, hasta takibe
alınır.

JM. Coindre ve Ark. (Fransa - Bordaeaux)
Grade- 1 veya Grade - ll (Superficial) de-% 97,7
Grade - ll (Derin) veya Grade .: lll
(Superficial) da - % 62,1
Grade - lll (Derin) veya nörovasküler ve kemik invazyonu olan-% 32,9

Prot. ll: Rezeksion yapılanlarda postoperatif Radioterapi uygulanır.
Ampute edilenlerde ilave tedavi yapılmaz, hasta takibe alınır.
Prot. lll: 1- Rezeke edilenler
2- Ampute edilenler
1- Rezeke edilen hastalarda iki tip te-

Thor A. Alvegard ve Ark. (isveç Lu nd)

davi yapılabilir:
A- Adjuvant. kemoterapi ve Radyote_.
rapi
B- Radyoterapi

Prognostik risk faktörlerini şu şekilde bildiriyorlar:
- Histolojik malignansi (Grade- IV)
- DNA Aneuplid'i
- Vasküler invazyon
- Tümör büyüklüğünün 1O cm. den
büyük ol ması
- Erkek olması

A Grup: Adjuvant kemoterapi postoperatif 1O. gün başlanır.
3 hafta ara ile 2 kür uygulanır.
1 hafta sonra radyoterapiye başla
nır.

2 hafta sonra 3 hafta ara ile 4 kür kemoterapi yapılır.

1- Hiç risk olmaması veya 1'ine sahip olması 5 yıllık yaşam-.% 79
2- 2 risk faktörüne sahip olması - 5
yıllık yaşam - % 65
3- 3 risk faktörüne sahip olması - 5
yıllık yaşam-% 43
4- 4 ve 5 risk faktörüne sahip olması
- 5 yıllık yaşam - o/o O

B Grup: Ameliyattan sonraki 15 - 30
gün sonra radioterapiye başlanır.
2- Ampute edilenler:
Bunlarda da adjuvant kemoterapi 3
hafta ara ile 6 kür uygulanır.
Radioterapi ilave edilebilir.
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Grup ll: TÜMÖR EKSTiRPE EDiLMiŞ ancak rest kalmış olanlar~
Hasta yeniden cerrahiye gönderilir,
rezeksiona müsait ise rezeksion yaptırı

Grup -IV: METASTATiK
HASTALIGI OLANLAR:

pi

Önce 3 hafta ara ile 3 kür kemoteraBundan sonra:

yapılır.

lır.

Bundan sonraki tedavi protokolu
Grup-1 deki gibidir.

Grup lll: NON REZEKTABL
TÜMÖR OLANLAR:
A- Multipl rezeksionlar sonrası nonrezektabi tümör olanlar.
B- Başvuruda nonrezektabl olanlar.
lll- A: Bu hastalara çeşitli tipte radioterapi denenir.
Eğer hasta da cevap alınır ve tümör
rezektabl hale gelirse rezeksion yapılır
(Limb - Salvage) kemoterapi ilave edilir.
Cevap alınmadığı takdirde arnputasyon yapılır.

- Fizik muayene,
- Akciğer grafisi,
- Klinik ve radyolojik gerileme mevcut ise lezyon bölgesi ve metastaz bölgesine CAT yapılıp tekrar değerlendirilir.
Metastaz ve lokal hastalık kontrol altına alınamayan ancak kısmi cevap alı
nanlarda 4 hafta arayla 3 kür daha kemoterapiye devam edilir. Hiç cevap alı
namazsa 2. seçim kemoterapiye geçilir. ·
Metastaz tamamen silinir ise primer
tümör tedavi yönünden yeniden değer
lendirilir.
Primer tümör ve metastaz kontrol altına alınırsa, metastatektomi düşünülür
ve primer tümöre de gerekli lokal tedavi
yapılır.

lll-B: 3 hafta ara ile 2 kür neoadjuvant kemoterapi uygulanır.
Hasta 1 hafta sonra tekrar değerlen
dirilir (Tru-Cut Biopsi yapılır).
a- Hiç cevap alınmayanlar Ampute
edilir.
b- Kısmi cevap alınanlar rezeksion
yapılır, postoperatif radioterapi ve adjuvant kemoterapi uygulanır. Rezeke edile:nezlerse radikal radioterapi yapılır.
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Bu tedavilerden sonra 4 hafta ara ile
3 kür daha aynı kemoterapiye devam
edilir. Kemoterapi' nin bitiminde:
- Fizik muayene
- Akciğer grafisi
- Lezyon ve · metastaz bölgesinin
CAT ile tetkiki yapılır.
Tamamen normal ise Kemoterapi kesilir ve hasta takibe alınır.

PANEL -1
MALiGN KEMiK TÜMÖRLERiNDE
PROSTETiK REKONSTRÜKSiYON
Doç. Dr. Mehmet ÇAKMAK

Malign kemik tümörlerinin tedavi ve
prognozu, adjuvan kemoterapi ve radyoterapinin tedaviye girmesiyle dramatik
olarak değişmiştir. Radikal ablative cerrahi genel olarak terkedilmiş ve yerini
limb salvage girişimleri ~!mıştır. Bu gün
tartışılmakta olan konu limb salvageden
sonra rekonstrüksiyonun nasıl olması
gerektiğidir.

Ben sizlere, tümör rezeksiyonundan
sonra prostetik rekonstrüksiyonun bu
gününü tanıtmaya çalışacağım.
Prostetik rekonstrüksiyon son zamanlarda giderek daha sıklıkla kullanıl
maktadır. 1945 yıllarında ilk uygulamalara başlanan tümör protezleri 1970'1ere
kadar deneme şeklinde bir kaç olguya
uygulanmıştır. Ancak 1970'den sonra,
tekniğin gelişmesi, tecrübelerin artması,
protezle ilgili bazı sorunların çözülmesi
ve adjuvan tedavilerin ba§arısıyla daha
yaygın olarak kullanılmağa başlanmıştır.
Son yıllarda ise çok hızlı bir ilerleme göstermektedir.

*

Prostetik rekonstrüksiyon tümör tedavi protokollerinde de yerini almış ve
giderek diğer tedavilerden daha fazla
kullanılmaya başlamıştır. Birmingham tümör tedavi merkezinde 1977 - 1983 yılla
rı arasında tedavi edilen 113 osteosarkom olgusunun 91 'ine prostetik replas- .
mah, 15'ine amputasyon, ?'sine eksiı
yon yapılmıştır (8). Eksizyon yapılan yerler proteze gerek olmayan yerlerdir. Bu
merkezde arnputasyon sadece biopsi
yerinin önlenemeyen infeksiyonu veya
majör damar ve sinirlerin invazyonu durumunda yapılmaktadır. Geri kalan bütün olgularda prostetik replasman tercih
'
edilmektedir.
Prostetik rekonstrüksiyonda yaş sorunu yok gibidir, bugün hemen her yaş
ta uygulanabilmektedir. Çocuklarda büyüme sorunu uzayabilir protezler yapıl
masıyla çözülmüştür.

Tümör protezleri başlangıçta daha
çok benign ve potansiyel malign (kondrom ve dev hücreli tümör gibi) veya low

*istanbul Üniversitesi Tip Fakültesi Ortopedi ve
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grade malign tümörler de (sekonder
kondrosarkom, parosteal osteosarkom
gibi) kullanılıyordu. Kemoterapinin, osteosarkom ve Ewing sarkornun tedavisin-.
de etkili olduğu anlaşıldıktan sonra, bunlarda da kullanılmağa başlanmıştır. Bugün her tümör tipinde ve ·her. grade'de
kullanılmaktadır. En sıklıkla osteosarkom, kondrosarkom, metastatik tümörler ve dev hücreli tümörlerde uygulanmaktadır. Grade 1 ve 2'de prostetik replasmanlar yapılmaz. En sıklıkla grade ll
B'de uygulandığı görülmektedir (5, 6,

Hastaların

daha genç ve fizik olarak
aktif olması protez gevşemesi ve kırılma
sı gibi implant başarısızlığını arttırmakta
dır. Replasman yapılan yerlerin büyük olması implantın daha uzun ve geniş olmasına yol açmakta bu da biomekanik
sorunları arttırmaktadır. Cerrahinin geniş olması
radyoterapi gibi adjuvan
tedavilerin uygulanması infeksiyon riskini arttırmaktadır. Stanmore'da yapılan
971 olguda toplam başarısızlık % 12.2,
proteze bağlı başarısızlık ise % 7. ?'dir

ve

(1).

Regüler eklem replasmanlarındaki
gibi pmtezin kemiğe tesbiti, limb salvaProstetik rekonstrüksiyon hemen
ge girişimlerinde prostetik rep!asnianın
her bölgede başarıyla yapılabilmektedir.
uzun süreli başarısında en önemli- rolü
En sık uygulama bölgeleri tUmörterin de
oynar. Protezin kemiğe tespit şekli 'seyerleşme yerlerine uyumlu olarak distal
mentli veya sementsiz olabilir. Sementfemur, proksimal tibia, proksimal ·fe m ur
siz tespit için poroz yüzeyli protezler kulve proksimal humerustur: ·
lanılabilir. Bu tip protezlerde kemiğirı poProstetik rekonstrüksiyon.'a elde ediroz yüzeyler içine büyüdüğü gösterilmiş
len sonuçlar çok değişik olarak bildirilmektedir (2, 3, 13). Çok iyi ve iyi sonuç- . tir. Buna biyolojik fiksasyon denir. Genç
ve fizik olarak aktif hastalarda biyolojik
lar Camargo ve ark. serisinde% 71, Turfiksasyon yapı!ması daha uygundur. Bucotte ve ark. serisinde % 66, Gapanna
nunla beraber biyolojik fiksasyon teknik
ve ark. serisinde ise % 65' dir. Kötü sosorunları henüz tam olarak çözülmemiş
nuçlar ise sırasıyla % 23, % 4 ve % 1O'tir. Bunlar şöyle özetlenebilir:
dur.
1- ilk fiksasyonu başarma zo,rluğu,
Tümör rezeksiyonundan sonra pros2- Çentik hassasiyetinden dolayı matetik rekonstrüksiyonlarda kamplikasteryal zayıflaması,
yon oranı regüier protezlere göre daha
3- Nonfizyolojik stres dağılımına
yüksektir (1, 4, 5, 9, 10). Bu oran %
bağlı kemik rezorpsiyonu,
12'den% 82'ye kadar değişmektedir.
4- Fazla metal iyon boşalması,
Protezin kendisine ait komplikasyon5- implantin çıkarılma zorluğu,
ların oranı genellikle % 10'1ar civarında
Sementsiz tespit için plak ve vidalardır (5. 9, 10).
la tespit, pres fit uygulama ve bunların
Tümör protezlerinde infeksiyon orakombinasyonu da uygulanabilir. Bunlanı da diğer protezlere göre daha yüksekrın hangisinin daha iyi olduğu ispatlanatir (1, 2, 5, 7, 10). Bu oran % 3 ile % 31
mamıştır. Genellikle implanta ait sorunlaarasında değişmektedir.
12).
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rın çoğu

bu tespit yerinde olmaktadır.
Sementle tespit tümör protezleri için
uygun değildir. Ancak yaşlı hastalarda,
metastatik tümörlerde ve prognozu çok
hızlı tümörlerde hala tercih edilir. Başlan
gıç fiksasyonunun iyi olması morbiditeyi
azaltır. Gerekli postoperatif adjuvan tedavilerin uygulamasını kolaylaştırır.
Tümör protezleri 4 gruba ayrılabilir:
1- Custom made protezler: Özel ıs
marlanarak yapılan protezlerdir. Bugün
sadece çok özel durumlarda yapılmakta
dır.

2- Modüler protezler: Ameliyat esrezeksiyonun durumuna göre
her durumda kullanılabilen protezlerdir.
Buna örnek olarak Kotz' un KMFTR protezleri gösterilebilir.
nasında

3- Uzayabilir protezler: Çocuklarda
kullanılan ve çocuk büyüdükçe ona uygun olarak uzatılan protezlerdir. Buna
örnek olarak Mark ı ve Mark ll protezleri
gösterilebilir.
4- Segmenter protezler: Kemiğin
diafizin orta bölümünün rezeksiyonu
replase eden ve diz bölgesinin rezeksiyonundan sonra artrodez yapmak için
kullanılan protezlerdir.

Prostetik replasmanın avantajları hareketin muhafaza edilmesi ve hemen
normal fonksiyona döndürülmesi, dezavantajları ise uzun süreli fiksasyon sorunları, gevşeme ve implant başarısızlığı
dır. Bu dezavantajları giderildiği zaman
başarı şansı daha da artacaktır.

KAYNAKLAR:
1- Anse/1, R., Wa/ker, P. S., May D. R. W. and
8/unn, G. W.: Design, manifacture and elinical
eva!uation of fimb sa!vage devices, 5th International symposium on limb sa/vage, Saint Ma/o. Sep.,
6- 9. 1989.

49

2- Capanna, R. Czitrom, A., Fernaro, A., Bacci, G. and Campanacci, M.: The effect of Clemoterapyon uncemented prostetic replacement. 5th lntemational symposium on limb sa/vage, Saint Malo, Sep., 6- 9.1989.
3- Comargo, O. P., Croci, A. T. and Campos,
R.: Po/yethylene nonconventional endoprosthesis
for malignant bone tumors, A long term fol/ow up, 5th International symposium on limb sa/vage,
Saint Ma/o, Sep., 6- 9. 1989.
4- Courpied, J. R., Pastel, M.: Management
of failed massive imp!ants in tower /imb, 5th International symposium on limb salvage, Saint Ma/o,
Sep., 6-9.1989.
5- Eckart, J. J., Pognotti, G., Posen, G., Eilber, F. R., Kaba, J. M., Dorey, F.: The management of fai!ed endoprostetic implants, the uc la experience. 5th International symposium on limb
sa/vage, Sint Ma/o, Sep., 6-9.1989.
6- Gite!is, S., Sheinkop, M., Harris, A., Rosenberg, A., Piasecki, P.: Allograft prostetic compasite artrop/asti for limb sa/vage and revision arthrop/asty. 5th International symposium on limb sa/vage, Saint Ma/o, Sep., 6-9.1989.
7- Grimer, R. J., Carter, S. R., Sneath, R. S.:
Long term fo/law-up of proxima/ tibial endoprostetic rep/acements. 5th International symposium on
limb sa!vage, Saint Ma/o, Sep., 6-9.1989.
8- Grimer, R. J., Long - term results of treatment of osteosarcoma, Bone Tumor management, ed: Coombs, R. and Friedlaender 6., Butterworths, 1987.
.
9- Hsu, R. W. W., Chao, E. Y. S., Sim, F. H.:
Reoperation resu!t in patlents with bone segmental defect replacement prostheses. 5th International symposium on limb salvage, Saint Ma/o, Sep.,
6-9.1989.
to- Mc Dona/d, D. J., Capanna, R., Biagini,
R., Ruggieri, P., De Cristofaro, R., Campanacci,
M.: Comp/ications of limb salvage surgery of the
extremities. 5th International symposium on limb
sa/vage, Saint Ma/o, Sep., 6-9.1989.
11- Scales, J. T. and Wait M. E.: fntramedullary fixation of custommade prostheses with bone
cement, Bone Tumor management, ed.: Coombs
R. and Friedlaender, G., Butterworts 1987.
12- Tani, A., Sudanese, A., Capanna, R., Guerra, A., Giunti, A. and Campanocci. M.: Custom made Prosthesis: The ttalion experience, in !imb
salvage in muscu!oske!etal Oncology, edited by
W. F. Enneking, Churchi/1 Uvingstone, 207-210,
1987.
13- Turcotte, R. E., Sim, F. H., Pritchard, D.
J., Chao, E. Y.S.: Long term follow-up custom wa/dius hinged total knee arthrop/asty for resection
of bone tumors. 5th International symposium on
/imb salvage, Saint Ma/o, Sep., 6-9. 1989.

·PANEL -1
EKSTREMiTE KORUYUCU CERRAHi
GiRiŞiM SONRASI BiYOLOJiK

REKONSTRÜKSiYON YÖNTEMLERi
Doç. Dr. Ahmet Turan AYDIN

*

Travmatik, dejeneratif, enfeksiyöz,
bağlıdır. Nonbiyolojik rekonstrüksiyon
yöntemleri (prostetik rekonstrüksiyonkonjenital, metabolik ve neoplazik hastalıklar ekstremitelerin kemiksel ve eklem
lar) kısa süreli takipte hasta ve cerrah
bütünlüğünü ciddi bir şekilde bozabilir.
açısından yararlı sonuç verir. Postoperatif rehabilitasyon süreleri kısa olduğu
Kemik kaybı, eklemin destrüksiyonu veiçin süratle hastanın fonksiyonel duruya bu iki durumun birlikte bulunması
önemli fonksiyonel kusur nedenidir. Yüzmunu düzeltir. Fakat geniş osseöz veya
yıllardır hekimlerin ilgisini çeken bu soosteokondral defektierin onarımında
run kemik transplantasyonu ile (Oto, alnonbiyolojik rekonstrüksiyon yöntemleri
lo veya heterogreftler aracılığıyla) çözül- · yetersiz kalır. Ayrıca zaman içinde promeye çalışilmıştır. Günümüzde ortapetez elemaniarına ait mekanik kayıp, yıp
dik cerrah, cerrahi teknik ve görüntüleranma ve yorulma gibi sorunlar ortaya
me yöntemlerindeki gelişmeler doğrultu
çıkar. Diğer taraftan çoğunlukla bioinert
sunda abiasyon yapmaksızın ekstrem it eyi koruyarak tümöre rezeke edebilmektedir. Ancak bu girişimlerde başarısı elinde, fonksiyonel rekonstrükslyon için yeterli doku veya protezlerin bulunmasına

olan bu materyaller kemikle biyolojik
uyum ve korperasyon da göstermezler.
Halbuki uygun koşullarda biyolojik rekonstrüksiyon defektin onarımı yanında
tüm yaşam boyu kullanılabilecek bir bi-

i
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yolajik araç (canlı protez) imkanı sağlar.
Bu biyolojik araç protezden farklı olarak

Bu tip rezeksiyonlarda

vücutla korpere olmakta, vaskularize ol-

eklemin proksimal ve distalinden geçe-

duktan sonra diğer canlı biyolojik doku·lar gibi davranmaktadır (enfeksiyon, kı

rek tüm eklemin kaybına ve geniş bir osteokondral defektin oluşmasına neden
olur. Teknik açıdan geniş kemik ve tüm
eklemin kaybı önemli bir sorun yaratmaktadır. Rekonstrüksiyon protez, artro-

rık

gibi olaylara

karşı).

Tümör rezeksiyonunu takiben ekstremitede osseöz veya östeokondral bir
defekt oluşmaktadır. Temel üç rezeksiyon tipi

vardır.

c. Ekstra

~

artikuler Rezeksiyon:
osİeotomi hatları

dez veya allotransplantasyonla sağlana
bilir. Protez ile rekonstrüksiyon açısın
dan omuz, kalça ve diz eklemleri önemli
sorunlar yaratır. Örneğin pateller tendonun proteze tutturulma zorluğu gibi.
Genel anlamda biyolojik rekonstrüksiyon yöntemleri GREFT veya BiOiMPLANT'Iarla yapılan onarımlardır. Başarılı
olması durumunda hasta tüm yaşam boyu kullanabileceği ve fonksiyonel açı
dan da yarar sağlayan biyolojik açıdan

a. interkalar Rezeksiyon: Uzun kemiklerin diafizinde yapılan rezeksiyondur. Her iki osteotomi hattı diafizden geçer. Rezeksiyonun şekline göre ya yarı
silindirik veya tam kemik defekti oluŞur.
Bu tip defektierin onarımı büyüklüğüyle
bağıntılı

olmak üzere oto veya allogreft
veya vaskularize kemik grefteleriyle ona-

uyumlu bir canlı proteze sahip olur.
Tablo l'de biyolojik rekonstrüksiyon

rılabilir.

yönteriıleri

b. intra - artikuler Rezeksiyon: Bu
tip rezeksiyonlar uzun kemiklerin proksimal veya distal uçlarında yapılırlar. Bir
osteotomi hattı kemikten geçmektedir.

görülmektedir.

Tablo L Biyolojik rekonstrüksiyon
yöntemleri.
A. Biyolojik rekonstrüksiyonlar: ·
a. Serbest kemik grefti ile
(Oto. izo. allo ve heterogreft)
b. Vaskülarize kemik greftleri
(Fibula. kaburga, iliak kanat)

Diğer

rezeksiyon hattı ise eklernden geçmektedir. Bu tip rezeksiyonlarda eklemin bir yüzü sakrifiye edilerek osteokondral bir defekt oluşur. Eklem yüzü
kaybı nedeniyle rekonstrüksiyon zordur.

B. Bioimplant ile rekonstrüksiyon
a. Allogreft ve protez
b. Kemik destekleri
c. Otoklavize ve irradiye tümör

Ancak protez, osteokondral allogreft veya kompozit greflerle sağlanabilir. Diğer
bir alternatif de oto veya allogreftle artrodezdir.

kemiği.
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TABLO ll
REZEKSiYON

REKONSTRÜKSiYON
"BiYOLOJiK"

iNTERKALAR

interkalar

iNTRA- ARTiKULER

Artrodez (Oto veya allogreft)
Osteoartikuler (AIIogreft)
Kompozit Greft (AIIogreft + Protez)
Bioimplant
Artrodez (Oto veya allogreft)
Osteortikuler (?)
Bioimplant + Protez

EKSTRA- ARTiKULER

'

BiYOLOJiK

büyük olanak sağlar. Fakat stabil bir ek-

REKONSTRÜKSiYONLAR:

lem artrodezle ancak

sağlanabilir.

Pel-

vik bölgenin rezeksiyon ve rekonstrüksiBiyolojik rekonstrüksiyonlar
kaynaklı

maktadır

yonları

değişik

aracılığıyla yapıl

kemik greftleri

farklıdır

bir önceki anatomik bölgelerden
(3).

Tablo ll' de temel rezeksiyon ve seçi-

(Tablo 1). Grefler ya serbest

veya vaskularizedir. Taze vaskularize al-

lebilecek.rekonstrüksiyon

logrefler ancak deneysel modellerde de-

mektedir.
Bu genel

nenmektedir. Klinik uygulamalmar vasküler

yapı

karşı

güçlü immun cevap nedeniyle

mümkün

ve kemik

iliği elemaniarına

olmamaktadır

(1, 2).

şekilleri

yaklaşımdan

görül-

sonra günü-

müz ortopedik onkoloji

pratiği

başvurulan

biyolojik

rekonstrüksiyon

yöntemlerine

değinmek

istiyorum.

içinde

sık

Seçilecek biyolojik rekonstrüksiyonun tipini defektin
kıkırdağı kaybının

büyüklüğü

ve eklem

olup olmadığı belirler.

A. SERBEST KEMiK GREFTLERi:

Rezeksiyenun yapıldığı anatomik bölge
diğer belirleyici faktördür. Ortopedik on-

Serbest kemik greftleri oto, izo, allo

kolojide temel rezeksiyon alanları H ume-

ve heterogreft şeklinde taze veya belli
saklama işleminden sonra kullanılırlar.
Defektin rekonstrüksiyonu yanında osteoindüktif ve osteokonduktif etkileriyle de yaraılı olurlar. Cansız greft materyalinin matriksinin osteoinduktif etkisi

rus, Femur ve Tibia (interkalar rezeksiyon), omuz, kalça ve diz eklemleridir
(intra ve ekstra artikuler rezeksiyenlar
için), Allogreft ile rekonstrüksiyon alt
ekstremitede eklem onarımı açısından
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(BMP) ve osteokonduktif etki (creeping
subtitution) geniş deneysel ve klinik
araştırmalarla ortaya konulmuştur (4, 5).
iskelet sisteminin geniş osseöz veya osteoartikuler defektieri söz konusu olduğunda ancak massit oto veya allogreft
kullanılabilmektedir. Bu amaçla izo veya
heterogreflerin kullanılması uygun değil
dir.

hale gelir. Bu durum massit otogreftlerde ilk iki yıl içinde görülmektedir.
Massit otogreft kullanımının önemli
avantajı greft organizasyonunun hızlı ve
tam olmasıdır. En önemli dezavantajları
ise, geniş defektierde yetersiz kalması,
osteortikuler defekt onarımında kullanıla
maması ve greft alanı morbiditesidir. Bu
tip greftler sıklıkla serbest fibula (tek veya çift), patella, iliak kanat veya ipsilateral yarı silindirik tibia ve ternur şeklinde
dir.

OTOGREFT
REKONSTRÜKSiYON:

Massit otogreftin biyolojik davranışı
deneysel modellerde detaylı bir şekilde
incelenmiştir (5). Greft çok az canlı hücre ihtiva etmektedir ve bu hücrelerin,
başlatılan biyolojik proçeslerde rolü azdır. Greft korperasyonunun başlangıcı kı
rık iyileşmesinde gördüğümüz inisiyal
enflamatuvar cevaptan farksızdır. Olayların gelişimi aşağıdaki gibi olmaktadır:
BMP Revaskularizasyon
ait hücrelerin
Diferansiyasyonu

+

Serbest fibula konjenital travmatik
ve tümör rezeksiyonuna bağlı defektierin onarımında sık kullanılan bir grefttir.
Tümör rezeksiyonundan sonra ilk defa
Schauffler (1926) tarafından kullanılmış
tır (6). Tümör cerrahisindeki kullanım sonuçları geniş bir şekilde ilk defa Enneking ve ark. tarafından tartışılmıştır (7).
Bu çalışmada 40 olgudaki sonuçlar sunulmaktadır. 1960 - 80 yılları arasındaki

Alıcıya

uygulamaları

kapsamaktadır.

Çalışma

massif otogreft uygulamalarının sonuç
ve sorunlarını ortaya koyması açısından
da klasik ·bir çalışmadır. 40 olgunun 33
de çift, 7 sinde de fibula kullanılmış. 30
olguda mükemmel - iyi, 7 olguda orta
ve 3 olguda da kötü sonuç elde edilmiş.
Yazarlar tartışmada şu saptamaları yap-

Grefte ait matriksin rezorpsiyonu
Yeni matriks oluşumu ve mineralizasyon
"Creeping Substitution"

maktadırlar:

Creeping substitution massif otogreflerde periferden, Volkr:ıann ve Haversian kanallardan başlamaktadır. Köpeklerde massit otogreftin organizasyonu
bir yılda olmaktadır (5). Ancak bu süre
insanda uzun olup ortalama iki yıldır.
Greftin organizasyonu esnasında porozite artarak stres kırıkiarına karşı duyarlı

* insanda massif otogreftin organizasyonu iki yıl sürmektedir.
*Büyük kemik defektierinde çift fibula kullanılmalıdır. Aksi takdirde kırık şek
lindeki komplikasyonlar sık görülmektedir.
* Greft yeri morbiditesi azdır(% 5).
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*

Karşılaşılan

gin farklılıklar bulunmaktadır. Burada neden, greft ve internal tespit tekniklerindeki farklılıklardır. Aynı taraftan tibia ve fibuladan yarısilindirik kortikal greft alın

iki temel sorun nonunion ve stres kırığıdır. Ancak bu iki sorun seyir ve sonucu etkilememektedir.
* Osteotomi düzeyindeki nonunion
sekonder greftlemeyle % 91 oranında tedavi edilebilmektedir. Stres kırığı ise ikinci yıl içinde sıklıkla görülür. Görülme sık
lığıyla, greftin uzunluğu arasında belirgin korelasyon vardır (uzun greftlerde
% 58, kısa greftlerde % 17). Konservatif
tedaviyle iyileşirler. Sık tekrarlayan kırık
larda önemli sorun oluşturmaz.
Otogreftle diz ekieminde rezeksiyon
artrodezi (KRA, İpsilateral tibia ve femur) sık uygulanan bir ameliyattır. Teknik olarak ilk defa 1921'de Juvara tarafın
dan tanımlanmış, 1928'de Putti tarafın
dan aynı teknik kullanılmıştır (8, 9). Günümüzde latin ekolünde bu teknik Putti
- Juvara ameliyatı olarak bilinmektedir.
Daha sonraları bu tekniğe ait uygulama
sonuçları Merle d'Aubigne (1958) (10),
Enneking (1977) (11), Campanacci
(1987) (12) tarafından bildirilmiştir. Teknik yetmişli yıllarda Enneking tarafından
popularize edilip turn - up plasty olarak
adlandırılmıştır. Teknikte greftlerin pozisyonu ve tespit yöntemi önem taşımakta
dır. Campanacci ve ark. 1987'deki çalış
malarında farklı dönemlerde uyguladıkla
rı iki ayrı tekniği, fonksiyonel sonuç ve
komplikasyonlar açısından karşılaştır
maktadırlar. KRA 1971 olarak adlandır
dıkları orijinal Putti- Juvara ameliyatı sonucu olguların % 28'de enfeksiyon, %
33'de ise mekanik kayıp saptamışlar.
KRA 1980 olarak adlandırdıKları ikinci
modifiye teknikte ise (ipsilateral tek fibula, kontralateral tibia ve iliak greft, intrameduller veya açıl ı plak ile tespit) enfeksiyon % 8, mekanik kayıp % 8 olarak bulunmuştur. Görüldüğü gibi iki teknik arasında komplikasyonlar açısından belir-

ması kemiği~ dolaşımını bozmakt?dır.
Patellanın massif greft olarak rekonstrüksiyonda kullanımı oldukça sınır
lıdır. Özellikle diz ekieminde femoral veya tibial kondillerin travmatik veya benign agresif tümörlerinin rezeksiyenundan sonra kullanılmaktadır. Bu konuda
deneyim oldukça azdır.

ALLOGREFT
REKONSTRÜKSiYON:

ilk allogreft (kemik transplantasyonu) 1881 'de Macewen tarafından kullanılmıştır (13). 1925'de Lexer'in klinik uygulamalarını görmekteyiz (14). Daha
sonra 20 yıl izlenen olgularda başarı yüzdesini % 50 olarak bildirmektedir. Allogreft, banka _grefti uygulamaları tek tük
devam etmiş, Amerika'da Parrish (1966)
(15), Arjantin'de Ottolenghi (16), Sovyetler Birliği'nde ise Volkov (17) ilk uygulama sonuçlarını bildirmişlerdir. Günümüze kadar allotransplantasyonun tüm temel sorunları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Kemik bankası ve uygulamş tekniklerindeki ilerlemeler, başlangıç immün cevabın baskılanması, kemoterapinin greft üzerindeki etkileri, erken ve
geç komplikasyonların önlenme ve tedavisiyle daha başarılı sonuçlar elde edilecektir. Allogreft otogreftten farklı olarak
yalnız strüktürel değil anatomik restoras-...
yana da imkan sağlar. Özellikle osteoartikuler defektierin otogreftle onarımı
mümkün değildir.
Tablo lll'de allotransplantasyonun
avantaj ve dezavantajları görülmektedir.
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TABLO lll
MASSiF ALLOGREFT
AVANTAJLARI

MASSiF ALLOGREFT
DEZAVANTAJLARI

HiÇBiR KlSlTLAMA
GETiRMEZ

BAZI HAST All KLAR 1N·
TAŞlNMASI

*BOYUT
*YAPI
* KANTiTE

iMMUN REAKSiYON

1

EKLE M
REKONSTRÜKSiYONU
GREFT ALANI
MORBiDiTESi YOKTUR

ORGANiZASYONU YAVAŞ
KOMPLEKSTiR

ENFEKSiYON:

Allogreft ile biyolojik rekonstrüksiyon sonrası uygun şartlarda yaklaşık %
80 başarılı sonuç elde edilebilmektedir.
Erken veya geç dönemde enfeksiyon,
kırık, nonunion ve anstabilite şeklinde
komplikasyonlar görülür. Mankin ve ark.
(18), 1971-1981 yılları arasındaki uygula-

En ciddi komplikasyondur. Tüm önlemlere rağmen tekniğin özelliklerinden
dolayı
enfeksiyon ge!işebilmektedir.
Avasküler greft büyük bir ölü boşluk
oluşturur. Yabancı protein etkisi. enfeksiyona karşı savunma reaksiyonu gösteremernesi de diğer olumsuz faktörlerdir.
Antibiyotiklerde etkili olmaz. immün cevap nedeniyle geciken vaskülarizasyonda grefti enfeksiyona duyarlı kılar. Görüldüğü gibi tüm bu faktörler kontrol edilemeyen ve enfeksiyona duyarlı bir ortam
hazırlarlar. Enfeksiyon rölatif olarak sık
görülmektedir. Mankin ve Gebhardt
(1987) (19), enfeksiyon görülme sıklığını
% 12 olarak bildirmektedir. Greftin saklama teknikleri veya greftin kendisine bağ
lı yatay enfeksiyon geçişi oldukça nadir-

maların sonuçlarını sundukları çalışmala
rında

ort. 4.5 yıl takipte % 74 oranında
mükemmel - iyi sonuç bildirmektedirler.
Çalışmada da önemle vurgulandığı gibi
kamplikasyon görülmeyen olgularda %
98.2 başarılı sonuç elde edilirken, kamplikasyon görülen olgularda başarılı sonuç elde etme oranının belirgin bir şekil
de azaldığı ve% 79.3 olduğu saptanmış
tır. Bu nedenle gelişen komplikasyonlar
üzerinde detaylı durmak istiyorum.

55

ı,

Tip 1.: ilk üç ay içinde görülür. Greft
süratle rezarbe olur. Rejeksiyon olayına
bağlıdır. Nadir görülür (Mankin - Gebhardt,% 1) (19).

dir (20).
Enfeksiyon ilk altı ay içinde geliş
mektedir ve erken karekterdedir. Fakat
olguların % 25'de geç olarak da (ilk üç
yıl içinde) görülebilmektedir. Enfeksiyon
oranı, kemik bankası tekniğine özen, uygun cerrahi girişim ve antibiyotik profilaksisi ile azaltılabilir. Profilaktik ağızdan
antibiyotik kullanımı osteotomi düzeylerinde kaynama görülünceye kadar sürdürülmelidir. Osteotomi düzeyinde kaynama vaskülarizasyonun olduğunun ve
ileriediğinin delilidir. Eğer enfeksiyon geliştiyse şu yol izlenmelidir:

Tip 11.:

Kırık

komplikasyonunun yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Diyafizde
görülür. Özellikle creeping - substitution
nun süratli fakat heterojen seyrettiği olgularda görülmektedir. Konservatif olarak tedavi edilebilirler. Eğer cevap alına
mıyorsa yeniden internal tespit ve greftleme (otojen) gereklidir. Bunun dışında
ciddi olgularda, ikinci allogreft uygulaması, vaskülarize fibula veya protez uygulamaları da alternatif tedavi çözümleri
olabilir.

* Greft rezeke edilip debritmandan
sonra uzunluk eksternal fiksatörle korunur.
* Enfeksiyonla mücadele için antibiyotikli sement zinciri kullanılabilir.
* 2 - 6 ay süren (6 - 8 Hafta iV) antibiyotik tedavisinden sonra eğer kontrol
altına alınamadıysa ampütasyon yapıl
malıdır. Kontrol altına alınabiidiyse ikinci
bir allotransplantasyon denenebilir.
Açıklamaya çalıştığım gibi en ciddi
kamplikasyon enfeksiyon olup; sonucu
etkileyen önemli bir faktördür. Varlığın
da olguların % 85'de kurtarma için ampütasyon gerekmektedir.

Tip lll.: Osteoartikuler greftlerde ve
eklem yüzünde görülür. Sıklıkla ikinci yıl
dan sonra görülür. Basit bir fragmantasyondan eklem yüzünün tam strüktürel
kollasına kadar değişen şiddetlerde olabilir. Son durumda kurtarma ancak protezle sağlanabilir.
Bu tip kırıklardan birinci tipte uygu•.
antijenik yapıda greft seçerek, ikinci tipte rijit internal tespit yöntemleriyi e, üçüncü tipte ise kompozit greft uygulartıala
rıyla kaçınılabilir.

KlRlK:

NON UNiON:

Sık

Sık

görülmez. Osteotomi hattında 8.
aydan sonra kaynamama görülmemesi
durumunda bahsedilir. Görülme sıklığı
% 13'dür (Mankin ve Gebhardt) (19).
Özellikle kemoterapi gören olgularda

görülen bir komplikasyondur.
Mankin ve Gebhardt (19), % 20 Gapanna ve ark. (19) % 8 sıklıkta görüldüğünü
bildirmektedirler. ilk iki yıl içinde gelişir
ve üç tipi tanımlanmıştır:
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sık

* Serbest vaskularize fibuler greft,

görülmektedir (21). Otojen greftle
greftlenerek tedavi edilebilir. Enneking'in de işaret ettiği gibi erken osteotomi düzeyinin greftlenmesi bu komplikasyonun önlenmesinde etkili olmaktadır.
Aksine hipertrafik bir kallus gelişimine
neden olur (Kemik skatrisi) (22).

nonvaskularize massit fibuler greft uygulamalarında görülen kaynamama, stres
kırığı ve uzun süre yük vermeme gibi sorunları ortadan kaldırır.

* Bu teknik 6 cm

den büyük defektIerde ve kötü vaskuler yatak varlığında
kullanılmalıdır.

EKLEMDE ANSTABiLiTE:

* Vaskularize greft total veya parsi% 5 sıklıkta görülmektedir. Genellikle ciddi bir sorun oluşturmaz. Derotasyon breysi ile hastaya yardımcı olunulabilir. Sonuç üzerinde olumsuz etkisi yoktur.

yel osteoartikuler veya interkalar allagrefi uygulamasıyla kombine edilebilir.

* Vaskularize greft

6- 12 ay
içinde remodele olarak hipertrofiye olmaktadır (25).

Yukarıda saymış olduğum

komplikasyonlarda özellikle enfeksiyon gelişi
mi ilk altı ay içinde önlenebilirse greft organizasyonu ve fonksiyonel sonuç açı
sından yaklaşık % 80 oranında başarılı
sonuç elde edilebilir.

Sıklıkla

vaskularize greft olarak Fibula, kaburga ve iliak kanat kullanılmakta
dır. Fakat vaskularize fibula sık kullanıl
maktadır ve mikrocerrahi tekniği standart bir teknik olarak geniş kabul görmüştür. Kosta ve iliak kemik özellikle
mandibula defektierinin onarımında sık

B. SERBEST VASKULARiZE
KEMiK GREFTLERi:

kullanılmaktadır.
Yukarıda

genel özellikleriyle özetlemeye çalıştığım biyolojik rekonstrüksiyon yöntemleri ekstremite koruyucu cerrahi girişim sonucu oluşan defektierin

Vaskularize fibula ilk defa 1975' de
Taylor ve Daniel tarafından alt ekstremitede pastravmatik defektierin onarımın
da kullanılmıştır (23). Daha sonra Weiland (1977) (24), benign agresif ve low
grade malign tümörlerinin cerrahi tedavisi sonucu oluşan defektierin onarımında
aynı

tekniğin

sonuçlarını

sıklıkla

onarımında

sıklıkla

kullanılmaktadır.

Greftin tip ve cerrahi tekniğin şeklinin belirlenmesinde, defektin tipi, boyutları,
anatomik lokalizasyonu, eklemin sakrifiye edilip edilmemesi, hastanın yaşı, kemoterapi uygulanması sorumlu faktörlerdir. Burada tercih cerraha kalmaktadır.

bildirmiştir.

1983'de Moore ve Weiland'ın yayınla
nan çalışmalarında şu saptamalar yapıl
maktadır:
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PANEL -1
iSKELET SiSTEMi TÜMÖRLERi'nde
RADYOTERAPi

Doç. Dr. Ayfer HAYDAROGLU

iyonizan ışınlarla yapılan tedavilere
radyoterapi diyoruz. iyonizan ışınlar ya
X - ışınları, gamma ışınları gibi elektromanyetik dalgalar, ya da elektronlar,
nötronlar, protonlar gibi parçacık ışınlar
dır. iyonizan ışınların enerjilerine, hacimlerine, penetrasyon yeteneğine göre
farklı biolojik etkileri vardır, bu nedenle
de tedavilerde farklı amaçlarla kullanılır
lar. Tıbbi teknolojideki gelişmelere pera-·
lel olarak radyasyon tedavisinde kullanı
lan cihaziarda da gelişimler olmuş, enaz
yan etkiyle en mükemmel amacına uygun iyonizan ışınlan elde edebilmek,
bunları güvenle hastaya uygulayabilmek
bugün mümkün olmuşdur (12, 13).
Radyoterapi cihaziarı. ve eksternal,
ya intrakaviter veyahutta interstisyel yolla hastaya radyasyonu ulaştırırlar. Eksternel tedaviler dışarıdan yapılan uygulamalardır ve kilovoltaj eksternal tedavi-

*

ler iskelet sistemi tümörleri için uygun
değildir. Özellikle megavoltaj tedaviler
tercih edilmelidir. En sık kullanılan cihazlar kobalt - 60 teleterapi cihazı ve lineer
hızlandırıcılardır. En son geliştirilen cihazlarda nötron ya da proton ışınları kullanılmaktadır ancak bu tedaviler deneysel aşamadadır (11).
Çok büyük veya derin infiltratif yumuşak doku sarkarniarında konservatif
cerrahiden sonra rekürrense büyük eği
lim vardır. Böyle tümörlerde geleneksel
yaklaşım arnputasyon şeklindedir. Ancak son gelişmelere baktığmızda böylesi ileri evre yüksek dereceli tümörlerde
interstisyel - intraoperatif radyoterapinin
büyük katkılarını görüyoruz (1, 1O, 14). Arter, ven, sinir çevresi fazlasıyla tutulmuş
sa bunlara zarar vermeden temizlemek
düşünülemez. Böyle bir durumda ameliyat sırasında tümör yatağı içine 1 cm

* Ege Üniv. T1p Fak., Radyoterapi A.B.D.
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aralıklarla

iskelet sistemi tümörlerinde radyoterapi uygularken optimal bir kaliteye ulaşabilmek için çok dikkatli bir planlama
yapmak gereklidir (13). Bunun dışında
da tümör lokalizasyonu gelir, Klinik ve
radyolojik olarak görülen tümörden baş
ka hastalığın yayılım riskinin olduğu
subklinik hastalık alanları da tedavi sahasına girmelidir. Simülatörle de similasyon aynı tedavi şartlarında yapılmalıdır.
Gerek planlama gerekse tedavi sırasın
da hastanın immobilizasyonu çok önemlidir. Bunun için maskeler, kasklar özel
bazı araç ve gereçler kullanılır. Homojen doz dağılımı kompanzatörler ve wedge filtrelerle sağlanır. Multipl sahaların
hergün tedaviye girmesi gerekir. Radyasyonun etkisinin arttırılması için özel
radyod uyarlaştırıcılar, hiperfraksiyonasyon, hipertermi gibi yöntemler kullanıla
bilir (9). iskelet sistemi tümörlerinde yüksek dozlara ulaşmak gerektiği için küçülen saha teknikleri kullanmak daha doğ
rudur. 5000 cGy lik bir dozun % 90 dan
fazla subklinik hastalığı steril ettiği kabul
edilir. Bu nedenle özellikle bu dozdan
· sonra bir veya iki adımda küçülme yapa-

birbirine paralel kateterler yerleştirilir. Bunların iç çapları 1 mm' dir. Kateterlerin uçları perkutan çıkar (Şekil 1}.

Şekil- 1: lnterstisyel, intraoperatif brakiterapi
tekniği

(cancer 53: 1385-1392, 1984)

rız.

. Ekstremite ışı nlarnalarında. lenfatik
ve venöz dönüşümü engellemernek için
bir yumuşak doku parçası ışınlanmadan
bırakılır. Aksi takdirde konsantrik fibrozis ve distalinde tedavi edilamiyen
ödem oluşur. Morbiditeyi önlemek için
mümkün olduğu kadar epifiz çizgileri
ışınlanmak istemez, eğer ışın sahasına
eklem kısmen giriyorsa eklem bütünüyle ışınlanır (12,13).

Operasyondan 72 saat sonra Ir 192 izetopları yüklenir. Fiziksel olarak hesaplanan süre kaynaklar hastada kalır. Yaklaşık 4 - 6 gün sonra kateterler çıkarırlır.
Çıkış yeri özel bakım istemez. Hastalara
Ir 192 gamma ışını verdiği için. radyoproteksiyonlu odalarda özel bakım verilir
(15). Me m arial Sloan Kettering'de yapı
lan bir çalışmada bu yöntemle % 100'e
yakın lokal kontrol rapor edilmiştir (1).
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Radyoterapinin

amaçları:

toperatif uygulamanın ayrı ayrı avantajları ve dezavantajları vardır (7,8, 16). Preoperatif radyoterapi operasyon sırasın
da tümör implantasyonunlı önlerken hemotojen metastaz ri~kini azaltır (2, 16).
Postoperatif tümör sahasında d~mar bütünlüğü bozulduğu için kanlanma azalır.
B~ nedenle radyasyonun etkinliğide nisbeten azalır, bu da daha yüksek doz kullanmayı gerektirir.. Her zaman için pre-operatif dozlar post-operatif dozların %
75- SO' ni kadardır (14). Pre-operatif radyoterapinin dezavantajlarının başında
cerrahi rezeksiyonun gecikmesi gelir,
bunun hastanın psikolojik durumu üzerine olumsuz etkileri olacakır. Yaranın iyileşmeme riskini ve suboptimal biopsilerin bazen sürpriz sonuçlar doğurabilece
ğinide göz önünde bulundurmak gerekir.

Radyoterapiyi iyonizan ışınlarla tümörü yok ederek radikal bir amaçla tek
başına tedavi aracı olarak kullanabiliriz.
örneğin; erken evre Hodgkin'de olduğu

Resim - 1: Sol iliak kanatta Ewing S arkomu
(A) Radyoterapi öncesi.

gibi Radyoterapiyi tümörü biraz olsun
gerileterek hastanın acısını, ızdırabını gidermek için palyatif amaçlada kullanabiliriz .. Kemik metastazları ve multipl myelomlarda radyoterapi son derece başarı
lı ağrı palpasyonu sağlamakdır, ya da
kombine tedaviler içinde lokal kontrolü
sağlamak için kullanmaktayız. Operasyon kemoterapiyi ve radyoterapi üçlüsünde zamanlama tümöre, tümören evresine, hatta hastaya göre bile değiş
mektedir. En doğrusu her hasta için tartışıp ortaklaşa karar almaktır.
Radyoterapinin operasyonla olan
ilişkisene baktığımızda ya preoperatif ya
postoperatif ya da intra -· operatif kullanıldığını görüyoruz. lntra - operatif radyoterapi operasyon sırasında elektron
tedavisiyle ya da brakiterapi ile gerçekleştirilmektedir (13).
Radyoterapiyi preoperatif ya da pos-

Resim- 1: (B) Radyoterapiden 2 y1f sonra hasta
yakmmas1z yaşwor.

Pre-operatif radyoterapide genel olarak 3000 - 4000 radyasyon 3 - 4 hafta
içinde verilir. Radyoterapinin tamamlanmasından 4 - 6 hafta sonra operasyon
uygulanır. Post - operatif radyoterapi
cerrahi iyileşmeden sonra muhakkak bir
ay içinde başlamalıdir, genel olarak
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ÖRNEK OLGULAR:

OLGU :- .1 (M.l.): 22 yaşında, erkek
h,astamız bel ağrısı ve sol kalçada şişlik
yakınmaları ile başvurdu. Pelvis grafisinde sol iliak kanatta görülen osteolitik lezyondan .biopsi alındı ve Ewing sarkamu
tanısı kondu. Bu hastaya 5 hafta içinde
5000 cGy radyasyon verildi. Resim - 1 A ve B'de tedavi öncesi ve 2 yı( so~rası
karşılaştırmalı görülüyor. Hastamız 2 yildır muntazam takiptedir ve yakınmasız

Resim - 2: Sol uyluk iç k1smında Liposarkom
(A) Radyoterapi öncesi

5000 - 6000 cGy dozlar 5 - 6 hafta içinde verilir. Eğer gross tümör kalıntısı varsa küçük sahadan ilave doz verilir (3).
Radyoterapinin kullanıldığı iskelet
sistemi tümörleri:
Malign kemik tümörleri içinde radyoterapinin en katkıda bulunduğu Ewing
sarkamudur (11) (örnek olgu - 1). Radyoterapinin osteosarkoma veya kondrosarkomalardaki yeri tartışmalıdır. Pre-operatif intraarterial kemoterapi ve radyoterapi birlikteliği başarılı sonuçlar. vermekle birlikte henüz deneysel aşamada
dır (4,5). Multipl miyeloma da ise .radyoterapinin amacı daha ziyade palyatifdir

yaşamaktadır.

OLGU - 2 (A.K.): 62 yaşında erkek
hastamızın sol uyluk içkısmında inopera, çok büyük fikse bir kitlesi vardı. Biopside miksaid Liposarkom tanısı kondu.
Preporatif 4000 cGy ışınlandı. Tedaviden sonra kitle oldukça küçüldü. Resim
- 2 A ve B'de Tedavi öncesi ve sonrası
karş·ııaştırmalı BT kesitleri görülüyor. 6
hafta sonra cerrahi olarak çıkarıldı. Tümör büyük ölçüde nekroza uğramış bulundu.
Radyoterapinin komplikasyonları:
Akut komplikasyonlar en fazla eritem, deskuamasyon, epilasyon gibi re-

( 13).
Yumuşak

doku sarkomlarının radyasyona dirençli oldukları düşünülmekle
beraber, klinik tecrübeler bu tümörlerin
tedavilerinde radyoterapinin büyük katkı
sı olduğunu kanıtlamışdır (7, 16). Özellikle ekstremite kurtarma çabalarında konservatif cerrahiye zemin hazırlamakta
dır. Preoperatif radyoterapi yumuşak doku tümörlerinde başarıyla kullanılmakta
dır. Bizde kliniğimizde bu uygulamaya
başlamış bulunuyoruz (örnek olgu- 2).

Resim- 2: Sol uyluk iç k1smtnda Liposarkom (B)
Radyoterapi sonras1, kitle çok küçüldü
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versibl lezyonlardır. Geç oluşan komplikasyonlar ise irreversibl olup ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir (13).
Çocukluk çağında yapılan yüksek .
doz ışınlama sonucunda kemik kıkırdak
gelişiminin durması kaçınılmazdır. Gelişebilecek asimetrileri mümkün Olduğu
kadar simetrik ışınlayarak önlemeye çalı
şırız. Patolojik kırıklar 6500 cGy'in üzerinde çok yüksek dozlarda mümkün olabilmektedir. Osteonekroz ya da yumuşak doku nekrozları enfeksiyona ve travmaya açık alanlarda rastlanır. Fibrozis
ve kontraktürler radyoterapi sırasında
ve sonrasında yeterli aktivasyon olmazsa söz konusu olibilir. Konsantrik fibrozis ve ödem dikkatsiz bir planlama sonucu ortaya çıkar. Sekonder malignite gelişimi her zaman için akılda tutulması gereken bir olasılıktır
(1-12-13). .
.
Radyoterapi komplikasyonları olan
bir tedavi yöntemidir. Özellikle çocuklarda gelişme geriliği yüksek dalarda muhakkak olacakdır. Bu nedenle radyoterapiye karar verirken getireceği yararla
oluşturabilecek komplikasyonlar karşılık
lı tartılmalıdır.
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PANEL -1
OSTEOSARKOMA'DA
NEOADJUVAN KEMOTERAPi
Doç. Dr. Nur OLGUN

1920'Ii yıllarda ünlü bir cerrah, bir
toplantıda osteosarkoma prognozunu
şöyle değerlendiriyor: "Ameliyat edilmezlerse ölüyorlar, ameliyat etsek yine ölüyorlar, sayın baylar bu toplantı sonunda
sanırım dualarla kapanacak" {1) 1920'1i
yıllardan bu yana pek çok yol katedildi.
O zamanlar hastalıksız yaşam oranı {3 5 yıl için), tek başına cerrahi tedavi ile%
10- 20 arasında seyrederken, 1970'1i yıl
larda adjuvan kemoterapinin devreye girişi ile bu oran % 50 - 70'1ere Çıktı.
(1 ,2,3) Belki de her dakika bir yenisinin
eklendiğini bildiğimiz kemoterapötiklerin, özellikle en sık görülen iskelet sistemi malign tümörlerindeki etkilerine baktı
ğımızda (Tablo 1) tam remisyon (CR)
ve parsiyel remisyon (PR) oranlarının tümör cinsine göre değişiklik gösterdiği izlenmektedir (Tablo 1). Nitekim, osteosarkoma'da en yüksek CR + PR yüzdeleri
yüksek
doz
Methothrexate
(HDMTX), Cisplatinum (CDDP) ve lfosfamid ile elde edilirken, Ewing sarkoma'da Melphalan, Cyclophosphamide
(CYC), Adriamycin (ADM), lfosfamid et-

*

kili olmakta, Rabdomyosarkoma'da ise
HDMTX, Melphalan, CYC, Actinomycin
- D (Act - D), ADM ile yüksek oraniara
ulaşılabilmektedir.

Cerrahi + Adjuvan kemoterapi ile
birlikte her ne kadar başarılı sonuçlar elde ediliyorsa da, arnputasyon nedeni ile
eksteremite kayıplarının olması, sistemik
· kemoterapinin, cerrahi girişim ve sonrasındaki beklemeler nedeni ile gecikmesi
ve bu gecikme sırasında başlangıçta var
olabilen mikroskobik metastazların yayım gösterebilmeleri yeni yöntemlerin
araştırılmasına neden olmuştur. Böylece, Memorial Sloan Kettering, MD Anderson ve Rizzoli gibi pek çok merkezden, osteosarkoma'da neoadjuvan kemoterapi ile ilgili pilot çalışmalar ve sonuçları bildirilmeye başlamıştır. Neoadjuvan kemoterapinin amaçları:
1- Tümör volümünü küçültmek,
2- Mikroskobik metastazlar içinerken tedaviye girmek,
3- Arnputasyon adayı hastalara,
ekstremite kurtarma operasyonu şansını
tanımak,

* Dokuz Eylül Üniversitesi T1p Fakültesi,
Pediatrik Hemato!oji- Onkoloji Bilim Bal1
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Tablo 1 : iskelet sistemi ma lig n tümörlerinde kemoterapötiklerin
etkisi (1). ,
. .' .

Osteosarkoma
CR- PR (%)

CYC
Melphalen
Mitamycin - C

.. ..

'

Ewing Sarkoma
CR- PR (%)

Rabdomyosarkoma ·
CR- PR (%)

15

47

50

15

82

75

13

-

-

Vincristin 1
Vinblastin

o

40

27-36

Uracil Mustard
Hydroxyurea
·Procarbazine

o
o
o

-

-

DTIC
ADM
5- FU

CDDP
Act- D
LDMTX
HDMTX

..

14

-

14- 50

26

42

21 - 33

o

40

33

7

21

15

19

20- 61

o

75

42

-

75

.82

-

75

3

32

-

-

-

20

-.

-

(3 Haftada bir)

HDMTX
(Hafta bir)
ifosfamid
VP- 16

yel (iA) CDDP, ADM ve HDMTX olduğu
gözlenmekte, grade lll ve grade IV tümör cevabının değişik kemeterapötiklerle % 39 - % 80'1ere ulaştığı dikkati çekmektedir (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1O, 11, 12,
13) (Tablo 2).

4- Pre-operatif tedavi ile elde edilen
tümör cevabı na göre postoperatif tedaviyi düzenlemektir (1,3,4).
Değişik merkezlerden gelen meoadjuvan kemoterapi semaları incelendiğin
de, en çok kullanılan ajanların intraarter-
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Tablo 2 : Değişik neoadjuvan kemoterapi protokollerinin tümör
üzerine etkisi (2,3,4,5,6, 7,8,9, 1o, 11, 12, 13) .
. ..

.,

cevabı

.

KT

.ARAŞTlRMACI

BCD + ADM + CDDP

Rosen ve ark.

%39

iA- ADM + RT

Trapeznikov ve ark.

%71.7

iA- CDDP

J affe ve ark.

% 50 (Gr. 1 - IV)

iA- CDDP

Jaffe ve ark.

%79

iA- CDDP

Stine ve ark.

% 75 (Gr. 1- IV)

MTX + iA - CDDP

Bacci ve ark.

%52.3

lA- CDDP

Epelman ve ark.

%80

iA CDDP + ADM

Meyers ve ark.

%35

HDMTX + BCD + iA-CDDP

Meyers ve ark.

%53

HDMTX + BCD

Meyers ve ark.

%29

VCR+HDMTX+iA-CDDP

Gasparini ve ark.

%71

MTX+HDMTX+iA-ADM

Pole ve ark.

%55

VP-16+CYC+iA-CDDP+ADM

Pole ve ark.

%67

iFOS + ADM + HDMTX

Miser ve ark.

%90

HDMTX+BC+Act.D+ADM

Kalifa ve ark.

%56

GRADE 111 - IV

VP- 16 + CYC +

Bu protokollerle lokal tümör kontrolünün kazanılmasında etkili kür sayısı konusunda değişik görüşler bildirilmekte
birlikte, faz 1 ve faz çalışmalarının çoğunda optimum terapötik sonuçlar için
minimum 4 kür tedavi uygulanması gerektiği ortaya konulmuştur. Geniş serilerde 4 - 7 kür arasındaki pre-operatif kemoterapinin çok iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir (6). 8- 20 hafta süren kür uygulamasını takiben cerrahi tedavi uygulanmakta ve operasyonu takiben de tümör
cevabına göre çoklu ilaçlardan oluşan

programlar devreye girmektedir (4, 5, 6,
7). Post-operatif kemoterapiye geçiş süresi ortalama 3 - 4 hafta olarak kabul
görmekle birlikte, bazı çalışmacılar bu
gecikmenin gereksiz olduğunu ileri sürmektedirler (4).
Neoadjuvan kemoterapi + cerrahi
sonrasında jokal rekürrenslerin % 4 6.6 arasında görüldüğü bildirilmektedir
(4, 7,11). Bu rekürrensler 3 ay 50 ay ortalama 14 ay sonra ortaya çıkmaktadır
(4,5,6,7,11) (Tablo 3).
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TABLO 3 : Neoadjuvan kemoterapi - Cerrahi sonrasında lokal rekürrens görülme sıklığı ve lokal rekürrenslerin oluşum süresi (4,5,6,7,11)..

(%)

REKÜRRNES OLUŞUM
SÜRESi (AY)

4.6

3-29

6.6

6-28

4.0

4-50

REKÜRRENS ORANI
'

.

Facci ve ark. (1987)
Bacci ve ark. (1989)
Kalifa ve ark. (1990)

Lokal rekürrenslerden:
1- Cerrahi sınırlar
· 2- Kemoterapiye tümör

duğunu savunmaktadırlar

(6) Bu konuda Jaffe ve ark. (6) iA CDDP uyguladık
ları değişik tip malign kemik tümörü vakalarında ilacın tümör konsantrasyonları
nın tümör tipine göre farklılık gösterdiği
ni, ancak her tümör tipi için ulaşılmış
olan bu farklı miktarların o tümör için iyi
cevap sağladığımı (% 60'tan fazla mekroz) saptamışlardır (Tablo 4). Buna karşılık IV uygulamayı savurıan yazarlar iki
yöntem arasında belirgin bir fark olmadı
ğını aksine lA uygulama sonrasında yeterli serum konsantrasyonları elde edilemeyceğini bunun da mikrometastazların
tedavisinde bir dezavantaj oluşturacağı
nı öne sürmektedirler (6, 14).

cevabının

yetersizliği,

3- Multi drug resistance (MDR) genivarlığı
sorumlu
tutulmaktadır
nin
(4,5,6,7,9)
Preoperatif kemoterapi intravenöz
ya da intraarteryel yolda •. uygulanabilmektedir. lntraarteryel (iA) uygulamaya
yandaş olanlar bu yolla tümördokusunda intravenöz uygulamaya (IV) göre 1 1,5 misli daha yüksek ilaç konsantrasyonları sağladıklarını, hücre membranları yolu ile penetrasyonun daha fazla ol-

TABLO 4 :lA CDDP kullanılan tümör tiplerinde
CDDP tümür konsantrasyonları (6).

TÜMÖR TiPi

CDDP TÜMÖR KONSANTRASYONU

19.4 mikrogr 1 g
2.4 mikrogr 1 g
16.65 mikroggr 1 g

Kondroblastik tip
Malign fibröz histiositoma
Telenjiektatik tip
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DTIC, ADM, CDDP'nin değişik kombinasyonlarından-oluşmaktadır (1) ..
Değişik araştırıcıların pre-op kemoterapi- + errahi + op kemoterapi ile elde
ettikleri hastalıksız yaşam oranları Tablo
5'de görülmektedir. Buradan da anlaşıla
cağı gibi değerler oldukça tatminkar düzeydedir.

Neoadjuvan kemoterapi "bitiminde
tedavinin etkinliği klinik, . radyolojik ve
histopatolojik olarak değerlendirilmekte,
hasta -_cerrahiye verilmekte ve operasyon sonrasında çoklu. ilaçlardan oluşan
adjuvan kemoterapiye geçilmektedir.
Bu post- operatif kemoterapi protokolleri genellikle HDMTX, Eleomycin, CYC,

TABLO 5: Prooporatif kemoterapi- operasyon- postoperatif kemoterapi sonrasında hastalıksız yaşam oranları (2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16)

ARAŞTIRMA

Rosen ve ark.
Trapeznikov ve ark.
Stine va ark.
Bacci ve ark.
Epelman ve ark.
Kalifa ve ark.
Royen ve ark.
Zucker ve ark.
Pole
Jaffe ve ark.

HASTALIKSIZ YAŞAM ORANI(%)
85 (3 yıllık)
35.5 (3 yıllık)
67 ( 18 aylık)
58 (5 yıllık)
75 (4.5 yıllık)
73 (40 aylık)
64 (1 yıllık)
58.4 (6 yıllık)
80 (3-5 yıllık)
50 - 74 (3-5 yıllık)

..

Doğaldır

la birlikte, bu alandaki gelişmeler, özellikle de osteosarkomaya özgün monoklonal antikorların hem tümör metastazlarının saptanmasıhem de ilaç veya radyoterapötik ajanları tümöre direkt olarak
ulaştırmada kullanılabilmesi bu umutları
daha da arttırmaktadır. Unutmayalım ki
nonmetastatik osteosarkomada olguların üçte ikisinden fazlasının kurtarılabili
yor olması yalnızca son 20 yılda elde
edilen bir başarıdır. Bu son 20 yılın başa-

ki osteosarkoma tedavisinde neoadjuvan kemoterapi ile ilgili henüz çözülmemiş bazı problemler vardır
ve bu konuda daha fazla çalışma yapıl
ması

gerekmektedir. Ancak gerek daha
az teksik yeni kemoterapötiklerin gelişti
rilmesi, gerekse tümör biolojisi konusundaki bilgilerimizin hızla artması gelecek
için umutlarımızı kuwetlendirmektedir.
Osteosarkomada imunoterapinin henüz
başarılı sopuçlar verdiği kanıtlanmamak-
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nlarının

ve önümüzdeki yıllar için besienilen umutların, 1920'1i yıllarda o sözleri
söyleyen cerrah yaşasaydı onu da tatmin edeceği açıktır.
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PANEL-2
KlRlK CERRAHi PANEL AÇ IŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. R1dvan EGE
Moderatör:

çivisi, 1950'1i yıllarda Moore ve Thompson'un femur başı protezi, 1950'1i yılların
sonunda başlayıp belli yıllarda büyük
sıçramalarla
yaygınlaşan
Müller'in
komprsyon vida plak AO sistemi, 1960'lı
yıllarda Harrington'un vertebra distraksiyon, kampresyon çubukları ve kancaları
(Hook), 1964'te Dwyer ve 1976' da Zielke' nin vertebralararının anterior' den rod
vida veya kancalarla tesbiti, genel 60'lı
yıllarda Charnley'in yaygınlaştırdığı total
kalça protezi ve 1970'1i yıllarda tüm eklemler için (diz, omuz, el ve diğerleri)
birçok protez modelleri, eksternal fiksatör sistemlerindeki büyük değişiklikler
ve geniş uygulama alanı buluşu, düz ve
darbeli akımın internal fiksasyonuna destek olan uygulamaları, 1970 ve 1980'1i yıl
larda tümör rekonstrüksiyonundaki internal fiksasyonla kombine radikal girişim
leri, vertebra cerrahisindeki atak yapan
gelişmeler, enstrümaniann veya internal fık
sasyon ve replantasyon araçları, çimentosuz
protezler madeni tesbit araçlarının ke-

Kemik Cerrahisinde Madeni Tasbit
Araçlarının Gelişimi,
Kırıkların

tedavisi Mısırlılar ve eski
Yunan döneminde de özellikle Hipokratla güncelleşmiş ise de yüzyıllar boyunca hep konservatif yöntemlerle süre gelmiştir. Tıpta rönesans gecikmiş olarak
ancak 19. yüzyıl ortalarında ilk uyanış
belirtileri gösterrneğe başladı. Asepsi,
antisepsi, anestezi gibi cerrahi girişimle
rin alt yapısı oluşurken aynı yüzyıl sonuna doğru madeni araçlarla çeşitli kırıkla
rın tesbiti denemeleri Lister, Nicolaysn
ve Hadra gibi uygulayıcılarla ilgili uyandırdı. ilk dönemde kullanılan tel, çivi ve
plak gibi madeni tesbit araçlarının kullanımındaki ve bunlara karşı gelişen tepkiler nedeniyle metal, kimya ve fizik yönünden hekimleri bazı ar-ayışlara yöneltti. 1905-1915'te Lan e ve Sherman' ın kı
rıkları n plakla tesbit görüşü, 1930'1u yıl
larda Smith Petersen'in, Lane ve Sherman' ın kırıkların plaka tesbit görüşü,
1940'1ı yıllarda Küntcher'in intramedüller
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mik cerrahisinde gelişen yeniliklerin kilo2 - Fissür biçiminde veya ayrılmametre taşları olumuştur. Engüzel ve idemış kırıklar cerrahi redüksiyon yapılırken
al diye tanıtılan araç ve gereçlerin bile
veya perfaratör, vida, plak, çivi, protez
vb. gibi tesbit araçları kullanılırken kırıkbirkaç senede kullanımdan çekildiği sık
görülür olaylardan olumuştur. Elbetteki
ta ayrılmalar, parçalanmalar olabilir.
bunda en önemli faktör implant sanayi-. .. _ _. 3 - Kaynama gecikme veya yokluğu
nin, biomekanik, biofizik ve bioengineecerrahi girişimde yumuşak doku diseksiyonu nedeniyle damarianma bozulduring bilim dallarının çalışmaları ile giderek dev bir sanayi haliı:ıe geldi. Bunlar ' ğunda ve kırık yeri .hematomu boşaldı. yalnız ürettikleri madeni tesbit araçlarığından kaynama güçlenir.
nın güzelliği ile değil, pazarlamacılık ve
4- Ameliyat nedbeleri hareket sınırlıhekimleri kendilerine bağımlı duruma ge~-- .lığına neden olur.
5 - Ameliyat yapılırken kırık çevresintiren çalışmalın ile içinden çıkılmaz hale
gelinmiştir. Hele bizim gibi bu konulardeki damar, sinir ve tendonlar yaranabida dışa bağımlı ve ekonomik yönden ihlir, göğüs ve kasın organları ile beyin yatiyatlı olması gereken ülkeler bu hızlı ve
ralanabilir.
pahalı yenileşmeye ayak uydurmada sıkıntılara düşmüştür. Serbest piyasa ekoB- internal Fiksasyon Yararları:
nomisinin kuralları gereği aynı amaçla
kullanılacak birçok araç veya enstrüBu sakıncalı yönleri yanında internal
man hiçbir kalite kontrolü yapılmadan
fiksasyonun çok yararlı yönleri de varhangi ülkeden olursa olsun ve piyasaya
dır.
rahatlıkla gideriliyor. Bazen de en iyisine
1 - Görülerek ideale yakın redüksideğil en bulunanı kullanıyoruz. Bu da biyon yapılabilir.
zim madeni araç ve enstrüman kullan2 - Kırık dişlendirilerek veya internal
madıki kompolikasyon oranımızı artırı
fiksasyon araçları ile iyi tesbit (inmobiliyor.
zasyon) sağlanır,
3- Kırık uçlarının sıkı teması konsoliA- INTERNAL FiKSASYON
dasyon olasılığını artırır.
SAKINGALI YÖNLERi:
4 - Erken hareket ve erken fonksiyon sağlar (özellikle multipl injurilerde),
A- Madenierin vücuttayarattığı fizik5 - Prödoartrozlarda rijid fiksasyon
sel, kimyasal ve mekanik etkiler kemikte
için kullanılacak kemik greflere ek olakcrizion gibi madene ait sa~ıncalaı yarak pla~. vida, çivi kullanılabilir,
nında birde yapılan cerrahi girişimle ilgili
6- Kırık olurken oluşan damar, sinir,
sakıncalar vardır.
tendon ve organ yaralanmasında rijit in1 - t\apalı bir ";rJ!< açık kınk haline
ternal fiksasyon onarılan dokuların iyileş
geid;g, iç;n aseptl~ koşullc;rda çalışılsa
da enfeL::ıiyon r;bl<l olur.
mesine neden olur.

72

1

ı

l'

7 - Malign

hastalıklara bağlı

1 - internal Fiksasyonunun

patolo-

kırıklar,

.jik

Genelde

8- El, ayak ve parmak replantosyonlarından replante kısma destek olur,
~

ı

.

187! de Lister patella kırığında telle
serklaj yaptı,
1897 de_ Nicelaysen kırıkta i!ltramedüller çivi tesbiti yaptı, .
1~7 de Lambotte, kırık uçlarından
geçirdiği çivilerin (transfiksiyon çivisi dı
şardaki uçlarını dışarda bir araca bağlı
yarak ilk eksternal fiksatörü kullandı,
1907 re Lane, dik dörtgen şeklinde
kemik plağı kullandı,
1912 de Sherman, kelebek biçiminde pl~k geliştirerek kemik üzerinde daha az kitle yapan bir plak geliştirdi.
1914 de Lambotte eksternal fiksatörün öncüsü oldu .
1916 da Hey Groves, intramedüller
çiviyi geliştirdi. .
1931 de Smith Petersen, konservatif
tedavi ile çok komplikasyonla sonianan
femur boynu kırıklarında üç kanatli çivi

'··.. B- Kqn_s~~rvat.if yönt~mlerı~,t~davide

kamplikasyon ve mortalite oranı yüksek
(femur boynu,
trokanterik
olan. kırıklarda
.
.
kırıklar) cerrahi tedavi mortalite ve morbiditeyi azaltır.

c- internal Fiksasyon
Kontrendikasyonları:

1 - Genel durumu iyi olmayan,· şoklu
ve genel infeksiyon bulunan hastalar,
. 2 - 3. derece
hatta 2. derece açık kı.
·.
rıklar (Bazı uygulayıcılar için sakınca sa·

yılmaz).

3 - Konservatif tedavi ile tedavisi
mümkün olan kırıklar.
· internal fiksasyon amacı ile kullanı
lan madeni tesbit araçları, madeni olan
veya olmıyan rekonstrüksiyon malzemelerinin tarihi 1877 e kadar uzamaktadır.
Bunları kemiklerde kullanılan başlıca ma~
deni tesbit araçları, implantlar ve ensturamanları uygulama tarihlerine ve kullanım yeri özelliğine göre 3 grupta toplayabiliriz:
1 ) Genel

kullanım

Kullanılışı:

geliştirdi.

1933 de Key, kampresyonla artrod ez yaparak hem kampresyon uygulamasının gelişmesine yardım etti ve hemde o zamanlar iyileşmesi sorun olan artrodezlerde öncülük etti.
1934 de Anderson, açık tibia kınğın
dan geçirilen çivilerin bacak yanlarında
ki çubuklara tesbitle eksternal fiksatör
öncüsü oldu.
1939 da Smith Petersen, kalça artroplastisi için cup kullandı.
1939 da Küntcher, kesik yonca yaprağı gibi bir ucu çıkarma çengelinin yerleşmesi için delikle intramedüller çiviyi
geliştirdi. Bu süratle, özellikle Avrupada

yerine göre,

2 ) Femur proksimal bölge,
3 ) Vertebra.
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geniş

uygulama alanı buldu ve yayıldı.
Her tip uzun kemik·kırığında kullanılır oldu.
.
1939 Hoffman, eksternal fiksatör aygıtı tanımlamış ve bunun çok· değişik
yönlerden tesbiti e uygulamayı artırdı..
1941 Jewett, Smith Petersen Çivisine plak koyarak trakenterik kırıklarda uygulamaya başladı.
1946 Mc Laughlin; Smith· Petersen'
çivisi ile plak arası somunlu ayarlanabilen plaklarını geliştirdi.
1947 de Mellen, dirsek pratezi sonucunu yayınladı.·
1948 de eggers ya"rıklı (slotted) plak
şeklini ortaya koyarak kampresyon plağı fikrini gündeme getirdi.
1950 de Judet, akrilik femur başı
protezini uyguladı. ·
.
.
1951 de Austin-Moore ve Frederick
Thompson femur baş ve boynu yerine
· alacak baş-boyun tipi protez oluŞturdu
lar ve bu hızla yayıldı. ·
1953 de Waldius, diz pratezini yayın

zi

(Sonra protez tesbitinde metilmetakrital kullanıldı).
1960 da Harrington, skolyoz için rod
ve hooklar'la vertebrayı düzeltti (sonra
kırıklarda ·distraksiyon ratları kullandı.)
·1963 de Roy~Camille pediküllere vi-·
da tesbit edilen vertebra plağını uygu-

'"

lamıştir.

1955 de Neer, omuz protezi sonuçları ile ilgili ilk yayını yaptı.
1955 de Rush, masif ve bir ucu şem
siye sapı gibi olan intramedüller çivileri
uzun kemik kırıklarında oluşturdu.
1956 da Bağby, dinamik kampresyon plağı kullandı.
1956 da Massie, femur boynu için teleskoplu kampresyon plağı kullandı.
1958 de Müller, AO grubu öncüsü
olarak standart kampresyon plağı uyguladı ve altıgen başlık yuvalı kansellöz ve
kortikal vidalar kullandı.
1960 da Charnley, total kalça prate-

sonuçlarını yayınladı.

ile

ladı.

1964 de Neer omuz protezi uygulama

sonuçlarını yayınladı.

1965 de Algöwer, AO dinamik kampresyon plağı uyguladı.
1968 de Swanson Slikon rubber artroplastisi (MP, IP, bilek, dirsek)
1970 li yıllarda Müller, interfragmenter vida tesbitini uyguladı ve tibia praksimali femur yıllarda distal ve praksimali
için kondil plağı uyguladı.
1971 de Gunston, polisentrik diz pratezi (low friction) yayınladı.
1971 li yıllarda Klemn, Kemp femur
cisim kırıkları için kilitlenen (interlocking
IM nail) çivi kullandılar.
1970 li yıllarda ilizaraf' un her yönden tesbit edilebilen dairevi etkin ekster,nal fiksatörü.
1973 de Smith, ayak bileğinde pratez uygulamıştır.
-· ·::
1974 de Ender, uzun kemik ve özellikle trakenterik bölge kırıkları için fleksibl intramedüller çivi geliştirdiler.
1976 da Zickel, trakenterik bölge kı
rıkları için özel geçmeli, kilitlenebilen çivi kullandı lar (kompresyonl u).
1976 da Ranawat, menteşesiz kondiler diz pratezi tanımiand ı.
1976 da Mitelmeier (supporting rib
prasthesis) ve Judet (porometal) çimen-

74

tosuz kalça protezlerini geliştirdiler. Sonraları Collar-Calcar (Aesculap) ve· daha
birçok değişik protezler ortaya çıktı.
1976 da Magerl, vetebraları pediküllerden geçen vidalarla eksternal fiksatör
uygul adı.
1980 li yıllar AO grubunun Payandalı
(Buttress) L, T, Kobra, kaşık tipindeki
plakları, AO grubunun kilitlenen intramedüller çivileri.
AO grubu (Dick), vertebra için internal transpediküller tesbiti yaygınlaştırdı.
1982 de Dick, komşu vertebraların
pedüllerinden vertebra cismine geçirdiği
vidaları her 2 taraftaki ayarlanabilen
bar'lara sıkıştırılarak gerekli kompresyon, distraksiyon ve ratasyon yaptırmış

1953 de Pugh'nun femur boynunda

kampresyon yapan sliding kalça çivisi,
1957 de Charnley'in kampresyon yapan kalça vidaları,
1958 de Massie'nin femur boynu kırıklari için teleskoplu çivileri,
·
1959 da Deyerle'nin çok sayıda çivili
ternur proksimaline dayalı genuş plaklı
tesbiti, ·
1960 da Charnley'in total kalça protezi,
1974 de Ender'in trokanterik kırıkları
için fleksibl intramedüller çivisi,
1976 da Zickel' in fe mur boynuna çivi ile tesbit edilenfemur cismine intramedüller olarak uzanan kampresyon tesbi- ·
ti.
1970 li yılların sonuna doğru Richards'ın femur başı ve boynunda kornpresyon yapan dinamik kampresyon yapan plaklı vidaları,
1970 li yıllar Müller'in kalça için
kampresyon yapan kondil tipi plakları,
1976 da Mittelmeir ve Judet ile başlı
yan çimentosuz total vJya parsiyel kalça protezleri

tır.

2 - Femur Boynu ve Trtanterik
Bölge Kırıklarında: internal
Fiksasyon ve Rekonstrüksiyon:

Konservatif tedavi ile mortalite ve
morbiditen yüksek olduğundan ve cerrahi tedavisi çok önemli olduğundan ayrı
bir grup halinde özetlenmiştir.
1931 de Smith Petersen'in üç kanatlı femur boynu çivisi,
1941 de Jewett'in plağı femur cis.mine dayalı Smith Petersen çivili plağı (özellikle trokanterik ve femur boynu bazal kırıkları için),
1950 de Judet'nin akrilik femur başı
protezi,
1951 de Austin Moore ve Frederick
Thompson'un femur baş ve boynu protezi,

3- Vertebra

Kırık

ve

Koreksiyonlarında

internal Fiksasyon
1981 de Hadra C6-C7 arasında telle
tesbiti uyguladı.
1909 da Lange' nin gene prosessus
spinozesleri tel le tesbiti yalnız tarihi olgular olarak kalmıştır.
1939 da Gallie, tel ile atlanto-oksipital tesbiti yaptı.
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1942 de_ Rogers, kırıklı çıkıkta traksiyonla redüksiyondan sonra -ver}ebraları
teli e tesbit ederek füzyon yapmıştır.
1944 de Don King, fasetl_erden vida
tesbiti yapmıştır, -;
-:
1950 de Knodt, lumbar fasetlerden
vida tesbiti yapmıştır,
· 1952 de Wilson, plak uygulıyarak
spinoz çıkıntılardan vidayla tesbit etti,
1959. da Boucher, transvers çıkıntı
kaidesinden pediküle vida tesbiti yapılır,
1962 de Harrington, laminalara yerleştirilen çengel (hook) larla ve çubuklarla (rod) düzelttiği skolyoz sonu_çlarını yayınladı. Sonraları bu distraksiypn amacı
ile vertebra kırıklarında da kullanıldı.
1963 de Doy Camille, pediküllere vida ile tesbit edilen plak tesbit edilen
plak tesbitini yayınladı. ..
1964 de Dwyer, diskektomi ve kablolarla önden vertebra tesbiti,
. 1975 te Weiss, torakal vertebralarda
distraksiyon yapan yaylı alloplasti geliş
tirdi.
1975 te Edwardo Luque sublaminar
tellerle, yanlardaki rodlara tesbit etti,
1976 da Zielke anterior tesbit için
Dwyer'in kullandığı kablo yerine rod kullanarak bunlardan geçirilen vidalarla cisme tesbit yaptı.

1977 de Magerl vertebraları cisimlerine vidalarla, tesbit eden eksternal fiksatörü uyguladı, ,
1978 de Magerl vertebraları cisimlerine vidalarla te~ bit eden eksternal fiksatörü uyguladı,
1978 de Cotrel, sonradan Amstrong
yöntemini geliştirerek Cotrel Dubousset
yöntemi olarak rotasyon, distraksiyon,
kompresyon ve eğilmeleri daha iyi kontrol eden transvers traksiyonlu sistemi
geliştirdil er.
1982 de Dick, Magerl'nin başlattığı
pedikülden cisme vidalarla tasbiti eksternal fiksatörle tesbit yerine bu sistemi cerrahi yöntemle içerden yapmıştır. Bu
plaklı veya plaksız da olabilir.
1984 de Mocher kendi tesbit yöntemini uyguladı.
1984 de Jacobs daha rijit rodlarla
daha iyi tesbit yöntemini geliştirdi,
1986 da Edvards, rod-sleve.denilen
vertebralar arasına rod'dan geçirilen tesbih tanesi gibi ek'lerle distraksiyon ve
deformiteyi düzeltici önlemler aldı.
Genel kullanım ilkelerini ve tarihi gelişimindeki önemli saydığımız bazı tarihleri sizlere hatırlattıktan sonra şimdi diğer
panel üyesi arkadaşlarımın görüşlerini
alacağız.
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PANEL-2
iNTERNAL FiKSASYON MATERYALiNiN
BiOMEKANiK ÖZELLiKLERi
·Dr. M işe/ KOKiNO*

yapıldığında

ileri veya geriye doğru yol
alır. Ayrıca vidanın merkezi ile tomavidanın sap yarıçapı arasındaki moment kolu ile tatbik ettiğimiz kuwetin oluşturduğu tork vardır. Bu yüzden vidayı yerleşti
rirken dikkat etmek gerekir, aksi takdirde aşırı bir kaldıraç kolu oluşturulması
(aşırı kalın bir tornavida sapı kullanılma
sı) ile vida dişlerinin kemiği sıyırması veya vida başının kopması olasıdır.
Vidalar anlatılırken özel bir terminoloji kullanılır.
Pıtch veya Hatve dişler arasındaki
mesafedir. Örneğin ortopedide sıklıkla
kullanılan bir vida şekli 1 in çte 20 diş bulunan vida, başka bir deyimle iki diş ara-

Genelde kırıkların fiksasyonu veya
endoprotez yerleştirilmesi esnasında ortopedik cerrah biomekanik. prensipleri
fazla düşünmeden, geleneksel içgüdüleri ile hareket ederek, ortopedinin en
önemli işlemlerinden biri olan bu girişi
mi tecrübelerine dayanarak refleks olarak yapar.
Sıklıkla bir fiksasyon metodunun diğerinden daha sağlam olduğunu içgüdüsel veya deneysel olarak bilebiliriz . .Fakat bunun nedenlerine ancak biomekanik yanıt verebilir. Probleme yaklaşımda
ana noktayı internal fiksasyon malzemesinin ve kemiğin yapısal özelliklerinin
araştırılması oluşturur.

~

iNTERNAL FiKSASYONUN
ÖZELLiKLERi:

Vida yerleşimi sırasında büyük mekanik avantajlar sağlayan bir aygıttır (Şe
kil 1). Aslında vidanan kendisi basit bir
makinediL Her bir dişi eğilimli bir düzlem oluşturduğundan dönme hareketi

'•' >..

Şekil-
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1: Mekanik Avantaj

sı

1/20 inç olan vidadır.
LEAD ise vidanın her bir dönüşünde
aldığı yoldur. Yukarıdaki örneğe göre vida her dönüşünde 1/20 (0.05) inç yol
alacaktır (Şekil2). iç çap veya gövde ça~

nır.

Her iki durumda da vida kendi dişle
rine uyacak yuvayı materyeli sıkıştırarak
kendisi oluşturur. Elastik kuwet vidadan
değil, çevreleyen materyelin deformasyonundan kaynaklanır.
Spongioz kemik vidaları esasen
ağaç vida tiplerindendir. (Şekil 4). Büyük
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Şekil- 2: iç yüzeya/am vidalann sağlaml;ğml belirler.
pı

vida dişlerinin tabanından geçen çap,
dış çap ise \tida dişlerinin tepe noktasın
dan geçen çaptır. Vida yerleştirilmeden
önce açılan delik iç çap genişliğinde olmalıdır. Vidaların yerinde durması sürtünmeden dolayıdır. Plağın kemiğe tutturulmasında da yine aynı prensip rol oynar. Pek tabii olarak Newton'un 3. cü kanunu burda da açıklama olanağı bulur.
Vidaları temelde iki ana gruba ayıra
biliriz.
Ağaç vidası. Bu tip vida az çok konik şekildedir (Şekil 3). Normalde ağaç

Şekil-

3: Tahta vidas1

Şekil- 4: Tahtadan kaynaklanan e/astik kuwet (Vida
tahtadan çok daha serttir).

dişleri

ile kemik trabeküllerini sıkıştırarak
kendileriyle uyumlu yuvaları oluşturur
lar.
Makina vidaları ağaç vidalarından
farklıdır (Şekil 5). Bu vidalar önceden
Makina
vidast

Dişierin oluşumu.

vidası

pilot deliğe lüzum kalmadan tahtaya doğrudan doğruya veya malzeme
çok sert ise ufak bir delik sonrası vidala-

Şekil- 5: Önceden haz1rlanm1ş yuva (diş/er)

klavuzla açılmış yuvalara yerleştiri!mek
üzere geliştirilmişlerdir. Vidanın gövde
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Kemik Vida!an
Kemikten Kaynaklanan
E/astik Kuvvet.

çapı genişliğinde

pilot delik açıldıktan
sor:ıra ya klavuzla yuva açılır veya vida
uçlarına kendi kendine yuvasını açan bir
kısım ilavesiyle vida vidalanır ..
Metale yerleştirilen bir makine vidasında, vidanın kompresif kuwetini oluş
turan elastik kuwetin kaynağı herşey
den önce vidanın kendi.gövdesinden gelir (elastiki deformasyon) (Şekil 6).

Şekil-

7: Kemikten kaynaklanan e/astik kuwet
(Deformasyon 5 mr altmda}.

yol açar.
Civata ve sornun makine tipi vidalarla oluşturulan kampresyonda rol oynayan diğer bir sistemdir (Şekil 8).

Şekil-

6: Makina vidasmda e/astik kuwet öncelikle
vidanm kendisinden kaynaklantr.
Aynı şekilde

kortikal kemiğe yerleşti
rilen makine tipi vidada, vidanın oluştur
duğu kampresyonun korunmasını sağla
yacak elastiki kuwet çevresindeki kemik dokusundan gelir.
Her iki tip vidanın elastikiyet modülü
kemiğinkinin yaklaşık olarak 10 katından
fazladır. Böylece kemikte daha· büyük
birdeformasyon gelişir.
Elastiki kuwet kaynağını deformasyon şeklinde ele almak ilginçtir (Şekil
7). Kemiği n kendisi de, çqk sert olduğundan, kırık uçlarını sıkıştırmak ve
kampresyonun devamlılığını sağlayacak
elastiki reaksiyonu oluşturmak için çok
büyük boyutta bir deformasyona uğrar.
Bu yüzden küçük miktardaki kemik rezorpsiyonu bile vidanın gevşemesine

Şekil-

8: Kemik Vida/an.
Kemikten Kaynaklanan E!as:ik Kuwet.
Vidanın

"kavrama gücü" olarak ifade
edilebilecek gücünü tanımlamak zordur.
Dişierin şekli, vidanın gövde alanı, materyal içindeki deliğin gövde alanı ve kullanılan diş sayısı kavrama gücünü etkileyen faktörlerdendir. Örneğin el astik reaksiyonun vidadan geldiği bir metalde en
önemli faktör vidanın gövde alanıdır. Kemikte kullanılan makine vidasında reaksiyon kemikten gelir ki, burada da kemik
içinde oluşturulan dişler kavrama kuwe79

tenmeyen sonuçlara yol açacaktır (Şekil
11). Tam dik yerleştirilmeyen vidaların
yarattığı sorunlar vida ·plak birieşi m ·nok.:
tasındaki uygun şekillendirme ile asga·ri~
ye indirgenebilir. -

tini belirlemede önemli bir faktör oynamaktadır.

r· .

·~

Kemikte vidanın gövde çapı kadar
dış çapı da çok ;önemli, bir faktördür. Bu
iki çap arasındaki fark vioanı_n diş derinliğini beli~ler (Şek}l __~). Her ne· kadar korti-

-· ...

Şekil-

. · Vidanm

dtş

11:
Tam ortaya
ve dikyer-

çapt

.--- '· (00), Oeliğin

leştirilmeyen

kökçapma

vida kendini
ve kemiği
zaytflafl{.

eşittir (RO).

Şekil-

9:

Deliğin

1

Kök Alant

kal vidanın en az 3 diş tutması teorik olarak yeterli bulunuyarsa da,· pratikte defektli veya kırık olan dişler göz önüne alı
narak. en .büyük kavrama gücünü elde
.. . ..
edebilmek için _kortikal kemikte vidanın
5 - 6 diş tUtmasi gerekir.
·
Vida yerleştirilirken tornavidanın yarattığı tork daima göz önüne alınmalıdır
(Şekil 10). Yuva açılırken klavuz her tur-

ı

~··

t

t

'1
Arzulamr: Uyumlu

Plak vida

1

kavşağm

daki Kontur
uyumu vida
yerleşimi
ı---

hatalarmi
kompanse
edebilir.

Arzulanmaz: Eğilir.

Geri

ileri
Şekil- 1O: Delik açt!trken her bir ileri tur sonrastnda
hafif geri döndürülerek oluşan parçactklar temizlenir.

da geri çekilip delik kemik yongaların
dan temizlenmelidir. Vida tam merkeze
oturtulmalıdır, yoksa eğik momentler is-
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L.

·Aynı olay vidanın direkt kemiğe vidalandığında da geçerlidir (Şekil12).

istenmeyen
istenen

son derece önemlidir. Stresten korunma aşamasında plak, kırık iyileşmesi
sonrasında kemiğin fizyolojik yüklerle
karŞılaşmasını engeller. Bu problemi engellemek için yeterli kuwete sahip olup
metallerden daha esnek olan hatta, zamanla kendiliğinden rezarbe olan plaklar geliştirilmiştir.
Kemik - plak yapısının (bending)
eğil me rijidesi bir d eformasyon birimi yaratabilmek için gerekli moment olarak tanımlanır (Şekil 13). Örneğin bir plak ger1

Şekil-

12: Plak olmadan kemiğe vida yerleştirilirken
vida baş ma karşilik gelebilecek kemik çentiği yapilir

ve Wedging kuwetleri engellenir.

PLAKLAR:

Plaklar, her

çeşit

değişik şekillerde

ve

boy ve

_]ı

kalınlıkta,

kırık fragmanlarının

basit bir şekilde karşı karşıya tutan tipten alın da kampresyon yapan tipine .kadar yapılan basit aygıtlardır. Piyasada
primek kemik iyileşmesini sağlayacak
çok sert plaklardan, iyileşme sonras;nda kemiğin fizyolojik yükünü kolaylaştı
racak nisbeten esnek plaklara kadar değişik modeller vardır.
Eğilebilen bir yapı olarak plağın sağ
lamlığını ve gücünü belirleyen iki faktör
vardır. Biri materyelin kendi kesiti, diğeri
atalet momentidir. Bu faktöre en büyük
katkı plağın kalınlığından gelir çünkü rijidite kalınlığın küpüyle orantılı olarak değer değiştirir.

Doğal

olarak, yatay basit alanı vida
yuvaları hizasında azalır ·ve bu noktalar
daima az rijittir.
Sertlikte materyalin etkisi eğilme için
elastikiyet modüiü ve dönme (twisting)
için makasiama modülüyle tanımlanır.
· Kemik ve plağın karşılıklı etkileşimi
Si

Şekil- 13:

Rijidite (dayamkli/ik) (a) konumunda
{b) konumunun yak!aş1k 100 kafidir.

gi bandı olarak kullanıldığı zaman, bending (eğilme) sırasında gerilmeye uğra
yan tarafa yerleştirilirse moment aksi
yönde olduğu zamankine nazaran kemik plak yapısı 100 kat daha rijittir. Doğal olarak kesin değerler plağın gerçek
şekline ve kemiğe bağlıdır. Bending ekseni plağa dik açı yaptığı zamar:ı vidalara daha büyük bir yük biner ve çeşitli değişken faktörler de devreye girer (Şekil
14). Kabaca rijidite gergi bandı olarak
kullamlan plağın 1/4'ü kadardır.

Ağır

Rijidite (dayantklll1k) (a) konumunda (b)

Rijidite (dayamkfll1k) (a) konumunda (b) konumunun
yaklaşik 4 kat1d1r.
Şekil-

14

Mekanik açıdan rijidite ve kuwet açı
sından en etkili kentigürasyon birbirine
90° açı yapan iki plaktır. Bu sistem bending düzlemine duyarsızdır ve en iyi şe
kilde yapılmış tek plaklı fiksasyondan en
az % 20 daha rijiddir (Şekil 15). Kalıcı

("') o

C)

çelik bir plak uzun major bir kemiğinkiyle kıyaslanabilecek. bir tarsiyonel rijiditeye sahip olabilir.
Düzlernin polar atalet momenti göreceli olarak küçük olmasına rağmen, rijidite bu faktörün ve makasiama modülünün çarpımına eşittir ki bu da kemiğin
kinden çok daha yüksektir.
Pratikte plak fiksasyonunun tarsiyonel rijiditesi büyük oranda vidaların kuvvetine ve kırık fragmanlar arası makaslama kuweti çıkış derecesine bağlıdır. Birbirine dik iki plak torsiyon bakımından
tek plak'a göre% 100 daha rijiddir.
Özetle, plak fiksasyonuyla kemik rekonstrüksiyonunun genel kuwetini etkileyen üç faktör vardır:
1- Plağın yapı ve materyeline ait
özellikler,
2- Kınğın konfigürasyonu (durumu,
şekli),

3- Kemik - plak birl~şik yapısının genel özellikleri.
Aşırı bending yüklerinin karşılaşılma
dığı veya engellenebildiği hallerde vidalar veya tellerle tek başına başarılı şekil
de kırık fiksasyonu yapılabilir (Şekil 16).

C\

~~ (a) @-=e :~-® -ıv

Rijidite: (a) konumunda tüm yönlerde,
(b) konumundan% 20 daha büyüktür.

Şekil- 16:

Şekil- 15

Amaç mümkün olduğunca anatomik bir
redüksiyon oluşturmakt;r.

birdeformasyon oluşturmak için gerekli
momente (N m) kemik - plak yapısının
(bending) eğil me kuweti denir.

Vida başına yakın korteksin drillenmesinden sonra kırık fragmanları arasındaki vi-
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da

sıkıldığında

bir kampresyon etkisi yaratılabilir (Şekil 17). Bu koşullar altında,
dişler ile komşu kemik arasındaki ilişki
azalırken karşı kortekste bir çekim gücü
ortaya çıkar.

dik yerleştirilmelidir? Bu soru hiç bir zaman yeterince cevaplanmamış olmakla
birlikte genelde tercih edilen, laboratuar
testleriyle de desteklenen, vidayı kemiğe ve kırık hattına yarı dik yerleştirmek
tir.

Düz yuva

iNTRAMEDÜLER ÇiViLER:

Dişfenmiş

Bu tesbit aracı da birçok değişik dizaynla karşımıza çıkar. intramüdüler çiviler torsiyonun yanı sıra bending'e de
maruz kalırlar ve bu yüzden dizayn hem
ataletin alan momentini, hem de ataletin
polar momentini hesaba katmalıdır. Çivi
yerleşim bölgesi dizay~ aşamasında
önemlidir. Femur boynu ele alındığında,
tek eksen yönündeki dizaynlar söz konusudur.
1. şekli bending için oldukça rijiddir,
o
ancak uzun eksen 90 ratasyon yaparsa rijidite % 90 kadar azalır (Şekil 19).

yuva

Şekil- 17: Vida başma eşlik eden kortekste vida
girişini ko/aylaştrracak bir delik açmak fragmanlar
arasr kampresyon sağlamak açasrndan faydalrdrr.

Plak fiksasyonunu tarsiyonel yüklere karşı sağlamlaştırmak için eğik vidalar kullanılır (Şekil 18). Bu noktada eski
En iyi

Şekil-

18: Tarsiyonel yükfen me konumunda plak
tesbitini kuwetlendiren vida şekli.
Şekil- 19: Dikey rşrn şeklinde çivinin rijiditesi ve

bir soru gündeme gelir: Oblik kırıkta vidalar kemiğe mi, yoksa kırık hattına mı

dayanıkitlığı
fazladır.
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yatay ışın şeklindeki çividen 20 kat

Femur boynu için asimetrik bir dizayn
kabul edilebilirken, aynı şey uzun bir kemiğin cisminde uygun olmaz çünkü tüm
yönlerdeki bending' e daha eşit direnç
gereklidir. Aynı zamanda torsiyonu önlemek de çok önemlidir.
Uzun kemiklerde uygulanan intramedül er çivilerde torsiyonal rijiditeyi ve dayanıklılığı arttırmak amacı ile yüksek bir
atafet polar momenti arzulanır (Şekil
20). Çepeçevre devamiriiğı olan çoğu çi-

. Eğici Kuwet
En Dayamk/1

En Zayif
Şekil-

21

dir. Yarık kenar gerilim altında olduğu
zaman çivi en zayıf halini alır.
Bending ve torsiyona dayanabilme
yanında intramedüler çivilerin kemiğin
internal korteksine uyum sağlaması da
önemli bir husustur. Böylece tarsiyonel
yükler iletilir ve çivi içindeki makaslam~
kuwetiyle karşılanır. Bilhassa eskiden 1.
M. çiviler Rush pin vb. çivilerde olduğu
gibi kemikte yüksek temas basıncı prensibine dayanırlardı (Makaslama kuwetlerinin gelişmesi için üç nokta teması istenirdi) (Şekil 22).
Oyma işlemi (Reaning) sayesinde
kemik ve çivi etkileşimi daha geniş bir
alana dağılır ve böylece tarsiyonel direnç artar, çivi kemik arası temas artar,
daha geniş dolayısıyla daha sağlam bir
çivi kullanma imkanı doğar.

1
. /100
Şekil-

20: Tarsiyonel stabilite ve kuwet için belirli
bir atafet momenti gereklidir.

vii er büyük bir kemiğin 1/1 O' u kadar rijiditeye sahiptir. Kesitte açıklığı olan, örneğin yonca yaprağı şekilli bir çivi çok
daha az rijiddir. Yapılan mekanik testlerde yonca yaprağı şeklindeki çivinin torsiyon sırasında karo şeklindeki solid çivinin ancak% 10- 12'si kadar rijid olduğu görülmüştür.

Bending sırasında yonca yaprağı ve
benzeri çivilerin rijidite ve dayanıklılık
açısından asimetrik olduklan bilinmektedir (Şekil 21). Bu çivilerde, şekilde görüldüğCı gibi, yarık nötral düzleme yakın· olduğu zaman en kuwetli oldukları şekil-
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Pozitif KHitlenm-e:

3 nokta
Şekil-

22: Kemik ve çubuk (rod) aras1nda kilitleyici
mekanizma.

iMPLANTLARIN YÜK VE
DEFORMASYON ÖZELLiKLERi:

Yük ve deformasyon eğrilerine göre
fiksasyon aygıtlarının davranışlarını gözden geçirmek önemlidir (Şekil 23). Yük-

t
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•

o

•

o

o

o

•

o

o

o

o o
o
o
o o

o
o

o

o

o

Yük

1)

o
o

o
o
o

n

Şekil bozukluğu
Şekil-

24: Bir aletin plastik davrantşt % 0,2 kaltct

deformite yaratacak yükle tantmlantp gösterilir.

Şekil- 23: implantlarda yük ve karştl!k gelen
deformite özellikleri.

lenme testi çeşitli şekillerde hazırlanabi
lir. Şekilde üç ayrı yükleme modeli görmekteyiz. Sonuçlar genellikle yük - deformasyon eğrilerinde incelenir (Stress Strain) (Şekil 24).
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PANEL-2
KlRlK TEDAViSiNDE
AO UYGULAMASINDAKi ÖZELLiKLER

Doç. Dr. Tank YAZAR
Şüphesiz,

tecrübe zor kazanılan,
çok değerli ve pahalı bir kavram. Tecrübeiiierin hoşgörüsüne sığınarak AO kavramını şöyle özetliyebiliriz:
1945'1erde ternur kırıklarının % 70
oranda kısmi sürekli sakatlık bıraktığı bir
ülke olan isviçre'de AO okulunun qoğ
ması enteresandır (1). Bir anlamda problemler AO kurucularını birleşmeyf?, hatalarının nedenlerini tartışmaya zorlamış
tır. Kurucular, uyguladıkları osteosentezin biyomekanik eksikliklerini araştırarak
yola çıkmışlardır. AO okulu teorik olarak
1958'de pratik olarak da 1960'da kurul-

*

ka cerrahi yaklaşım demek değildir. "Bir
kınğın cerrahi tedavisine karar verecek
olan, konservatif tedavide yeterli tecrübesi olan kimsedir." sözüne AO okulu
da katılır. Ancak AO okulu "Cerrahi yapı
lacak ise, en iyisi AO dur" der. AO okulunun cerrahi tedavi gerekçeleri: (2).
- Kırık hastalığından korunmak,
- Eklem yüzeylerinin anatomik redüksiyonu ile post travmatik artrozu önlemek,
- Fonksiyonların erken dönüşü olarak özetlenebilir.
Bu gerekçeler ve 4 temel ilke ile genel çerçevesi belirlenen AO uygulaması,
bütün dünyada geniş bir kabul görmüş
tür. 1965'te Almanya'da 1968'de Yugoslavya'da, 1969'da Kanada'da, 1970'de
Amerika'da, 1973'te ingiltere'de, italya'da, ispanya'da olmak üzere bugüne
kadar 56 dış ülkede ve isviçre'de 400'den fazla kurs düzenlenmiştir. Bu kurslara 65.000 doktor katılmıştır. Kuruluşun
dan 25 yıl sonra 1985'te Ege Üniversitesi'nde 1987'de Ankara Üniversitesi'nde-

muştur.

AO, M. Müller ve arkadaşlarının aşağıdaki 4 temel ilkesine dayanır:
- Anatomik redüksiyon,
- Stabil fiksasyon,
- Atravmatik cerrahi,
- Erken hareket.
Bu temeller, geçen 30 yıl boyunca
bir anlamda test edilmişlerdir. Hepsi de
geçerliktedir. Bu ilkeler, kırıkların cerrahi
tedavisini yönlendirir. Ancak, AO mutla-
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ki kurslara 86 katılım olmuştur. Bugüne
kadar Amerika'dan 10.272, Almanya'dan 8458, ingiltere'den 2177 katılım olmuştur. Türkiye'den kurslara katılım sayısının bu derece az oluşu AO'nun ilgi
görmediği ve bilinmediği anlamında değildir. Aksine bir çok kliniğimizde uygu-

DCP'den azdır (3).
-Stabil fiksasyon: Cerrahi yöntemler yeterli stabiliteyi sağlamak zorundadırlar. Diğer deyişle anatomik redüksiyonun getirdiği, tam uzunluk, iyi eksen ve
rotasyonu n restorasyonunu korumak zorundadırlar. "Mutlak stabilite" elde edilmiş ise fragmanlar tam hareketsizdir ve
primer iyileşme olur (Direk iyileşme), kal
dokusu görülmez. Fragmanlarda minimal hareketlilik var ise buna stabil fiksasyon denir ve kal beklenir. Kallus, kaybolan mutlak hareketsizliği komponse et-

lanmaktadır.

1984'te vakıf haline gelen AO okulu,
araştırma ve eğitim amacı ile günümpze
kadar 455 milyar lira harcamıştır. (AO Foundation, Yayını, Editor: AO, Balderstrasse 30, 3007 Bern, isviçre, 1990).

rneğe çalışır.

AO'nun 4 temel ilkesinin
günümüzdeki yorumu:

- Atavmatik cerrahi:

Fragmanların

komşu yumuşak dokularından ayrılması

gereğidir. iyileşme için revaskülarizas-

-Anatomik redüksiyon: Fonksiyonların tam geri dönüşü ve optimal mekanik direnç elde edilmesi için en önemli ilke denebilir. "Biyolojik fiksasyon" kavramı ikiye ayrılır, birisi klasik plakların köprü gibi kullanılmasıdır. Uzun bir kemiğin
çok parçalı kırığında praksimali ve distalini köprüler. Aradaki parçaların vaskülüzasyonu bozulmaz. Anatomik şekil yoktur ancak, uzunluk, rotosyon, angülason hataları da yoktur.
Fleksibil plaklar ise biyolojik fiksasyonun ikinci kavramını oluşturur. Bir dönem, fleksibil plaklar ile plak altındaki
porozun azalacağına inanıldı, ancak bu
kavramın yanlış olduğu görüldü. Porozun sebebi plağın fleksibil veya rijit oluşu değil verdiği vasküler hasardır. Bunu
azaltmak ve plak altında gerekirse kallusa yer vermek için LC-DCP plakları düşünüldü.
Bunların
vasküler hasarı

yon

şarttır

(4).

- Erken ağrısız hareket: Bu kavram
ile post op. kısmi yetersizlikler çok azalmıştır. Erken ayağa kaldırmak ile yük verilmese de birçok komplikasyonlar önlenmiş olur (5).
Kırık iyileşmesinde cerrahi ile genelde mekar:ik bir girişim yapılmakta ve biyolojik bir sonuç umulmaktadır. Birçok
biyolojik reaksiyonlar fragmanların stabilitesine muhtaçtır. En çarpıcı örnek, Vaskülaritenin veya revaskülarizasyonun
stabilite ile korunacağıdır. Fragmanların
stabil rekonstiksiyonu ile implanta binen
yük azalır ve yorgunluk kırıkları, korazyon önlenir.
Hareket veya yüklenme ile tamir dokusu deforma oluyorsa instabilite vardır.
Fragmanlar arasında bir tek defekt oldu-
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ğunda

bu defekt birkaç mm kalınlıkta olsa hareket veya yüklenme ile orada deformasyon büyük ol.ur, parçalı bir kırrkta
birçok defekt bu, zorlamayı paylaşır ve
her bir defekte düşen deformasyon azalır (6).
(Anatomik redüksiyon ile kortikal devamlılrk sağlanmış .ve plağa binen yük
çok belirgin olarak azalmıştır. Bir anlamda kemik plağı korumaktadır.)
Fragmanlar arası defekt, mm nin onda biri olsa, .yüklenme veya hareket ile
oluşacak yer değiştirmede onda bir mm
olduğunda oradaki hücrelerde büyük
bir zorlama (strain) oluşur. Hücre fonksi-yonları bozulabilir. Granülasyon dokusu
kendi boyu ·kadar ·uzadığmda bozulurken, kıkırdak kendi boyunun% 10'u-kadar uzamaya dayanır, kemik ise kendi
boyunun % 2' si kadar uzadığında eski
konumuna dönemez (7).
AO uygulaması böylesine mm' nin
kesitlerinde düşünülmesi gereken bir gi-

yon, fragmanlara ön yükleme ve sürtünme verir. Ön yükleme ile kırık bölgesi çeşitli kuwetlere karşı koyabilir. Sürtünme
ile primer iyileşme ortamı hazırlanır.
·i nterfragmenter kampresyon uygulamasında, kırık çizgisine çıkılan dik ile, .
uzun eksene çıkılan dik doğrultunun açı
ortayı kullanılmalı. Yakın kortekste açı
lan kayıcı boşluk vida ile tam dalmal ı.
Plaklara verilen ön eğim ile implantın fragmanlara uygulayacağı aksiyel
kampresyon ile torka karşı dirençleri artar.
Gergi bandı uygulaması dinamik
kampresyon içinde değerlendirilmeli.
Eksternal fiksasyonda kullanılan çivilerin kemikten . gevşemelerini önlemek
·amacı ile geçmişte iki yöntem kullanıldı.
Bunlardan birisı ön yükleme, diğeri çivi
çapının ilgili delikten geniş olması ile radiyal yükleme idi. Ön yükleme ile fragmanın tutulması artar ancak radyal yükleme ile gevşeme daha iyi önlenir (12,

rişimdir.

13, 14).
Kırık iyileşmesinin

kalite ve güvenirliliğiiıi hücre belirler. Vasküler bütünlük
var ise hücreyi en çok mekanik konumu, çevresi etkiler. Daha açık ifade ile
hücreden gelen doku formasyonu, destrüksiyonu diferansiasyonu mekanik
şartlardan etkilenir. instabilite ile fragman yüzlerinde kallusun rezorpbsiyonu
gelişir, doku deformasyonunun ürünüdür. Rezorbsiyon ile instabilite artar.
Kampresyon miktarı doku rezorbsiyonunu da belirler. 1000 N'luk bir kuvvet, aksiyel yönde 1O mikrometre rezorbsiyona neden olur. Bunun sonucu stabilite ortadan kalkar.

Cerrahi stabilizasyon prensibleri:
iki farklı mekanizma kullanılır. 1- Atelleme (splinting), 2- Kompresyon. At elleme ile kırık fragman hareketleri azalır, ortadan kalkmaz. Ağrı geçer, deformite
önlenir. Dış destekierin yanında, plak ve
çiviler deatel olabilirler: 8, 9, 10, 11.

Kompresyon:
Minimal metal ile çok iyi stabilizasyon verir. Statik ve dinamik olarak iki tiptir. Zaman ile değişen kavramlar dinamik, değişmeyenler statiktir. ·Kompres-
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Eksternal fiksatör çivilerin gevşeme
si % 60 oranında ilk 3- 5 ayda görülür.
Röntgen kontrollerinde de bu gevşeme
ler net görülmezler. 4.8 mm çaplı . bir
boşluğa 4.5 mm çaplı vida konuld uğun
da :da röntgende gevşeme· görülmez
(15).

AO, iyi bir osteosentezden sonra
psödoartroz olmaz diye düşünür. Rsö- .
doartrozun % 90 oranda konservati tedavilerden kaynakl_andığını kabul eder.
(17).
.
.' ·. .
Reaktiflerde kal olduğunu, nameaktiflerde ise kallus dokusu gelişmediğini
düşünürler. AO' nun psödoartroz görüşü
nü Weber ve Cech'in çalışmaları belirler. Synovial psödoartrozların sintigrafi
ile ortaya konacağına inanırlar (18).
Reaktif psödoartrozlarda iyi bir internal fiksasyon ile kampresyonun iyileş
meyi oluşturacağına, defektli psödoartrozlarda da en iyi sonucun illizarof uygulaması ile elde edileceğine inanırlar.
Fragman transportunu tavsiye ederler
(19).

Biyolojik plaklama:
Bu kayram ile, bilinen DCP'Iere yeni
bir adım ilave edilmiştir. LC-DCP'de kemiğe bakan yüzde oyuklar vardır. Bunların amacı:

- Kemik ve plak arasındaki ilişkiyi en
aza indirip vasküler hasar yapmamak,
- Plak altında ufak kemik köprülere
yer vererek stress konsantrasyonunu
azaltmak,
- Kemik altındp.ki poroz belirgin olarak azalır (16). .
.

. .

· AO'ya göre psödoartroz etiyolojisi:
- Uygun olmayan immobilizasyon
ile fazla hareket.
- interpozisyon, distraksiyon, malpozisyon.
- Fragmanların fazla deperiostize
edilmesi, vasküler hasar.
- Sekestrizasyon (nekroz), osteol iz,
implant gevşemesi ile gelişen enfeksiyon.
- Yaş, yetersiz beslenme steroid,
radyasyon v. b.

.

Şüphe

yok ki, en iyi defekt daldurucu yol, optimal vasküler ilişki içinde otolog greflemedir. Kemik segmentinin
transportu ile defekt doldurmanın en iyi
yolu da illizarof yöntemidir. Defekt her
iki taraftan da doldurulabilir. 1 mm/gün
hız ile optimal sonuç alındığı bilinmektedir. Regazzoni ile AO'nun illizarof modeli gelişmiştir. Distraksiyon osteogesisi
konusunda AO okulu 1600 civarında değişik deney düzenlediğini, mekanizmayı
da anlayamadıklarını söyler (Perren
1990, Davos). illizarov, kortikotominin
gereğini, medullanın korunması gerektiğini şart koşar. üsteotornların ulaşmadı

Nonunion tedavisinin hedefleri:
- Deformiteyi düzeltmek (angülasyon, rotasyon ... )
- Komşu eklem sertliklerini ortadan

ğı

kaldırmak.

yeri kırmayı öğütler. Kallotazisi savunur. AO' da yaptığı araştırmalara göre
bu fikirlere iltifat eder.

- Kaynama elde etmek.
- Varsa enfeksiyonun eradikasyonu.
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Bu hedefleri öngören tedavi planın
da konservatif tedavinin yeri olmadığına

lır.

Elektrostimülasyonu savunan hiç
kimse malpozisyonu düzeltmekten, kısa
lığı gidermekten söz etmemiştir. Çevre
yumuşak dokulara dalaylı kötü etkisi
elektrostimülasyona değil, immobilizasyona aittir. Elektrostimülasyon hareketli- .
liği etkilemez.

inanırlar.

Bugüne kadar psödoartroz tedavisinde elektrostimülasyonun varlığını, dahi kabul etmemişlerdir.· Ancak elektrostimülasyonun giderek artan uygulamaları
ve iyi sonuçlar AO okulunu etkilemiştir.
Elektrostimülasyonu
değerlendirirken
objektif oldukları söylenemez. Halen bu
tedavi alternatifine karşı şüphelerini şu

Objektif olmayan bu karşı görüşlerin
zaman ile ortadan kalkacağı inancında
yım. Dainıa, kampresyonun en önemli
iyileşme faktörü olduğunu söyleyen AO
okulunun bugün distraksiyon osteogenesisinl sıkça kullandığını, taraftar olduğunu unutmamak gerekir.

şekilde sıralarlar:

Elektrostimülasyonun
az bulurlar.

başarı oranını

1 cm den fazla bir defektde
maz kabul ederler.

Kırık sınıflandırması

kullanıl

Müller'in "lezyonun ciddiyetini ortaya koyan, tedaviyi yönlendiren, sonuçla-

Avasküler psödoartrozlarda yeri yoktur derler.
' Synovial psödoartrozlarda

rı değerlendiren sınıflandırma değerlidir"

sözüne göre AO okulu yeni bir kırık sınıf
laması sunuyor. Bu değerlendirmenin
yeterliliğini zaman ile göreceğiz.

başarısız

dır.

Malpozisyonu ve
derler.

kısalığı

(21).

gideremez

Preoperatif planlama:

Uzun süreli alçılama, ağırlık verme- ·
rnek gerekir derler (20).
Bu altı başlık için söylenecekler vardır. Elektrostimülasyonun başarı oranı
seriden seriye farklılık göstermiştir. Çok
iyi sonuçlar da vardır. 1 cm den fazla defekti erde cerrahi ile birlikte doğru akım
kullanılabilir. Avasküler ps·ödoartrozlarda yeri yoktur sözüne katılmak mümkün
değil, en başarılı olduğu psödoartroz tipidir. Ancak synovial psödoartrozlarda
yeri yoktur, cerrahi ile sıvının alınması,
greftleme ve fiksasyonu takiben kullanı-
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iki amacı vardır: 1- Preoperatif dönemde, ulaşılmak istenen son durumu
çizim ile ortaya koymak, 2- Bunun için
gerekli cerrahiyi prova etmek. Sağlam simetrik ekstremitenin AP radyogramı genelde yeterlidir. Sağlam taraftan kortikal
çerçeve alınarak, kırık tarafta fragmanlar
çizimle yerleştirilir. Böylece kırık öncesi
anatomik durum ve kırık parçalar ayni
aydınger kağıda alınmıştır. Osteosentez
tartışılabilir. implant şekillendirilebilir. Bu
yaklaşım her kırıkta ve özellikle çok parçalı, ekiemi içeren kırıklarda önemli yardımcıdır. Mutlaka uygulanmalıdır.

11- Perrens M., Huggler A Russenberger M.:
Cortica/ bone healing. A method of measuring the
chance in compressian applied to /iving cortica/
bone. Actha Orth. Sean. 125:5-16, 1969.
12- Huiskes R., Chao E. Ys.: Parametric
analyses of pin bone stresses in external fixation
devices. J. Orth. Res 3:341-349, 1985.
13- Behrens F.: General theory and principle
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PANEL-2
AÇIK KlRlKLARDA FiKSASYON
Prof. Dr. Nuri GÜL TEKiN * ..

1. TANIMLAMA

ll. SlNlFLANDlRMA

Açık kırıklar

Açık kırıklar;

travmatolojisinin en büyük sorunlarından biridir. Bu durumda
kemikteki lezyonun yanısıra çevre yumuşak dakununda değişik derecede yaralanması da kınğın prognozuna etki
eder.
Kabaca bir tanım yapılırsa kırık hattı
nın dış ortamla ilişkili olduğu kırıkiara
açık kırık denir.
Bu kırıklarda primer amaç; Fonksiyon! u ve enfeksiyonsuz olarak kınğın iyileştiği bir ekstremitedir.
Bu nedenle açık kırıklarda yaranın
kontaminasyonunu önlemeye yönelik tedavi ön plandadır. Repozisyon, kaynama ve fonksiyonel restorasyon daha
sonra gelir.
Enfeksiyonu önlemede uygun antibiyotik tedavisi önemlidir. Cerrahi olarakta; değişik derecelerde yinelenen debridman, kınğın stabilizasyonu, erken kemik
greftlemesi yapılabilir.

Gustilo, Mendoza, Williams (1984) tarafından kırığa eşlik eden
yumuşak doku lezyonlarının kapsam ve
büyüklüklerine göre sınıflandırılmıştır.
Buna göre;
Tip 1: Düşük hızlı travma sonucu
olan bu grup kırıklarda 1 cm. veya daha
fazla küçük yara mevcuttur. Yumuşak
doku lezyonu ya minimaldir ya da yoktur.
Tip ll: Ciltteki yara uzunluğu daha
fazladır. Ancak avasküler veya devitalize
doku azdır veya yoktur. Yabancı cisim
nispeten azdır veya yoktur.
Tip lll: Bu gruptaki açık kırıklarda orta derecede veya yaygın, önemli derecede devitalize yumuşak doku veya yabancı cismin her ikisi vardır veya travmatik
am putasyon mevcuttur. Üç alt grupta incelenir.
a) Yumuşak doku yaralanması fazladır veya yarada flaplar vardır. Yüksek

* G.A. T.A. As. T1p Fak. Ort. ve Trav. ABD. Profesörü.
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enerjiyle olan yaralanmalardır. Kırık kemiği örtecek yumuşak doku yoktur. .
b) Yaygın yumuşak doku yaralanması veya kaybı mevcuttur. Periost sıyrılma
sı vardır ve kemik açıktadır.
c) Açık kırık arteriyel tamir gerektirecek vasküler yaralanma ile birliktedir.

ATEŞLi SiLAH YARALANMALARI

SONUCU OLUŞAN AÇIK KlRlKLAR
1. Düşük enerjili ASY
2. Yüksek enerjili ASY
3. Close - range silah yaralanması
-

Düşük

enerjili; Tabanca veya tüfek
ile oluşur. Yumuşak doku yaralanması
genellikle minimaldir. Yaygın debridman
gerektirırıez. Giriş ve çıkış deliği küçüktür. Cilt kenarları debride edilir. Enfeksi- .
yon nadirdir.
- Yüksek enerjili; Yumuşak doku ve
kemik yaralanması vardır, nekroz yüksek orandadır. Devitalize yumuşak doku
debridmanı gereklidir. Yara açık bırakılır.
ve geç primer kapama veya sekonder
kapama yapılır.
- Close - range; Yumuşak doku ve
kemikte yaygın yaralanma mevcuttur.

AÇIK KlRlKLARDA
AO SINIFLAMASI
Tip 1, Kemik fragmanı cilrten dışarı
doğru çıkmıştır. Bu tür kırıkda cildin içte-
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ki kemik fragramı tarafından yırtıldığı konusunda cerrah emin olmalıdır. Bu durum· derin yumuşak doku ve alttaki kas
tabakası ile neurovasküler yapının yoğun şekilde zedelendiği küçük cilt lezyonu olabilir.
Tip ll, dışardan gelen travma ile orta
derecede cilt, cilt altı ve kas harabiyeti
oluşur. Cilt bütünlüğü tamamen bozulur. Kınğın derecesi değişkendir.
Tip lll, genellikle cilt, cilt altı, kas ve
neurovasküler yapılarda yaygın harabiyet yapan yüksek enerjili travmalar sonucunda oluşur. Bunlara damar ve sinir
zedelenmesi de eklenir. Genellikle oldukça enfektedir. Yüksek hızlı ateşli silah yaralanması bu gruba girer. Arnputasyon
veya amputasyona yakın olarak gözlenirler.
Bu tanımlamanın kullanıl_ması uygun
cerrahi yönteme karar verilmesini sağla
yacaktır.

lll. ENFEKSiYONLAMÜCADELE
Açık kırıklarda kırık hattının dış

ortamla ilişkisi, dış ortamdan kırık bölgeye
giren yabancı cisimler kontaminasyonuna neden olabilir. Lokal olarak başlaya
bilen bir enfeksiyon yaygın bir durum
olabilir. Bu durum ekstremite kaybına
veya ölüme yol açabilir.
Enfeksiyonla mücadelede en önemli
lokal girişim uygun ve yineleyen debridman ve Bol irrigasyondur. Tip ll ve Tip
lll'de 5-10 lt. SF ile yıkama yapılır. 2 lt.
Basitrasin ve Polimiksin (Gustilo) ile yı
kamaya son verilmesi önerilmektedir.

Genellikle 12 saati geçirmiş olguların enfeksiyon riski yüksektir. Bu nedenle açık kırıklarda cerrahi acildir. Kırık yaralanma sonrası mücadele süresi nekadar kısa ise prognoz o kadar iyidir.
.Gustilo 1984'de Tip 1 ve Tip ll'de
prognozun iyi olduğunu söylerken Tip
lll'de enfeksiyonun% 24 oranında kalıcı

Önerilen Antibiyotik ve doz:

-

Tip l'de tek doz 2,0 gr. sefolosporin
1,O gr. 48-72S/6-8 S ara ile
Tip ll ve lll
2,0 gr SS veya
1,5 mgr/kg Aminoglikozid
Antibiyotik tedavisi 3 gün sürer.
Uygun eksizyon, debridman ve yıkama ile mekanik olarak yara temizliği sağlanır. Yabancı cisim ve ölü doku temizliği de sağlanmış olur. Bu görüş:

olduğu bildirilmiştir.

Tip lll a'da % 52, lll c'de 42 yara
sepsisi saptamışlardır. Arnputasyon oranı% O,% 16,% 42'dir. Gustilo% 77 oranında enfeksiyon mevcut olan olgularda
ajan patojen in G (-) bakteri olduğunu
saptamıştır. Bu proflaktik antibiyotik seçiminde önem kazanır. Sefolosporin veya SS ve Aminoglikozid kombinasyonu
veya 3. generasyon SS kullanılmasını
önerir.

1940 Treueto, Barnes
1956 Scully, Artz ve Saka
1976 Gustilo, Anderson
1979 Chapman ve Makoney savunmuşlar ve halen tartışmasız açık kırık tedavisinde önemli yer tutmuşlardır.
Geleneksel bilgilerimize göre çok kı
rıklarda internal fiksasyon kontrendikedir. Ancak invitro çalışmalar bakteri büyüme çoğalmasının metalik ortamda artmadığını göstermiştir (Gristina, Rovere

. Açık kırıklarda tetonoz immünizasyonu da unutulmamalıdır.
Arnputasyon gerektiren başlıca 2 patoloji vardır. Birinci neden enfeksiyondur. Diğer neden yaralanmadan sonra 6
saat içinde tamir yapılamayan arteriyel
yaralanmalardır. Bu nedenle arteriyel yaralanmalar hemen tamir gereklidir. Bu
hastalarda % 25 - 90 oranında arnputasyon rapor edilmiştir.

1963).

Chapman ve Makoney (1979), Rittman (1979) ayrı ayri rapor ettikleri çal ış
malarında, internal fiksasyon ile tedavi
ettikleri açık kırıklardaki enfeksiyon oranı, kapalı tedavi ettikleri olgulardan yüksek değildir.

Enfeksiyonla mücadelede hasta gelir gelmez bölgeden kültür alınmalıdır.
Patzakis sefalatin ve plasebo verdikleri
açık kırıklı 2 grup hastada enfeksiyon
oranını % 2,3 ve% 13,9 bildirmişlerdir.

Diğer araştırıcılar

ise internal fiksasyon uyguladıkları açık kırıklarda enfeksiyon oranının yüksek olduğunu göstermişlerdir. Bunlar:

94

ı

-~

t
~

~

ı;

ı
'

Claffey 19609
Gustilo ve Anderson 1976
Rosenthal, Mac Phail, Ortiz 1977
Clancey ve Hansen 1978
Behrens 1983

lar pulmoner komplikasyonlar için risk
altındadırlar. Bu tip hastaların özellikle
uzun kemik kırıkları debridman sırasın
da stabilize edilmelidir.

STABiLiZASYON AYGlTLARI
(FiKSATÖRLER)

Bu nedenle eksternal fiksasyon öneren otörler şunlardır:
Mendes, Carbal ve Lima 1981
Behrens ve ark. 1983
Edward 1983
Etter ve ark. 1983
Tip lll

açık kırıklarda

Fiksasyon amacı ile external ve internal cihazlar kullanılır. Bunların seçimi;
- Anatomik bölgeye
-Yaralanma derecesine
- Yaraya
- Eşlik eden injuriye
- Cerrahın ustalığına bağlıdır

yara primer ka-

patılmamalıdır.

lntrameduller Çiviler: Reamer kullaIV. STABiLiZASYON

nılarak

IM çivileme ile tedavi edilen kapalı tibia kırıkları genellikle enfeksiyondan
korunur. Tip 1 açık kırıklarda kullanıldı
ğında % 6 enfeksiyon görülebilir (en
yüksek yayın). Ancak genelde % O -1 civarında görülür.
Açık tibia kırıklarının erken stabilizasyonu için önerilmez.
Tip ll ve Tip lll tibia açık kırıklarında
tedavide reaming yapılmadan çivilernede enfeksiyon oranı% 3- ?'dir. Belki de
endosteal kan desteğinin yırtılması reaming işlemindeki kadar büyük olmamasındandır. Bununla birlikte reamer yapıl
madan uygulama proksimal ve distal
1/3 tibia parçalı kırıklarda stabiliteyi sağ
lamayacaktır. Ancak kaynama, kaynamama ve enfeksiyon oranı (bu yönteme
ait) nı belirten rapor yoktur.
Femur cisim kırıklarının çoğu ya Tip
1 ya da Tip ll' dir. Bunlar reamer ile IM çi-

Açık kırıklarda

stabilizasyon; yumuşak doku mikro dolanımına daha çabuk
izin verir. Bu şekilde enfeksiyona karşı
kemiğin kendini korumasını sağlar.
Açık kırıkların internal fiksasyonu
akut dönemde tartışmalıdır. Enfeksiyona neden olmamak için bir süre beklemek ve sonra tespit yapmak genelde
tercih edilen yollar.
Stabilizasyon için operasyon gereken zaman, cerrah her hasta için ayrı
değerlendirmelidir.

Hemen redüksiyon ve fiksasyon;. intraartiküler kırıkların tedavi.si için avantajdır. Böylece anatomik rekonstrüksiyon
eklemin erken hareketinde önem kazanır.

Erken stabilizasyon multibl travmalı
hastaları için faydalıdır. Çünkü bu hasta-
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viierne ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilirler. Ancak femurun Tip lll açık kırıkla
rında yüksek enfeksiyon riski mevcuttur.
Bu tip kırıkta tedavi yumuşak doku travmasının ciddiyetine kontaminasyonun
yaygınlığına, kınğın yeri ve şekline ve eş
lik eden travmalara göre belirlenir.

Üst ekstremite açık kırıklarının tedavisinde plak vida eksternal fiksatör, 1M
çiviler kullanılmıştır. Plak ile rijit internal
fiksatör, etkilenen eklemin erken hareketini sağlar. Ancak geniş kentaminasyon
ve eksternal fiksatörün daha uygun olduğu durumlarda tercih edilmez.
Genel olarak plak vida ile fiksasyon;
displase intraartiküler, üst ekstremitenin
açık kırikiarı ve alt extremitenin metafizyal kırıkları için endikedir.

ENDiKASYONLARI
- Plak canlı doku ile örtülmeli
- Biomekanik stabil bir fiksasyon
sağlanırsa

- Uygulamada minimal doku diseksiyonu gerekiyorsa
- indirek red. teknikleri uygulamadan (rekraktör, forseps) uygulanabiliyorsa

amacı

kanı sağlar.

5. Kolay uygulanabilir (Spinal ve lokal anestezi ile)
6. Enfe!<te internal fiksasyonda oste,osentez malzemesi çıkarıldıktan sonra rijit tespit sağlar.
7. Enfekte nonunionlarda kullanılabilir.
Stabilizasyon amacı ile kullanılabilin
bu cihaziarın seçiminde cerrahın deneyimi büyüktür.
Kırıkların stabilizasyonu kemik doku
etrafındaki ölü yüzeyi azaltmak ve fragmanların hareketi ile oluşacak olan yeni
injurileri önlerneyi sağlar.
Stabil bir fiksasyon yumuşak dokuların mikrosirkülasyonunun daha çabuk
·restorasyon una izin verir. Böylece enfeksiyona kemik direnci sağlanır.
V. PRiMER VEYA
SEKONDER KAPAMA
Yara kapatılması açık kırıklarda
önemli sorunlardandır. Tip ı ve ll'de olgu 12 saatten önce gelmişse ve müdahale edilmişse gevşek olarak kapatılabi
lir. Şüpheli olgularda yara açık bırakılır.

EKSTERNAL FiKSATÖRLER
tespiti
özellikle Tip lll

kullanılabilir.

3. Kırık üst ve altındaki eklem hareketlerine izin verir.
4. Cilt lezyonu bulunan bölgeye
greftleme, irrigasyon gibi müdahale im-

· PLAK VE ViDALARLA
FiKSASYON

Kırık

fiksasyon cihazlarıdır. Açık kırıklardaki
avantajları; ·
1. Yumuşak doku bakım ve pansumanı kolaydır. ·
2. Kompresyon, distraksiyon, nötralizasyon, immobilizasyon durumlarında

ile uygulanan ve

açık kırıklarda kullanılan
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4-6 gün veya daha fazla açık bırakıldığın
da enfeksiyon gelişmeyen olgular 4-6
gün kapatılabilir.
VI. SONUÇ
Açık kırıklarda

esas sorun Tip lll
açık kırıklardır. Cilt lezyonunun büyü~lü
ğü kadar kontaminasyonun derecesi de
tedaviyi yönlendirmede önemlidir.
Literatür ve deneyim! erimize· göre;
Tip 1 açık kırıklarda 3-5 gün beklendikten sonra internal fiksasyon yapılabi
. lir. .
Tip ll ve lll'de ise eksizyon - debritman yapılırken kırık uçları uygun pozisyona getirilerek eksternal fiksatör ile tespit edilmelidir.
Yalnızca minimal fiksasyon özellikle
Tip lll kırıklarda yetersiz kalır.
AO'ya göre;
Tip ı Kırıklar kapalı kırık gibi tedavi
edilir.
Tip ll Açık kırıklar; başlangıç tedavisi
olarak kapalı kırıklardan farklıdır.
Tip lll Açık kırıklar; eksternal fiksatör
ile tedavi edilmelidir.
ÖZET

AÇIK KIRIKTA
TEDAVi BASAMAKLARI
1. Bütün açık kırıklar acil olarak tedavi edilmeli.
2. Yaşamı tehdit eden diğer lezyonlar araştırılmalı.
3. Uygun antibiyotik tedavisine hemen başlanmalı ve 2- 3 gün devam edilmeli.
4. Yara hemen debride edilip bol yı-
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kanmalı,

Tip ll ve Tip lll açık kırıklarda
debridman 24-72 saat sonra yinelenmeli.
5. Kırık stabilize edilmeli.
·6. Yara 5 - 7 gün (gerekirse) açık bı
rakılır.

7. Erken otojen kansellöz kemik ile
greftleme.
8. Extremite rehabilitasyonu.
NOT: Bu yaym Op. Dr. Nevres AYDOGAN'm katktlan ile haztr!anmtştJr.
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PANEL-2
ÇOCUK KlRlKLARlNDA AÇIK REDUKSiYON
VE iNTERNAL FiKSASYON

Prof. Dr. Yaser MUŞDA.

Çok defa konservatif yöntemlerle tedavi edilebilen çocuk kırıklarında açık reduksiyon ve internal fiksasyonu üç ana
başlıkta toplayabiliriz:
1- Mutlak açık reduksiyon .
gerektiren ler:
Humerusun ayrılmış lateral kondil kı
rığı gibi ayrılma gösteren Salter - Harris
Tip lll ve IV kırıkları.

·Bu nedenle çocuklardaki bütün kırık
ları bu açıdan ve cerrahi endikasyon yö
nünden sırayla ineeledik

AYAK BiLEGi KlRlKLARI

Anatomik olarak kapsül ve bağların
distal yapışıklığı fizisin travmaya daha
çok açık kalmasına neden olur. Tibia distal epifizi radius distal epifizinden sonra
kırıkta ikinci sırayı alır. Kırığı takiben büyümenin sık bozulduğu bir yerdir. Kırık
ları en çok 1o - 15 yaşlarında olur.

2- Kapalı reduksiyonu başarısız
olanlar:
Radius boynu kırığı gibi Salter- Harris Tip 1 ve ll kırıkları, instabil Monteggia
ve Galeazzi kırıklı çıkıkiarı gibi lezyonlar.

Cerrahi tedavi endikasyonları:
1) Kapalı reduksiyonda başarısızlık,
2) Ayrılmış intraartikuler kırıklar, 3) Ayrıl
mış fizial kırıklar, 4) Açık kırıklar olarak

3- Normalde konservatif yöntemlerle tedavi edilebildiği halde, damar lezyonu, kampartman sendromu, kafa travması gibi multipl lezyon, multipl kırık,
açık kırık, adolesan ve büyük çocuk.lardaki kırıklar gibi bazı nedenler ve ekonomik ve psikolojik nedenler de cerrahi gereği olabilir.

gruplandırılabilir.

Örnek olarak Salter- Harris lll ve IV,
Juvenil Tillaux ve üç planlı ayak bileği kı
rıkları gibi spesifik bazı kırıklar kapalı metodlarla her zaman tedavi edilmezler,
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r
i

açık

reduksiyon gerektirirler. Salter Harris ll kırığı eğer periost interpozisyonu varsa kapalı reduksiyonla başarılı reduksiyon olmaz açık reduksiyon gerektirir. Tillaux kırığı lateralde olan Salter Harris lll kırığıdır. Buna metafiziel bir parça eklenirse üç planlı kırık olur. Bu kırık
büyümenin bitmekte olduğu çağda olur.
Bu nedenle üç planlı kırık fizis füzyonuna bağlı olarak 2, 3 veya 4 metafiziel parça ihtiva edebilir. Antreposterio grafide
Salter - Harris lll, lateral grafide ll kırığı
gibi görünür. CT de ise kaç fragman olduğu daha iyi görülür. iki fragmanlıda
kapalı reduksiyon başarılı olabilir. Üç ve
dört fragmanlıda ise ekseriya açık reduksiyon gerekir. Fibula kırık ise önce o redukte edilir ve fikse edilir. Sonra po~te
romedial üçüncü olarak da antero - lateral fragman sırayla redukte edilir ve internal fiksasyon yapılır.

DiZ ÇEVRESi KlRlKLARI

Burada da genel olarak 1) Kapalı reduksiyonda başarısızlık, 2) Artikuler yüz
kırıkları, 3) instabilite nedeni olan kopma kırıkları, 4) Açık kırıklar cerrahi endikasyonlarıdır.

Femur alt ucunda Salter - Harris 1
ve ll kırıklarında epifiz kayması eklem hareketleri yönünde ise bunların dekuksiyonları genellikle instabildir. Transkutan
çivileme veya açık reduksiyon gerektirebilirler. Epifizin kayması diz hareketine
perpendiküler ise bu tip kırıkların genellikle kapalı reduksiyonları stabildir. An-
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cak periosteal interpozisyon ve çok
obez bir çocukta alçı reduksiyonu muhafaza edemezse operasyon endike olur.
Adolesan çağda bu iki tip kırık ençok
epifizin laterale veya mediale kayması
şeklinde görülür. Küçük çocuklardaki sagital planda epifiz kayması olan 1 ve ll
lezyonları 90k instabil olup telle fiksasyon gerektirirler. Femur alt ucunda Salter- Harris lll ve IV kırıkları az sıklıkta görülür. lll lezyonu en iyi oblik grafide görülür. Bu bölgede nadiren büyük çocuklarda üç planlı kırıklar da olabilir. ideal
reduksiyon artrotomi veya artroskopi ile
kontrol edilmelidir.
Tibia üst ucunda kollateral bağların
metafize yapışması nedeni ile epifiz separasyonları daha azdır, ancak kapalı redu ksiyonları femur alt ucuna göre çok
daha zordur. Bu kırıklar instabildirler ve
çok defa internal fiksasyon gerektirirler.
Periosteal flep interpozisyonu ve epifizin
öne kaydığı hiper-ekstansiyon lezyonlarında metafiz bölgesi posteriorde vaskuler lezyona neden olursa hemen cerrahi
tamir gerekir. Tibia üst ucunda Salter-Harris 1ve ll lezyonlarından başka am el iyat gerektiren Tip lll ve IV kırıkları çok
nadirdir.
Tibia üst ucunda interkondiler eminensin Meyers - Mc Keever klasifikasyonuna göre Tip lll kırığı dizin hiperekstansiyonunda redukte olmaz ise ve geç
adolesanda olabilen tibial tuberkülün
kopma kırığı cerrahi reduksiyon ve internal fiksasyon gerektirir. Birineide dizin
anterior instabilitesi, ikincide ise dizin
ekstansion mekanizması tamir edilmiş
olur..·

TiBiA DiAFiZ KlRlKLARI

Optimal tedavi seçilirken, 1) Çocuğun yaşı, 2) Yumuşak doku lezyonu miktarı, 3) Kınğın paterni, 4) Kınğın lokalizasyonu,· 5) Birlikte olan başka sistem
lezyonları, 6) Birlikte olan lokal lezyonlar
(damar, sinir lezyonu, kampartman
sendromu gibi) dikkate alınmalıdır. Buna göre grade O ve 1 kapalı ve grade 1
açık kırıklar konservatif tedavi edilirler.
Grade ll ve grade ll açık kınklar instabilite varsa ki çok defa instabildirler. Multipl
veya kafa travmalı çocuklarda eksternal
fiksatörle tesbit yapılması uygun olur.
Grade lll kapalı ve grade lll A, B, C açık
kırıklarda hemen daima diğer ciddi tezyonlar birlikte olduğu için, hayat kurtancı işlemlerden sonra cerrahi debridman
ve kınğın eksternal fiksatörle tesbiti, ağ
n, şok, hipokse ve serebral ödem gibi
komplikasyonları önlemede de yardımcı
olur. Grade lll A ve B açık kırıklarda anterior yarım çivili ve iki barlı eksternal fiksator idealdir. Çünkü bu ım çivilemenin
çocuktaki apofiz, fizis ve epifizi zedelemesini önler.

FEMUR DiAFiZ KlRlKLARI

lan, 6) Birlikte lokallezyonlar, 7} f>.sikolojil ve ekonomik nedenler.
Grade O ve 1 kapalı ve grade 1 açık
kırıklarda 10 - 12 yaş kız ve 12 - 14 yaş
erkeklerde konservatif tedavi, daha büyüklerde ise medikal, psikolojik ve ekonomik nedenlerden ım çivilemenin daha
avantajlı olduğu vurguianmaktadır (Mal union, masrafın iki kat oluşu, alçı ve cihazları tolere edememe, uzun hastane
yatışı v.s.). Grade ll kapalı ve grade ll
açık kırıklarda yüksek enerji sonucu baş
ka organ lezyonları da vardır. Kızlarda
10, erkeklerde 12 yaş üstünde bilhassa
kafa travması da varsa ım çivileme önerilmektedir. Ancak normal şartlarda konservatif tedavi yeterli olabilir. Grade lll
kapalı ve grade lll A, B, C açık kırıklarda
öncelikle yaraya yönelik cerrahi tedavi
endikedir. Heme.n stabilizasyonun, birlikte başka lezyon da varsa mortalite ve
morbiditeyi azalttığı, masrafı da yarıya
indirdiği yazılmaktadır.

Açık kınklardan

lll A hariç büyük bir
çocukta ım çivileme endikasyonu yoktur. lll B ve C kırıkları en iyi eksternal fiksatörle kontrol edilebilirler.

KALÇA KlRlKLARI

Femurun kan dolaşımının zenginliği,
şekli ve uygulamadaki kolaylığı ve akomodasyonu, çocuklarda erişkin gibi ım
çivilerneye uygundur. Optimal tedavide
tibia gibi benzer kriterler dikkate alınır:
1) Çocuğun yaşı, 2) Yumuşak doku lezyonu ll!iktarı, 3) Kınğın paterni, 4) Kırı
ğın yeri, 5) Birlikte başka sistem lezyon-
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Anatomik yapı özelliği nedeni ile kırı
ğı takiben yüksek oranda avasküler nekroz, açısal deformite, nonunion ve erken epifizio - metafizer füzyon gibi
önemli komplikasyonlan vardır.
Transepifizeal kırıklar (Tip 1) da nekroz ve prematüre füzyon şansı % 80 100 dür. Kapalı reduksiyonla birlikte Iate-

ralden çivilenir. 9 - 1o yaş üstünde vi dalı
çiviler kullanılabilir. Yaşa göre çivi sayısı
değişir. Nadiren açık reduksiyon gerektirebil ir. Kırıkla birlikte dislokasyon varsa
insizyon epifizin disloke olduğu taraftan
yapılmalıdır.

Transservikal (Tip ll) kırıklar en sık
ve en instabil olanlardır. Çoğunda ayrıl
ma vardır. % 50 nekroz riski vardır. Çivileme esnasında eklemin acil dekompresyonu ile % O nekroz yazanlar vardır.
Knowles çivisi veya benzeri tesbit vasıta
ları kullanılır.

Servikotrokanterik (Tip lll) kırıklar
erişkin basis kırığı gibidir ancak nekroz
şansları erişkine göre çok yüksektir. Ayrılmış olanlar cerrahi anında nadiren
açık reduksiyon gerektirirler. Transservikal ve servikotrokanterik kırıklarda telin
fizisi geçmemesi gerekir.
i ntertrokanterik (Tip IV) kırıklar küçük çocuklarda problem yaratmazlar.
Adolesan ve büyük çocukluk çağında
ise erişkin gibi açık reduksiyon ve internal fiksasyon gerektirirler.

· Bu demektir ki bulbokavernoz refleksi
dönmüş komplet nörolojik defisitli bir
hastada stabil spinal kolon lezyonu varsa bu cerrahi gerektirmez.
Endikasyon koyarken rutin incelemelerle birlikte gelişmiş yeni teknikler
(CT, .kontrast CT, üç boyutlu görüntü ve
MRI gibi) den de yararlanılır. Denis'in üç
kolon ve White - Penjabi kriterlerine göre 1) Sp inal kolonun pozisyonu, 2) Sp inal kolonun stabilitesi, 3) Spinal kanalın
yeterliliği ve nörolojik durum değerlendi
rilir. Bu üç kriterde uzlaşma yoksa cerrahi girişim gereği ortaya çıkar.
Özetle 1) instabil kırık ve kırıklı çıkık
Iara bağlı spinal kolonda instabilite, 2)
Progressif angulasyon ve ayrılmaya bağ
lı spinal kord basısı, 3) inkomplet kord
lezyonunda ilerleme, 4) Açık yaralanmalar genellikle· cerrahi girişim gerektirirler
ve bu suretle spinal kolonun pozisyonu
stabilitesi ve spinal kanalın yeterliliği sağ

VERTESRAL KOLON VE SPiNAL
KORD LEZVONLARI

Nadir (% 2 - 3) görülür. 5 yaş altın
da ve 1Oyaş üstünde iki pik yapar. Hareketin fazla olduğu servikal bölgede lezyon daha sıktır. % 20 den azı cerrahi gerektirir.
Çocukta spinal kolonun gerilme kabiliyeti spinal karda göre 8 kat fazladır.
Bu nedenle spinal kord lezyonu kemik
lezyonu oluşmadan meydana gelebilir.
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lanır.·

8 yaşın altında servikal (2, 3 seviyesinde) en çok fleksiyon lezyonları olur.
instabilite varsa cerrahi stabilizasyon gerekir. Servikal 3 altında daha az sayıda
multipl kampresyonlar uni veya bilateral
faset dislokasyonları olur. Bilateraller instabil olup füzyon gerektirirler. Tarakalde 8 yaşından önce cerrahi gerektiren
lezyonlar çok nadirdir. Torakolomber
bölgede adolesan ve büyük çocuklardaki lezyonlar erişkindekiler gibi ele alınır.
inkomplet kord lezyonunda kanala bası
varsa ve inkomplet lezyonda ilerleme
varsa anterior veya kostotransversektomi ile dekompresyon ve stabilizasyon
gerekir. Laminektominin dekompresyon

yapmadığı

ve spesifik bir faydası olmadı
ğı yazılmaktadır. Füzyonsuz laminektomi geç kifoz ve instabilite nedeni olmaktadır. Posteriorden distraksiyon ile reduksiyon yapılırken spinal kordun monitorizasyonu gerekir. Bu anterior longitudinal ligament kopmuş ise çok önemlidir.

la ayrılma, Neer Horowitz 1965. Buna
göre cerrahi endikasyonları, 1) Ayrılma
grade ll den fazla ise, 2) Açılışma 5 yaş
altında 70, 5 - 12 yaşlarda 40 ve adalesanda 25 dereceden fazla ise, 3) Nörovasküler lezyon varsa, 4) instabilite varsa, 5) Periost veya bisepsin uzun başı
interpoze ise,· 6) intraartikuler kırık varsa, 7) Açık kırık olduğu zaman gibi sıra
lanabilir.

PROKSiMAL HUMERUS
KlRlKLARI

Çok nadir görülür, % 1. Adolesan
çağda spor ve travma sonucu olur. ikinci sıklıkta ise doğum travmasına bağlı
yenidoğanda görülür. Fizis cerrahi boyundadır. Posteromedialde kalın bir periosteal tabaka kınğın distal ucunun anterolateralden kaymasına neden olur. Distal uca deltoid ve pektoralis major, praksimale ise rotatar kaf etkili olur. Sisepsin uzun başı ve postemmedial kalın periost interpozisyon sorunu yaratabilir.
Yenidoğanda SH ı kırığı en sıktır. Bu
adolesan çağda% 25 görülür. SH ll kırı
ğı ise daha büyük çocuklarda olur. 5 11 yaşlarında kırık metafizde olur. intraartiküler kırık nadirdir. Fragmanların ayrılmasını esas alan ve tedavi planını yapmada faydalı olan Neer- Horowitz kriterleri, açılaşma, nörovasküler lezyon, · instabilite, interpozisyon, yumuşak doku
lezyonu ve intraartiküler kırık oluşu cerrahi endikasyonlarda etkili faktörlerdir.
·Grade 1: Cisim genişliğinin 1/3 ünden
az, Grade ll: Cisim genişliğinin 1/3 ü,
Grade lll: Cisim genişliğinin 2/3 ü, Grade IV: Cisim genişliğinin 2/3 ünden faz-
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DiGER OMUZ ÇEVRESi
KlRlKLARI

Klavikula da çok nadiren subkutan
fragmanlı, instabil ve nörovasküler lezyonlu, medial uç posterior ayrılmal ı, distal uçta Rockwood tip IV, V ve VI kırıkla
rı ve açık kırıklarda cerrahi girişim endikasyonları vardır. Klavikulanın her iki
ucundaki kırıklar SH 1 ve ll tiptedir. Skapulada nadiren görülen geniş anterior
glenoid kırığı ayrılmış ve eklernde subluksasyon veya d islakasyon varsa ve nadiren oluşan ayrılmış akromion kırığı cerrahi reduksiyon ve internal tesbit gerektirir.

SUPRAKONDiLER HUMERUS
KlRlKLARI

Ortalama 6,5 yaş kırığıdır. Gartland
klasifikasyonuna göre ekstansiyon lezyonunda Tip lll pastera- medial olan en
sıktır-radial sinir lezyonu yapabilir. Daha
seyrek görülen pastero-lateral tipte ise
median sinir, . brakial arter lezyonu ve

kampartman sendromu riski vardır ve
en çok cerrahi gerektiren kırıktır. Fleksiyon kırıklarından Tip lll te ulnar sinir lezyonu olabilir. Tip ll de ise ekstansionda
alçı zorluğu nedeni ile perkutan çivileme
gerekebilir. Tip lll fleksiyon kırığı hemen
daima açık reduksiyon gerektirir. Aşırı
şişlik açık reduksiyon için kontrendikasyon teşkil etmez. Özetle 1) Kapalı reduksiyonda başarısızlık, 2) Vasküler lezyon,
3) Sinir lezyonu, 4) Açık kırık, 5) Kornpatman sendromu cerrahi endikasyonlarıdır. Pastero-lateral kırıkta antere medial, postere medial kırıkta antero - lateral, Tip lll fleksiyon kırığında anteremedial insizyon tercih edilmelidir. ilk çivi distal parçanın kaydığı taraftan konur.

· DiGER DiRSEK ÇEVRESi
LEZVONLARI
1) Ayrılmış lateral kondil kın ğı. Mil ch
1 de kırık hattı trokleadan lateraldedir, kapitellum humeri'den geçer ve erken epifiziometafizer füzyona neden olur, SH
tip IV kırığına uyar. Milch ll de ise kırık
çizgisi metafiz fizis ve trokleadan geçer,
eklernde subluksasyona neden olur, SH
Tip lll kırığı gibidir. Bu kırıklarda major
problem nonuniondur. 2) Ayrılmış medial epikondil kırığı, 3) Ayrılmış medial
kondil kırığı, 4) Ayrılmış olekranon kırığı,
5) Eski dirsek çıkığı, 6) Radius boynu kı
rığı: Küçük çocuklarda 30 dereceden
fazla açılaşma ve % 50 den fazla ayrıl
ma, büyük çocuklarda 15 dereceden
fazla açılaşma ve % 1O dan fazla ayrıl
ma varsa ve Jeffrey ll lezyonunda (radi-

us boynu kırığı.-ile birlikte posterior dirsek çıkığı veya Monteggia lezyonu) açık
reduksiyon gerekir.

ÖNKOL KlRlKLARI
Büyük çocuklarda remodeling potansiyeli çok azdır. Özellikle 1o yaş üstünde önkol ve elin fonksiyon kaybını minimal e indirmek için, 1) instabil kırıklar
da, 2) Ayrılma fazla ise ve iki defa kapalı
red u ksiyon başarısız ise, 3) Açılaşma 1o
yaş üstünde 1o dereceden fazla ise, 4)
Nörovasküler lezyon varsa, 5) Kampartman sendromu varsa, 6) Plastik defarmasyon fazla ise, 7) Sekonder kırıklar
da, 8) Açık kırıklarda cerrahi endikasyanu vardır, 9) Monteggia kırıklı çıkığı. Sado 1967 de 4 tip lezyon tanımlamıştır.
Daha sonra bunlara beşinci tip habituel
(Şekil ve Monteggia equivalent lezyonları ilave edilmiştir. Reduksiyonda başarı. sızi ık, instabilite ve geç teşhis cerrahi endikasyonudur.) 1,0) Pulled elbow lezyonu çok geç kalındığı zaman cerrahi gerektirebil ir.
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EL VE BiLEK BÖLGESi
LEZVONLARI
1) Distal falanksın ezilme kırıkları tır
nak yatağının cerrahi onarımını gerektirebilir. Baziste SH Tip 1 ve ll kırıklarında
epifiz dorsale, korpus öne kayar ve instabiliteıolursa cerrahi gerekir. SH Tip lll
kırığı çekiç parmağı ve revers çekiç parmağı kırığı şeklindedir. Ayrılan parça ek-

lernin üçte birinden fazla ise, yeterli reduksiyon sağlanamaz .ve- eklernde subluksasyon varsa cerrahi ·gerektirir. Boyun kırığı remodeling olmadığı için kapalı reduksiyon yetersiz ise cerrahi gerektirir, 2) DIP eklem :dorsal: çıkığı; düğme
deliği çıkığı, osteokondral kırık ve volar
plate interpozisyonu ve profundus tendonunun dorsale kayması halinde kapalı reduksiyonla tedavi edilemez, cerrahi
gerektirir, 3) Orta falanksın boyun,~- diafiz
ve basiste SH Tip 1 ve ll kırıkları çok iyi
düzeltilmelidir, çünkü remodeling çok
azdır.··sH Tip lll ve IV kırıklarında 1.5
mm. den fazla ayrılma varsa ve ayrılan
parça eklemin üçte birinden fazla ise
açık reduksiyon ve ince K teli ile fiksasyon gerektirir, 4) Proksimal falanksın
baş ve boyun kırıkları fazla angule ve
displase ise ·açık reduksiyon ve ince telle transvers · veya . çapraz şekilde fikse
edilirler.- PIP eklernde sertlik sorun yaratabilir, 5) PIP eklemin dislokasyonu, velar plate interpozisyonu, kollateral ligament yırtığı ve kı kırdak tl ebi interpozisyonu nedeni ile .instabil ve redükte edilemez hale gelebilir. insizyon kopan kollateralligament tarafından yapılır, 6) Proksimal falanksın boyun ve diafiz kırıkların- ·
da istabilite, açılışma ve malretasyon
varsa ve bunlar kapalı reduksiyonla düzeltilemezse cerrahi gerektirirler. Baziste SH Tip 1 ve ll kırıkları gözden kaçabilir. Proksimal falanksın orta çizgisi her
iki plandaki grafide metakarp başları ortasından geçer kaidesi unutulmamalıdır.
SH Tip lll ve IV kırıkları geniş ise ve 1.5
mm. den fazla ayrılma varsa açık reduksiyon gerektirirler. 7) MCP eklemin dar-

sal .dislokasyonu en sık başparmak
ikinci olarak işaret parmağında oiL
Çok :defa 'aÇık reduksiyon ·gerektirir, t
Metekarp başlarında açık reduksiyon gE
rektiren SH Tip lll ve IV kırıkları nadirdi.
9) Distal radiusta SH Tip 1 ve ll kırıkla
çok sık, fakat lll ve IV kırıkları nadirdir
10} ·Galeazzi kırıklı çıkığında instabilitE
varsa radius plaklama ile tesbit edilir.

ÇOCUKLARDA EKSTERNAL
FiKSASYON

Multipl organ ve sistem lezyonlu çocuklardaki kırıklarda, geniş yumuşak doku lezyonlu kırıklarda, multipl kırıklarda,
kampartman sendromlularda fasiatemiden sonra ve bazı pelvis kırıklarında endikedir. Çocukların hayatı problemleri tedavi edilirken kırıkların eksternal fiksatörlerle tesbiti mükemmel bir şekilde sağla
nır.
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-PANEL-:2
:•,

TORAKOLOMBER VERTEBRA KlRlKLARlNDA
iNTERNAL FiKSASYON SORUNU .
Doç.

Torakolomber vertebra kırıklarında
ternal fiksasyon sorunu, içinde bulunJğu karmaşadan giderek kurtulmakta,
xunun yanıtı; omurganın, kırıklarının
~ çeşitli tespit yöntemlerinin biomekak ve klinik özellikleri anlaşıldıkça, netşmektedir.

'
iki sorunun yanıtlanmakonuya yeterli açıklık getirecektir:
Kanımca şu

1- Omurga kırıklarında ne zaman
3rrahi tedavi gereklidir? Başka bir ifade
~; hangi omurganın hangi kırıklarında
3rrahi tedavi uygulanmalıdır?
2- Cerrahi tedavi için hangi cerrahi
Sntem ve nasıl bir internal fiksasyon
stemi seçilmelidir?
Birinci sorun omurga kırıklarında stalite- instabilite sorununu gündeme ge-

i. Ü.

Tip Fak. Ortopedi ve Travmatoloji
Ana Bilim Da/J Öğretim Üyesi.
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iJr: Ü.

DOMANiÇ

*

tirmektedir. Geçmişte çok tartışılmış ve
günümüzde halen bir ölçüde tartışılmak
ta olan bu sorunun sağlıklı 'yanıtını bulabilmek için FRANCIS DENIS'ın üç kolon
teorisine kısaca göz gezdirmemiz gereDenis,
HOLDSkecektir.
Çünki
WORTH' ın tanımladığı ve yaygın olarak
benimsenmiş olan stabilite kavramında
önemli değişiklik yapmıştır (8).
Holdsworth, omurgayı ön ve arka olmak üzere 2 kolona ayırmış ve arka kolon devamlılığının bozulması, özellikle arka ligaman kompleksinin kopmasının
instabiliteye yol açacağını ifade etmiştir
(21).
Ancak, sonraki yıllarda, Bedrook,
Bucholz, Nagel, Panjabi ve daha birçok
araştırıcının yaptığı klinik ve özellikle biomekanik çalışmalar sadece arka kolonunu oluşturan kemiksel ve ligamentoz
yapıların hasara uğramasının Holdsworth'ın öne sürdüğü gibi instabiliteye

yol açmadığını bunun için posterior lon-

gibi arka kolonun özellikle arka ligaıı

gitudinal Ligaman ve arka anulus fibro-

kompleksinin değil, orta kolonun lez~

zis'in yırtılması gerektiğini ortaya çıkar

na Üğramasının gerekli olduğunu ifa

mıştır (32, 33}.

etmiştir. Başka
••

'

• ~

• "<' -

•

-

•

•

. ',i-·

Bu bulgudan yol:a çıkan Denis, Hold~
.

'

bir deyişle, instabilited

söz etmek için ö_n ya da arka kolanı
ya da ikisinde de mevcut lezyona or

worth'un ön ve arka kolonlarına, son de-

kolon lezyonun eklenmesi zorunludL

rece kri~ik . değeri olan bir üçüncüyü,

Denis'in belirtileri bu görüşü günümü:

omurga cisminin arka yarısı, anulus fib-

de omurga cerrahiarınca yaygın olara

rozisin arka bölümü ve posterior longitu-

benimsenmekte ve bu bölge omurga k

dinalligamandan oluşan orta kolonu ek-

rıklarının

lemiştir.

tası

.

.

tedavisinde temel hareket nok

olarak alınmaktadır. Francis De

nis'in Torakolomber omurga kırıklarınır
Buna göre T orakolc?mber omurga kı
rı klarının

yeni sınıflaması Tablo 1 de, Hangi tip kı

yeni bir sınıflamasını yapan De-

rıkta

kolonlarda oluşan zorlanma ya da

lezyon türü Tablo ll de verilmiştir.

n is, instabilite için Holdsworth' un dediği

TABLO: 1
KOLON
Kırık

tipi

Kampresyon

Ön

Orta

Arka

Komp.

Yok

Yok ya da
Distraksiyon

Burst

Komp.

Komp.

Yok

Seat-Beit

Yok ya da

Distrak.

Distraksiyon

Dist +
retas. +
makas.

Distr. + retas. +
makasiama

Kompres.
Kırık

Komp. + rotas.
+ makasiama

106

TABLO: ll
. . ,..

Tip:

.ı

Mekanizma:

· Fleksiyon -..·

Ko mpresyon
- anterior ·
-lateral
Burst
- TipA
-Tip B
-Tip C
-Tip D
-Tip E
· Seat- Beit
Kırıklı dislokasyonlar
- Fleksiyon ratasyon
- Mc,kaslama

Ant. Fleksiyon
Lat. Fleksiyon
Aksial yüklenme
Aksial yüklenme
Aksial yük. + Fleksiyon
Aksial yük. + Fleksiyon
Aksial yük. + Ratasyon
Aksial yük. + Lat. Fleks
Fleksiyon distraksiyon
Fleksiyon + ratosyan
Makasiama
- Önden arkaya
- Arkadan öne
Fleksiyon- distraksiyon

- Fleksiyon - distraksiyon

rahi tedavi uygulanabilir. Bu tür instabiliteye örnek ağır kampresyon kırıkları ve
Seat- Beit yaralanmaları oluşturur.
ikinci derece (Norojenik) instabilite:
Burada ön ve orta kalan kırıktır. Tipik örneği Burst kırıklarıdır. Nörolojik lezyon
başta olabileceği gibi, kanala giren kemik fragınanlarını devam eden basısı sonucu sonradan da oluşabilir. Burst kırık
larında nörolojik lezyonun olay anında
gelişmesi, bir ölçüde lezyonun seviyesine bağlıdır. L1 üzerindeki lezyonlarda,
hem kanal dar, hem de Medulla Spinalis
travmaya duyarlı olması nedeniyle, %
50 den fazla kanal daralması sonucu nörolojik defisit oluşabilirken olay anında

Denis, yeni üç kolon teorisine .göre
i nstabiliteyi üçe ayırarak incelemektedir
(8).
Birinci derece (mekanik) instabilite:
Bu tür de Medüller kanalın anatomik bütünlüğünde ve M. Spinalisde lezyon yoktur. Ancak kanalda açılanma (angulasyon) vardır. Tedavi genelde konservatiftir ve mevcut angulasyonun düzeltilmesi
ya tla daha artmaması amacı ile, iyileş
me süreci boyunca ekstansiyonda immobilize edilmesi gerekir.. Nadiren açı
lanmanın çok fazla olduğu olgularda (omur cismi ön yüksekliğinin % 50'den
çok azaldığı ya da üst üste iki omur.gada kampresyon oluştuğu hallerde) cer-
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nörolojik lezyon olmayabilir. Ancak, Kaudanın __olay anındaki bazen çok, bazen
de devam etmesinden etkilenmesi sonu~U sonradan nörolojik ·defisit gelişmesi
olasılığı yüksektir. Bu nedenle, Burst kı
hklarının tedavisi genelde cerrahidir ve
Medullar kanaldaki bazı direk ya da indirek yolla kaldırıldıktan veya hafifletildikten sonra internal tespit yapılmalıdır.
Seyrek olarak ,çok hafif burst kırıkları
konservatif yolla tedavi edilebilir (29, 37,
38).
Burst kırıklarında dekompresyon
amacı ile, zorunlu tıbbi nedenler olmadıkça Laminektomi uygulanmamalıdır.
Zira Laminektomi, bir burs kırığında,
sağlam kalmış tek arka kolonu da cerrahi yolla ortadan kaldırmak suretiyle
üçüncü tip instabilite oluşmasına yol
açacaktır.

~ Üçüncü d~rece (Mekanik + Nör.ojenik) instabilite: Ağır nörolojik defisitle birlikte bulunan burs kırıkları ve kırıklı - çı
kıklar bu gruba örnektir. Bu grupta tedavi cerrahidir. Zira, mevcut nörolojik defisit total değilse, kırık fragmaların sonra-.
dan kolayca deplasmana uğrayıp nörolojik tabioyu ağırlaştırmasını engellemek
ve mevcut bastyı kaldırarak, iyileşme elde etmek için cerrahi tedavi zorunludur
(4, 5, 15, 16, 17, 25, 27, 29). Şayet nörolojik d efisit tam ise (total parapleji), hastanın normal bakımının sağlanması ve
bir an önce rehabilitasyon 'yapılabilmesi
amacı ile yine tek yol lezyonun cerrahi
redüksiyonu ve stabilizasyondur (13,
20, 21, 37).

Bu açıklamalarla, hangi torakolomber kırıklarda cerrahi tedavi gereklidir so-
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rusuna bir ölçüde de olsa açıklık getire. bildiğimizi umarak sorunun ikinci bölümüne geçiyoruz.
·- · Terakolomberomurga kırıklarında internal fiksasyon sorununun ikinci bölümünü, cerrahi +edavi için hangi cerrahi
yöntem ve internal fiksasyon seçilmelidir sorusunu yanıtlamaya çalışacağız.
Terakolomber bir omurga kırığının
cerrahi tedavisi söz konusu olduğunda
aşağıdaki yöntemlerden birini tercih etme durumunda olacaktır:
1- Posterior redüksiyon + internal
fiksasyon (stabilizasyon)
2- Posterelateral dekompresyon +
internal fiksasyon (stabilizasyon)
3- Posterior indirek dekompresyon
ve internal fiksasyon + pasteralateral
füzyon (Rod - Sleeve)
4- Anterior dekompresyon + füzyon
5- Anterior dekompresyon + füzyon
+ internal fiksasyon
6- Anterior dekompresyon + füzyon
+ posterior internal fiksasyon (Omurga
kırıklarının tedavisinde kullanılan eksternal fiksatörlerden konu dışı olması nedeniyle söz edilmemiştir).
Burada, öncelikle hangi cerrahi yönteminin başka bir deyişle hangi giriş yolunun seçilmesi gerektiği sorunu karşımı
za çıkmaktadır. Bu soruna tek bir cevapla posterior ya da anterior diye cevap
vermek olanaksızdır.
Genelde tercih edilen posterior yaklaşım olmakla birlikte (5, 1O, 11, 12, 17,
18, 22, 30, 36, 37). Ancak Medüller kanalın yeterli dekomprese edilmesi anterior
girişten başka bir yolla mümkün olmaya-

caksa, ya da posterior giriş çeşitli nedenlerle sakıncalı. ise anterior giriş zorunlu olacaktır (4, 6, 15, ·25, 27, 28).
. · internal tespit yöntemleri ile çok çeşitlidir. Bunlar özetle şöyledir:

Anterior instrümentasyonları
1- Zielke instrümentasyon
2- Dunn cihazı
3- Kaneda Plak·- vida- ·çubuk sistemi
4- Kostuik :. Harrington apereyi
5- Alıcı sistemi

6- Kontur verilmiş anteri or plaklar (B-

Posteriardan uygulananlar:
A- Rod ve Huk sistemleri
1- Harrington distraksiyon sistemi
2- Harrington kampresyon sistemi
3- Rod - Sleeve (Edwards) sistemi
4- Self - Looking sistemi (22, 23).

lack plağı)

B- Rod ve pedikuler vida sistemleri.
1- Cotrel - Dubousset intrumentasyonu
2- Vermont sistemi (28).
3- ISFS (internal spinal fiksatör) (12)
4- Posterior Zielke 'instrümentasyonu
5- Posterior segmental · fiksatör
(PSF) (32)
6- Kaneda sistemi
7- Alıcı spinal instrumentasyonu ( 1)
C- Segmental spinal telle tespit
te ml eri
1- Luque,
2- Drummond,
3- Harry - Luque,
4- Hartshill fiksasyon sistemi,
i

sis~

D- Plak - pediküler viçla sistemleri
1- Roy - Camille plakları
2- VSP (Variable Spine Plate) (Steffee Plakları)
3- Wolter spinal plakları
4- St. George plakları (2)
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Posteriardan uygulanan sistemler
içinde, Harrington instrümentasyonu en
sık kullanılmıştır. Ancak bu sistem günümüzde yoğun eleştiriye uğramakta ve
adeta terkedilmek üzeredir. Zira bu sistemle Torakolomber kırıkların cerrahi tedavisindeki ana amaçları olan iyi redüksiyon, stabil fiksasyon ve ağrısız, eksternal tespitsiz erken arnbulasyon arilaçları
na tam anlamıyla ulaşmak kabil olmamaktadır. Ek olarak elde edilmiş korreksiyonun geç dönemlerde de korunması,
stabilizasyona ve füzyona mümkün olabildiğince az sayıda omurga dahil ederek özellikle lomber bölgede daha çok
hareketli segmentin korunması amaçları
da Harrington sisteminde mümkün olmamaktadır (4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 18,
.24, 25, 29, 32, 37, 38). Zira kısa Harrington çubukları ile yeterli stabilite sağlana
mazken, daha geniş bir alanı füzyona
dahil ederek daha uzun çubuk kullanıl
ması da hem eksternal tespite gerek bı
rakmayacak stebilite sağlayamamakta
hem de ortalama 5 - 7 omurgayı tutan
geniş bir füzyon alanı ile de mümkün old uğunca fazla hareketli segmen korunması ilkesine ters düşmektedir. Bu nedenle JACOBS uzun çubuk kısa füzyon

ilkesini ortaya .atmıştır .(22). Böylece
hem daha stabil bir sistem, hem daha
fazla hareketli segment sağlanması amacına. uygunluk sağlanabilecektir. Ancak
yapılan çalışmalar 9 ay ya da uzun süre
füze edilmeden immabiiize edilen omurgaların Harrington çubuğu· çıkarıldıktan
sonra, tekrar normal hareketli hale gelmediğini göstermektedir (18}. Kahanevitz ve arkadaşlarının yaptıkları deneysel
çalışmalarda da uzunsüre im mobilize kalın faset ekiemierin dejenaratif değişiklik
ler meydana geldiğini göstermektedir
(24). .
Krag' a göre ideal bir internal fiksasyon sistemi aşağıdaki özellikleri taşımalı

Omurgaya posteriardan uygulanan
plak sistemlerinde,· plağın femur, tibia gibi uzun ketnikiere uygulanmasında olduğu gibi geniş bir plak - kemik temas yüzeyi olmadığı için temas noktalarından
strese yoğunlaşmasına ve buna bağlı
patolojik stress oluşmasına ve sonuç
olarak gevşemeye yol açar (28). Zorunlu nedenlerle .plak uygulanmasının gerektiği hallerde VSP (Steffe plağı) 'nı tavsiye ederiz.
Anterior girişimde kullanılan internal
tespit yöntemlerine ilişkin deneyimiz olmadığı Tüm ilgilenenlere, konuya ilişkin
literatürü sunmakla yetiniyoruz (4, 5, 11,
15, 25, 27).

dır;

.1- Mümkün olduğunca kısa füzyona
izin vermeli.
2- Rijit, üç boyutlu fiksasyon .sağla

KAYNAKLAR:

malı.

3- Fiksasyon için modullar kanalın

içine herhangi bir tespit aracı konması
na gerek kalmamalı.
4- Posterior giriş yeterli olmalı ve anterior kaviteler açılmamal ı.
5- Çıkartılmasına gerek olmamalıdır
(28).
Bu anlamda Cotrel - Dubousset ins.trümentasyonu ve onun çok benzeri
olan Alıcı instrümentasyonu, Dick Posterior segmental fiksasyon sistemi seçkin
değere sahiptir. Bu sistemler Krag'ın tanımladığı koşulları taşıdığı gibi ek olarak
post op herhangi bir tespite gerek bırak
maz, erken ve ağrısız harekete izin verir.
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:··_FEMUF(~~RO~SlMALiNDE CERRAHi"GiRi_ŞiMLER

Pr9t. Dr. Hakki ÖNÇAG *

Fem~r Ü~t Ucu; .~arı dolaşımı, biome~anik ve fonksiyonel özelli~leri nedeniyle, kırıklarının
tedavisi hala. ortopedistleri _düşündqren ön~ml! ~ir bölgedir._
Klinik ve deneysel Çalışmalar günümüzde yaklaşık 1?9 yıldan fazla bir süre
.. gösterilmiştir.
Sir. Asti ey Cooper
önce
,.
.
. ·. . 1824; yıl_ı_nda kırık ye_rir;ıde_.~k~:ıynama olamayacağını öne sürmüştür. Araştırmalar
devanı etmiş ve 1850'_de Von Langeninternal.. fiksasback bu kırıkların.. ilk defa
.
yonunu
önermiş
1875'de . Konig,
1897'de Nicolaysen aynı görüşte çalış
malar yapmışlardır. Hey Groves'in de
pek başarılı olmayan internal fiksasyonundan sonra, 1931 yılında femur boynu kırıklarında başarılı internal fiksasyonu yapma ve başarılı sonuçlarını tanıt
mayı Smith - Petersen yapmıştır. Giderek artan sayıcia internal fiksasyon yöntemleri ortaya konulmaya başlanmıştır.
Bunlar arasında 1936' da Knowles çivileri
ile tespit, 1946'da Mc. Laughlin istenen
açıdan ayarlanabilen plak - çivi yöntemini tavsiye etmiştir. 1950'de Richard,

..

1953'de Pugh'un kompresyonlu çıvı plakları ile daha iyi sonuçlar alınacağı fikrini ileri sürmüşler ve uygulamalarını bildirmişlerdir. 1959'da Massie Teleskoplu
(kayan tipte) özel çivisini ve internal fil<sasyon yöntemini bildirmiştir. Aynı tarihlerde Deyer'le multipl kayan vida plak
tekniğini tanıttı. 1960, sonrası AO 1ASi F
grubu tarafından açılı ve kampresyon
yapan· plak vida yöntemi ile yeni bir
adım atıldı. 1970 sonrası H. G. Ender intrameduller internal fiksasyon yöntemi
ile farklı bir görüşü belirtmiş ve sonuçları yayınlamıştır. Daha sonraları Zickel,
Harris, kondrosefalik çivilerini bildirdiler.
Gross-Kempf grubu da kilitlenen intrameduller fiksasyon yöntemini ve sonuç. larını bildirdiler. Çivi - plak yetersizliği ve
komplikasyonları sonu, yaşlı dönemlerde 1950 yılında Moore ve daha sonra
Thompson endoprotez tekniklerini bildirdiler. ilk defa kaynamama durumlarında
kemik greft uygulamayı 1954 yılında Bofiglio bildirdi. Halen pedüküllü greftler
uygun endikasyanda kullanılmaktadır.

* E. ü. T1p Fak. Ort. ve Trav. A. B. O. Profesörü.
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Tüm ternur proksimal kırıklarında, yeni
da ise 1. ve 2. gruplar stabil impakte, 3.
araştırma ve teknikler·ortaya konmaktave 4. grupları da komple kırık olup, undır. En iyiyi bulana kadar da deva~ ed~.::.-. stabildir.
cektir (1, 3, 5).
Femur baş ve boynu kalça eklem
Femur Üst Uç Kırıkla,rı; .Yaşlıla,_rda. ve . kapsülü içindedir. Sadece serviko basHosteoporotiklerde ··minor itravmalar so~ . , ler posteriorkısım ekstra kapsüllerdir (4,
nu, gençlerde ise daha yüksek enerjili
5, 6, 9). Femur baş ve boyun, kemiksel
kuwetler sonucu meydana gelir. Kapsül
yapı ve dolaşım özelliği vardır. Çocukilişkisine, kırık yerine, etkileyen kuwete,
luk dönemi epifiz ve periostun önemi büdurumuna, yaş ve kırık çizgisine göre
yüktür. Yetişkinde periostal fonksiyon
yoktur. iyileşme de endostal kallüsün roçeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır.
lü büyüktür. Yaralanma esnasında retinaküler postero superiorun zedelenmeKapsül ilişkisine göre:
si ve kınğın fragmanların ayrılması, kırık
1~ intrakapsüler
"''
· 2- Ekstra kapsüler. ·
çizgisin-in vertikal durumu, kınğın prognozunu başlangıçtan itibaren kötü etkiler. Yüksek oranda avasküler nekroza
Kırık yerine göre:
namzettir. Çocuklarda % 50'ye varan
-1- Femur baş kırığı
aseptik nekrozdan bahsedilmektedir.
2- Subkapital kıriğı
Bu nedenle son yıllarda O - 12 saat arası
3- Transservikal
... , '
dönemde· kırık hematomu aspirasyonu,
4- Servikobasiller
gerekirse kapsülün anterior gevşetilme
5- intertrokanterik
si ve redüksiyonu takiben lijid fiksasyon
6- Subtrokanterik kırıklar.
yöntemi ·tavsiye edilmektedir. Bu tür uygulama ile Boitzy, Swiontkovski WinquEtkileyen kuwete göre:
ist çok iyi klinik, fonksiyonel sonuçlar al1- Adduksiyon
dıklarını bildirmişlerdir (2, 17, 19).
2- Abduksiyon.
Erken Cerrahi Endikasyon; Kardiyo
pulmoner yetersizlik, trombo - emboli,
Yaşa göre:
dekubitus ülserlerini önLemek için konul1- Çocukluk dönemi
malıdır. Geç dönemde oluşacak kayna2- 15 - 40 yaş dönemi
mama ve aseptik nekroz için de primer
3- 40 - 60 yaş dönemi
internal fiksasyon endikasyonu vardır.
4- 60 yaş sonrası dönem kırıklar.
60 - 65 yaş üzerinde kollum femoris kı
rıklarında, primer endoprotez endike olaFemur boynu kırıklarında Pauwells
bilir, ancak kusursuz teknik uygulama,
sınıflandırması başlangıçta sık kullanıl
uygun implant seçimi ve gerçek amelimıştır. 1. grup diştenmiş valgus, 2. grup
yathane şartları gerekir. Redüksiyon esstabil, 3. grup unstabil kırıklar olarak kanasında angülasyon ve ratasyondan şidbul edilmiştir. Garden'irrsınıflandırmasın$
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d etle kaçınılmalıdır. A~si halde kaynamama ve avasküler nekroz görülme sıklığı
ka9inılmazdır. Kötü teknik uygulama sodaha fazla ortaya
nu komplikasyonlar
.,..
..
çık~ası da doğaldır. Kınğın tipi ve yaralanma durumuna göre ya başta veya
kaynamama ortaya çıkmaya başladığın
da 135° plaklı pauwels osteotomisi
gen·ç yaşta çekinilmeden Uygulanmalı
dır. :Genelde kaynamania; ·yetersiz fi.ksasyon, tam yapılamayan redoksiyon,
osteoporosis ve şişma.nlı~ .faktörle~ine
bağlıdır. ·B~ nedenle .osteotoiııi dışında
pedüküllü kas kemik grefi, endoprotez
ya da bazen ileri yaşlarda total protez
.
endike olur (6, 10, 11, 12, 13).
Son yıllarda kollum.femoris kırıkların
da gençlerde richards implantını kullanı
yoruz. iyi redüksiyon sonu, ·kırık· tipine
göre· litera~ürle uyumlu ''sonuçla~ alıyo.ruz. Dö~ ay sonrası takiplerde kaynamama oluşursa, pauwels osteotomisi uyguluyoruz.
Kullanılmasında
gerçekten
olumlu sonuçlar alıyoruz.
Son 10 yıl içinde, 60 yaş ve sonrası
dönemlerde, endoprotez daha sık uygulamaktayız. Erken hareket ve günlük aktivite ve kendine yeterlilik sağlamakta ve
yaşam güvencesi kazanmaktadırlar. Az
sayıda kamplikasyon oluşmaktadır. Halen 1O yıldır takip ettiğimiz hastalarımızın
önemli problemleri yoktur. Kaldı ki revizyon yöntemleri, bu tekniği kullanmayı
teşvik etmektedir. Endikasyana göre total protezde çekinilmeden yapılmalıdır.
Uyguluyoruz, yararına inanıyoruz.
.

Trokanterik

kırıklar

2 grupta incele-

n ir:
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1- intertrokanterik kırıklar.
2- -Subtrokanterik
kırıklar.
..
.-.

·-

-.

inte~~okanterik. Kırıklar; çapuk kaynayan; __ ;sık! ıkla .60 yaş üzerinde. ye 314
oranında
kadınlarda
görülmektedir.
·Prögnoz, redüksiyon, implant seçimi ve
tekniğ.i uygulayan cerrahi ekibe bağlıdır.
ÇocLıklard(l kaHusa kadarkapalı redüksiyon, · ba:şarı-.sağlanamaz ise az bir oranda da oisa açık redüksiyon ve yivsiz çivilerle ·internal fiksasyon uygulanır. Boyd,
Ege, Tonozo ve diğerlerinin sınıflandır
malan mevcuttur.
Genel durumu·.· çok bo.
_zuk, debi!, parkinsonlu, rehabilitasyon
\leteneği olmayanlarla konservatif tedavi
endikasyonu vardır. Diğer ofgularda koksa'..
varayi önlemek,
martaliteyi engelle.
.
rnek, erken hareketli yaşamı sağlamak
içi.n .internal fiksasyon yapılır (5, .13, 14,
15).' internal fiksasyon implantlarının kul- .
·lanılmasında ·en büyük rolü proksimal
fragman oynar. Bu bölgede spöngioz
kemik dokusu fazladır. Ayrıca anatomik
yapı özelliği nedeniyle kırıkta tam ve
sağlam tespit yapılamaz. Stabil tipinde
Richard kampresyon çivi plak, AO plaklı
osteosentezi yanında Ender intramedüller osteosentezi kullanımı tavsiye edilmektedir. Ayrıca stabil ya da ur:ıstabil tiplerde Ender uygulamasını uygulayanlar
mevcuttur. Bunun yanında unstabil kırık
larda medializasyon veya valgizasyon
osteotomilerini uygulayan araştırıcılar
mevcuttur. Hugston ve Karmiento ekalleri bunların başında gelmektedir. Teknik kusurlar, penetrasyon, kısalık, angulasyon gibi komplikasyonlar görülür. Bu
nedenle vaka seçimi ve değerlendirme
1

.,.

\

:..

•

çok önemlidir. (7, 8, 16, 20, 21).

Yaşlı hC!stal?nmı2;d?:.daha sık gördü-

ğümüz intertrokanterik 'kıfıklarda,

1982

yılında~)!ibaren,; .E~q~r inm:~edyller os-

teosentei yönteiıJini uyg~luyor_uz. ·. ister stabil, ya
unstab·il ~ol sÜn- bizfm ulk~ şartları~'~ 'tiyğ:Jiı kanisind.ayız.
Ülkemizde 1978 y;l,larırida Prof. pr. Ayhan Arıtafr),ur'un _uygul~diğ·ı _daha sonra
diğer araştırıcıl~rın çEdışriıalarinı görüyon.iz. Hiç Ç~kinilıiıeden ·yap~lmaııdır. ister
ratasyon ya da dize ·migrasyon u Çok ç~
kinilecek bjr so!un değildir.. 909 vak'ayı
bir yıl önce geçtik. Çok _va k' a ,bize bu
güveni verr,n.iştir. Ameliyat sonr~s.i, bidnci gün yatağında harekete başlıyor v.e
üçüncü ya da ilk hafta içinde yürüteçle
...
yürüme egze·rsizine b~şlıyôruz: ~ofeksiyon ·görmÜyoruz,
• kaynamarııa
·-görme. .
dik. .
.. so~· '' ". •. ..,. ..

aa:·

\

'

'

Tekniği gerektiği· gibi' uyguian;·rsa,
çok mini~al kamplikasyon. 'dışı~da
·önemli sorun oluşmayacağını söyleyebilirim.
Subtrokanterik Kırıklar: Küçük trakanterden 5 cc. distaline kadar olan kı
rıklardır. Kuwetli travma sonu meydana
gelir. Field ing' e göre mortalite % 18 olarak bildirmektedir. Watson - Campbell'e
göre psödoartroz % 19 olarak gördüklerini yayınlamışlardır. Çok parçalı ve pasteromedial büyük parçalı kırıklarda redüksiyon zordur ve kaynama için kemik
grefi kullanma endikasyonu mevçuttur.
.
o
Tip 1, 2'de AO/ASIF 95 açılı plakla
tespit, medial korteks devamlılığı mevcut olduğu için endikedir. Medial korteks devamlılığı bulunmayarJ Tip 3'de
ise 135°'1ik AO/ASiF açılı plak endike-

dir._ Bazı araştırıcılar ise, Ender, Zickel' in
. intrameduller osteosentezir:ıi, ya da
Gross - Kempf' in ~ilitlene.n iritramedÖIIer
ost~oseritezini tavsiye ... etmektedirler.
. Tum!yöntemlerde de: 3_- 4.ay sonra yü~
lenmeye kal! us görüldükten sonra müsaade edilmesi ortak görüşü mevcuttur.
Teknik hata eksik uygulama sonucu,
.
kayn_amama, kısalık, koksavara kaçınılmaz komplik?~yonlardır. Yaşlı
porotikle.rde Ender ·meduller osteosentezi
son yıllarda daha sık· kullanıldığı .. görülmeye başlamıştır (14, 15, 18, 20, 21).
Subtrokanterik kırıklarda, AO 1AS iF
. grubunun açıl ı plaklarını kullanıyoruz.
Tip 1, 2'de 95° açılı, Tip 3'de ise 135°
açılı plak seçimi şarttır. Medial korteks
devamlı olmadığı zaman gref kulfanımı
teknik açısından gerekli olduğu için uyguladık. Kaynama· sorunu ·.bu' nedenle
görmedik. Eğer . ameliyathime şartları
sağlanabilirse tabii ki diğer teknikler de
uygulanabilir.
Biz AO tekniği uyguladığımız vakalarımııda koksa vara, kısalık görmedik.
Çok porotik ve senil vak'alarda Ender
özel tekniğini uyguladık. Gerçekten başarılı sonuçlar elde ettik. Bu kırıkta 2 tane trokanter majora, 2 - 3 adet koliuma
doğru kullanılması gerekir.
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ve.

Femur proksimal:ndeki tüm kırıklar
da amaç, anatomik kusur yaratmadan
kaynamayı sağlamaya yönelik olmalıdır.
Bunun için de biomekanik özelliklere
dikkat etmek gerekmektedir. Bütün girişimler, her yönü ile ideal değildir. Her
teknik, uygulayacak hekime ve şartları
na bağlıdır.

t

f'

!

1i
'

\
ı

ı

KAYNAKLAR
1- Amold, W. D.: The Effect of Early weight
Bearing on the stabi!ity of Femoral fractures treated with knowles pins. J. Bone Joint Surg. 66-A:
847, 1984.
.
. '.
2- Cana/e, S. T.: Fractures of the Hip in Children and Adolescents. Orth. C/in. North. Am. vol.
21, no: 2, 341, 1990.
3- Qossa, Bonnel et Mica/eff: C!ou Elastiques de En.der. Rev. Chir. Orth. t.62, no:1, 1976.
4- Ege, R.: Hareket Sistemi .Travmato!ojisi.
Yarg1çoğ/u Matbaa. 1978.
..
5- Ege, R.: Travma (yaralanma/ar) Genel Oze! Sistemler. Emel Matbaac!l1k. S: 412-440,
1981.
6- ·Fielding, J.: Biomechanica! Ch~racteris
tics and Surgica/ Managerrient of Subtrochanteric
Fractures. Orth. C/in. North. am. vol. 5, No: 3,
1974.
7- Ganz, R., Thomas, J.: Trochanteric Fractures of the Fe m ur Treatment and Results .. Clin. Orthop. 138, 1979.
8-. Hungston, J.: lntertrochanteric Fractures
of the Femur. Orth. C/in. North. Am. Vol. 5, No. 3,
1974 . .

9- Kemf, !., Brjot, B., Jaeer, J. H., et al: Nailing According to Ender s technique. Biomechanic study and results in 120 cases. Rev. ehir. Orthop., 62:585, 1976.
to- Kudema, H., Böhler, N., Gol/on, D. J.: Treatment lntertrochanteric and Sultrochanteric Fractures of the Hip by the Ender Method. J. Bone Joint Surg., 58 A: 604, 1976.
11- Ky/e, R. F., Gusti!o, R. B., et al: Ana/ysis
of six hundred and twenty two intertrochanteric

hip fractures. J. Bone Joint Surg., 61-A: 217,
1979.
12- Laras, G. S.: The Role Osteoporosis in Jntertrochanteric Fractures. Orthop. C/in. Notrh.
Am., 11: 479, 1980.
13- L?,ros, G. S., Moore, J. F.: Complications
of Fixation in lntertrochanteric Fractures. C/in. Orthop., 101: 110, 1979.
14- Lord, G., Marotte, 8/anchard, Guil!omon
et Hannoun: La p!ace de 1 arthrop/astie cervico caphalique dans le treatment des fractures per
trochanteriennes. Rev. Chir. Orthop. T. 63, 2,
1979.
15- Muhr, Thomas and Tscherne: Communited Trochanteric femoral fracture in Geriatric patient. C/in. Ort. 138, 1979.
'i6- Seinsheimer, F.: Subtrochanteric Fractures of the Femur. J. Bone Joint Surg. 6D-A: 300,
1978.
17- Sigvard, T.: Internal Fixation of Children s
. Fractures of the Lower Extremity. C/in. North. Am.
21:2, 353, 1990.
18- Sune, L., Sven, F., and Lard- /ngvar, H.:
Trochanteric Fractures. C/in. Orth. 260:232, 1990.
19- Terrance, C.: Fractures of the Hip in
Children and Adolescents. C/in. North. Am., 21:2,
341, 1990.
2o- Wadde/1, J. P., and Czitrom, A.: The Treatment of lntertrochanteric ·and Subtrochanteric
Fractures of the Hip by the Ender Method Re ad at
the Annual Meeting of the American Academy of
Orthopaedic Surgeons. San Fransisco, Ca!ifomia,
Feb. 23, 1979.
21- Zickel, R. E.: Subtrochanteric Femoral
Fractures. Orthop. C/in. North. Am. 11: 555, 1980.

117

·PANEL-2
.·HATALIIMPLANT UYGULAMALARI
.

~

·.

Doç. Dr. Haluk YETKiN

· iık· i~saiıl~rdan başl?yarak \;aklaşık

ma ise rekonstrüktif eklem cerrahisi
olup, bu yüzyılın ortalarında ortopedik
cerrahi içinde yerini almaya başlamıştır.
Bu erken dönem gelişmeleri internal
fiksasyonun esaslarını oluşturmuş, metalürjideki"buluşlarla
desteklenen bu alan.
.
.
daki gelişmeler, çok sayıda implan~ modifikasyonunu ortaya çıkararak ufukları

150 yıl öncesine kadar kırıklar çerrahi girişim yapılmadan ve implant kullanmadan iyileşmiş, malunionlar .sık görülmüş
ancak nonunio~ nadiren or:taya çıkmış
tır. Aseptik cerrahi girişimlerin devreye
girmesi .ile kırık ·te~avi ··yöntem_lerindeki
gelişrr_ıelerle birlikte rekonstrüktif cerrahi
de.yapılagelmiştir. :
,·_ . \ ~
, . .·
· Vonh. Langenbeck 1858 yılında ilk
kez bir femur boyun kırığına internal tesbit uygulamış, 1990'lü yılların başında
ise Kirscher'in geliştirdiği teller hem traksiyon hem de tesbit amacıyla kullanılım
alanı bulmuştur. Aynı yıllarda Hey Groves'in intramedüller implantı ile Lane'e
ait plaklar uygulamaya girmiştir.
Bu tarih süreci içinde giderek gelişen
implantlar ortopedik cerrahide
önemli rol oynamaya başlamışlardır. Metalurji, biyomekanik, genel tıp bilgisi ve
cerrahi tekniklerdeki ilerlemeler implantların uygulama alanlarını genişletmişler
dir. implant uygulamalarındaki ikinci aşa-

*

'

,.

:

genişi etmiştir:

Bu gelişmelere karşın temel kavramlarda dramatik değişmeler olmamıştır.
implant uygulamayı düşünen cerrahlar
komplikasyonlardan kaçınmak istiyorlar
ise, bu temel kavramları bilmek zorundadır. Hastalardaki biyolojik ve anatomik
·varyasyonlar, implant uygulamalarında
birbirinin eşi iki olgunun bile olmaması
na bağlı olarak çift kör çalışmalarının yapılmaması nedeniyle implant geliştirilme
sine katkıları olmamaktadır.
Ortopedik cerrah, belirli bir implant
uygulamasında başarılı olabilmek için biyomekanik, cerrahi anatomi ve fizyolojiyi de içeren temel bilgilere sahip olmalı

Gazi Üniversitesi Tzp Fakültesi, A.B.D.
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dır.

iMPLANTLARIN KUTSAL ÜÇLÜSÜ

hın

implant uygulamayı planlayan cerrakendisine sorması gereken üç soru

vardır.

1- implantların sağlayacağı kinema-

tik fonksiyon ne olacaktır?
2- implant üzerindeki yüklenme ne
olacaktır?

3- implantın beklenen ömrü ne kadardır?

Hareket, yük ve ömür'den oluşmuş
bu üç faktör birbirleri ile sıkı ilişki içindedir. Hareket gereksinimi arttıkça, kas ve
yer çekimleri etkileriyle implantın ömrü
kısalır. implant yetersizliğine bağlı başa
rısızlığın temel nedenlerinin başında, cerrahi girişim planlanırken bu faktörlerin
gözardı edilmesi gelir.
implantaların kısa ve uzun kullanım
için dizayn edilmiş şekilleri vardır. Kısa
ömürlüler kırık iyileşinceye kadar tutulur
ve daha sonra çıkarılırlar. Uzun ömürlü
olanların ise bir ömür boyu kalmaları
ümit e.Qilir.
Erişkin önkol, majör intraartiküler kı
rıklar ve multpl kırıki ı hastalarda açık redüksiyon ve internal fiksasyon uygulamaları yerleşmiş durumdadır. Femur kı~
rıklarında intramedüller yöntemler plaklara üstünlük sağlamış olmakla birlikte,
çok parçalı veya distalde yerleşmiş kırık
larda ise plak kullanımında tereddüt edilmez.
AO metodları uygulamalarındaki başarının deneyim ve bilgi birikimine bağlı
olduğu unutulmamalıdır. Bu iyi sonuçlara ekipman, satın alınır alınmaz ulaşılma
sı olanaksızdır.
Çoğu

kez implant seçimi intramedüller çivi ile plak arasında yapılmaktadır.
· lntramedüller çivilerin küçük insizyonlar-
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dan yapılması hatta kapalı kanabilme
özelliklerinin bulunması gibi çekici taraflarına karşın, özellikle kampresyon cihazı ile birlikte kullanıldığı zaman plaklar,
için çok daha geniş ekspojür gerektirirler. intramedüller çiviler küçük insizyonlardan çıkarılabilirken, plaklar için ilk insizyonun yeniden yapılması gerekir.
Tüm avantajiarına karşın, intramedüller çivilerde az görülen enfeksiyon, kemiğin tümüne yayılır ve plaklarla birlikte
görülen enfeksiyonlardakinden daha· büyük problemlere yol açar.
AO grubu, intramedüller çivileme
için internal fiksasyon yerine "Internal splintage" derneği tercih ederler. Çiviler,
açısal zorlanmalara daha fazla direnç
gösterirlerken, aynı dayanıklığı tork zorlanmalarında ortaya koyamazlar. Plaklar
ise Tork zorlanmalarında dirençli olup
açılanma zorlanmaianna aynı güçle karşı koyamazlar.
Çivilenmiş kemiklerde çivinin çıkarıl
masından sonra tüm aktivitelerin başlatıl
ması olanağı vardır. Yeniden kırık sık görülmez. Plakların çıkarılmasından sonra
kemik atrofisi ve vida deliklerinin stress
noktaları önemli problemlerdir. Bu nedenle kemik uzun süre korunmalıdır.
Plakların çıkarılmasından sonraki retraktürlerin % 60'ı ilk ayda, % 80'i ise ikinci
aydan sonra oluşmaktadır. işte bu nedenlerle koşullar el verirse, seçim, intramedüller çivileme yönünde yapılır.
intramedüller çivileme büyük çoğun
lukla ternur cisminin 2/3 üst kısmı ile tibia orta 1/3' ünün transvers - kısa oblik
kırıklarında uygulanır. Ancak bu kemiklerin distal 1/3 kırıklarında rotasyonel stabilitenin, özel intramedüller çiviler dışın
da sağlanamadığı unutulmamalıdır.
Önkolda da rotasyonel stabilitenin

sağlanamaması

nedeniyle alçı gerekir.
intramedüller çivilerle radiusun eğriliği
nin korunması çok güç veya imkansız.dır. Plaklarla erken hareket verdirilebilir
ve çok kez eksternal tesbit gerekmez.
Humerusda intramedüller çivinin rotatar kılıfı zedelemesi omuz hareketlerinde ağrı ve kısıtlanmaya yol açar. Humerusun özellikle alt 1/3 kırıklarında kullanı
lan plakların uygulamaları veya çıkarıl
maları sırasında radial sinir yaralanmaları ortaya çıkabilir. Buna karşın humerusun patolojik kırıklarında intramedüller
yöntem tek çözüm olmaktadır. Bunun
yanında, daha önce plakla tedavi edilmeye çalışılmış ancak nonunion oluş
muş humerus kırıklarında da internal fiksasyon kullanılır.
Nicoll, incelediği 700 tibia kırıklı serisinde nonunion oranlarının büyük ölçüde kınğın dört prifner karakteristiğinden
etkilendiğini ortaya koymuştur. Bunlar,
ilk displasmanın derecesi, parçalılı k,· yumuşak doku yaralanmalarının derecesi
ve enfeksiyondur. Bu kırıklarda kapalı
fonksiyonel tedavilertercih edilmekle birlikte intramedüller çiviler yeniden kullanı
ma girmiştir. Genellikle kabul gören kavram, bu kırıklarda internal fiksasyonunu
özellikle nonunionlarda kullanılmıştır.
Gelişmiş dizaynlı ve yeni alaşımlarla
yapılmış implantların sayısı arttıkça, açık

redüksiyon ve internal fiksasyon eğilimi
de buna paralel olarak artmaktadır. Halen geçerli olan açık redüksiyon ve internal fiksasyon endikasyanları şunlardır;
1- Kapalı metodların başarısız olduğu durumlar,
2- Kapalı metodların başarısız olacağı daha önceki deneyimlerle belirlenmiş
olgular,
3- Eklemleri ilgilendiren kaymış kırık-
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lar,
4- Tümör
jik

metastazına bağlı

patolo-

kırıklar,

5- Kırıkla birlikte arter yaralanması
varsa,
6- Multipl kırıklar,
7- Uzun süre yatak tedavisi gerektiren kırıklar,
8- Tedavi masrafları önemli ölçüde
azaltılabiliyorsa.

implant seçimindeki tartışmalar süregelmektedir. Cerrahiarın bu seçimi yaparken esnek olmaları ve cerrahi dogmalara bağlı kalmamaları ön koşuldur.
Bilgi birikimleri ve geçmişteki deneyimlerinden aldıkları sonuçların ışığı altında
karar vermeleri gerekir. Cerrah her olgusunu özgün hasta olarak değerlendirme
li, değişik seçenekler arasından en güvenilir ve en az riskli olanını belirlemeli, bunun da ustalıkla · uygulayabil eceği bir
yöntem olmasına dikkat etmelidir.
Yeterli teknik olanaklar bulunmadan, cerrahi işlem esnasında bir yöntemden diğerine geçilmesinin sağlanamadı
ğı durumlarda interrıai flksasyon girişim
lerinden kaçınılmalidır. iyi planlanmadan
yapılan girişimlerin çoğu kez, hiç tedavi
edilmemiş olgulardan daha kötü sonuçlar verebileceği unutulmamalıdır. Ülkemizde, hasta yakınlarının baskısı ile özellikle çocuk kırıklarında açık redüksiyon
uygulamaları kötü sonuçlar vermektedir. Anadolu koşullarında çalışan meslektaşlarımızın kısıtlı olanaklarını ve ameliyathane koşullarını zorlayarak ileride
kendilerini vicdani ve yasal sorumluluk
altına sokacak girişimlerden kaçınmaları
gerekir.
Amacımızın, kırık ve onun radyolojik
görünümünü değil, hastayı tedavi etmek olduğu unutulmamalıdır.

PANEL-2

KlRlKLARlN CERRAHi
TEDAViSiNDE GÖRÜLEBiLECEK
KOMPLiKASYONLAR

Prof. Dr. Eyüp S.

Kırıklı

bir hastada görülebilecek
komplikasyonlar kınğın lokalizasyonu ve
yaralanma mekanizması ile yakından ilgilidir. Mesela, radius kırığı olan bir hastada pelvis kırıklı bir hastaya göre daha az
kamplikasyon görülür. Hastanın yaşı ve
kazadan önceki sağlık durumu da komplikasyonlarla yakından ilgilidir. Uygulanan tedavinin zamanlaması ve nasıl uygulandığı da komplikasyonların görülme
sıklığı belirler.
Komplikasyonları şöyle sınıflandırabi-

*

5. Anestezi ile ilgili Komplikasyonlar
a) Genel Anestezi Koplikasyanları

b) Rejional Anestezi ile ilgili
Komplikasyonlar
6. Transfüzyonlarla ilgili Komplikasyonlar
7. implant Kullanımı ile ilgili Komplikasyonlar
a) im plantın Yetersizliği
Plastik Yetersizlik
Kırılabilme

liriz:

1. Şok
2. Pulmoner Komplikasyonlar
3. Koagülopatiler
4. Tromboflebit, Tromboemboli
*

KARAKAŞ

b) Kemikte Zayıflama
s. infeksiyon
9. Kırıkiyileşmesi ile ilgili komplikasyonlar

Erciyes Üniv. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D.
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HEMORAJiK ŞOK
Özellikle multipl travmalı hastalarda
ortaya çıkabilir. Kanamaya diğer organlardaki (karaciğer, dal ak, akciğer vb.)
yaralanmalar da sebep olabilir. Hasta
ameliyata alınmadan önce hipovolemi
durumunun düzeltilmesi gerekir. Ameliyat esnasında da kanamaya ve volüm
yönünden geri kalmamaya dikkat edilmesi uygun olur.

KOAGÜLOPATiLER
Bu hastalılar, klinik olarak, hayatı
tehdit eden kanamalara sebep olabilen
damar içi pıhtılaşma mekanizmalarında
ki bozukluklar olarak tarif edilir. Ameliyat esnasında masif transfüzyon yapılır
sa dilusyonel koagülopati gelişir. Transfüzyon yapılan kan miktarı arttıkça koagülopoti ihtimali de artar. Bu durumda
en sık görülen sebep trombositopenidir.
Ayrıca plazma pıhtılaşma faktörlerinin
de azalması kanama meylini artırır. Çok
nadir görülen bir sebep de primer fibrinolizisdir. Yaygın damar içi koagülopati
(DIC) ise septisemi, yağ embolisi, doku
hasarı, şok, mikro trombus gibi nedenler sonucu ortaya çıkabilir.

daki relaksasyon, önceden var olan varisler, ve ekstremitelerin immobilizasyonu derin ven trombozunu ve dolayısıyla
~
embolileri kolaylaştıran sebeplerdir. Önlemek için şu tedbirler alınabilir: hareket, kumadin, heparin, dekstran 40, asprin.
Sistem!k komplikasyonları azaltmak
için, özellikle multipl travmalı hastalarda
ameliyatın ne zaman yapılacağına veya
ne zaman yapılamıyacağına iyi karar vermek lazımdır. Şartlar uygun olduğu takdirde ve hasta yeterli şekilde resüsite
edilmiş ise ameliyatın geciktirilmeden ya. pılması faydalı olur. Hastanın yeterli şe
kilde resüsite olduğuna karar vermek
için şu durumlara dikkat edilir: Hasta oryante ve uyumlu olmalıdır. Hipoksi durumu olmamalıdır. Solukluk, soğukluk, ciltte beneklenme ve taşikardi gibi hipovaIemi belirtileri olmamalıdır. Doku perfüzyonu iyi olmalıdır (üriner output). Laboratuar bulguları (Hg, Ht, elektro:itler,
P02, PC02) normal olmalıdır.

TROMBOEMBOLi
Özellikle kalça ameliyatlarından sonra derin ven trombozu ve emboliler sık
görülmektedir. Kalb atım hacmının azalması, kan akımının yavaşlaması, kaslar-
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iMPLANT KULLANIMI iLE iLGiLi
KOMPLiKASYONLAR
Cerrah implant kullandığı zaman üç
soruya iyi cevap vermelidir: 1. Ameliyat
sonrası hareket isteniyor mu; 2. implanta ne kadar yük binecektir; 3. implantın
beklenen ömrü ne kadardır. Bu üç sorunun cevabı birbirini etkiler. Hareket fazla
olsun isteniyorsa adele kasılması ve yer
çekimi etkisi ile implanta fazla yük binebilir. implanta binen yük arttıkça da implantın ömrü kısa! ır (metal yorgunluğu).

imp!ant Yetersizliği
implantın mekanik yetersizliği üç ka-

tagoride toplanır: Plastik yetersizlik, kolay kırılabilme, metal yorgunluğu. Bir
implantın başarılı veya başarısız olması
birbirini etkileyen bir çok faktöre bağlı
dır. Bir başarısızlık olduğu zaman, bunu
yapan sebebin.implantamı ait olduğu veya kısmen ya da tamamen dış faktörlere
mi ait olduğuna iyi karar vermek lazım
dır. Bu dış faktörler implantın yerleştiril
mesi ile ilgili özellikler hastanın kooperasyonu, veya kırık iyileşmesinin hızı olabilir.

Plastik Yetersizlik
Metalik aletler ortopedik cerrahide
çok sık kullanılır. Kullanılan metal implantlara yük bindiği zaman önce elastik
bir takım değişiklikler olur. Yük ortadan
kalkınca metal eski halini alır. Bu elasj:ik
değişmedir, ama yük artarsa meydana
gelen değişme, daha sonra yük ortadan
kalksa bile düzelmez; deformite meydana gelir. Bu da plastik değişmedir. Plastik değişme noktasının implantı kullanan
cerrah tarafından iyi hesap edilmesi gerekir.
Kplay
Bazı

ii

hatası

Kırılabilme

implantlar dizayn v.eya metalursebebiyle kolay kırılabilir.

Metal

Yorgunluğu

Metal üzerine arka arkaya yük binerse metalde yorgunluk meydana gelir.
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Cerrah bir implantı hastaya yerleştirdiği
zaman, bu implantın metal yorgunluğu
na uğraması ile kınğın iyileşme süresi
arasında bir yarış başiattığını unutmamalıdır. implant hastada çik uzun bir süre
kalacaksa (protez) bu yarış implant ile
hastanın ömrü arasında olacaktır.
Vücuda yerleştirilen her implantta
metal yorgunluğu olabileceği unutulmamalıdır. Eğer bu yorgunluk kırık iyileşme
sinden önce olursa fiksasyon bozulur.
Metal yorgunluğu metale yük ile orantılı
dır. Plaklara binen binen yük fragmanları ne oranda karşı karşıya geldiğine bağ
lıdır. Kırık çok parçalı ise yükün büyük
kısmı plak tarafından taşınır. ama, transvers bir kırıkda, redüksiyon da çok iyi
yapılmış ise yükü n büyük kısmı kemik tarafından taşınır. Metal yorgunluğu ihtimali de az olur.

KEMiK REHABiLiTASYONU
implant kullanıldığı zaman kemiğin
rehabilitasyonu gerekmektedir. implant
çıkarıldıktan sonra kemikte yeni kırıklar
meydana gelebilir. Vida delikleri kemikte
zayıf noktalar yaratır. Bu zayıf noktalar
kemiğin rehabilitasyonunu gerektiren birinci sebeptir. ikincisi Wolf kanunu ile
izah edilir. Kemiğe binen yük azalınca
reabsorbsiyon meydana gelir; diafiz çapı küçülr. Bu durumda da kemiğin dayanıklılığını azaltır. Üçüncü sebep kompakt kemiğin kansellöz kemiğe dönüş
mesidir. Kemiğin rehabilitasyonu demek
· kemiğin yeniden eski gücüne ve dayanıklılığına kavuşmasıdır.

KlRlK iYiLEŞMESi
Kırık

iMPLANT SiSTEMLERi

iyileşmesini

etkileyen birçok
faktör vardır ama bunlardan iki tanesi
çok önemlidir: hareket ve kemiğin dola-

Teller için kemikte avasküler nekrc
meydana getirir şeklinde bir itharn va
dır. Fakat, endosteal dolaşım yeterli o
duğu takdirde bu durum görülme~
Eğer bir avaskülarite görülmüş ise b
durum orjinal yaralanmadan kaynaklan
mış olabilir. Teller yükün taşınmasınd<
kemiğe ortak olurlar ve distraksiyor
problemini elimine edebilirler. Bu bakım·
dan iyileşme bu metodla sağlanabilir.
Bu sistemin kullanılmasında başarı
sızlığın ana sebebi harekettir. Tel etrafın
daki kemikte rezorpsion olacağından kı
rıkta hareket olabilir. Hareketi önlemek
için, kemik en az iki tel ile bağlanmalı
dır. iki tel arasındaki mesafe en az kemiğin çapı kadar olmalıdır. Başarılı olmak
için telin hareketi ortadan kaldırması ve
avasküler nekroz olmaması lazımdır.

şımı.

Kemiklerde üç önemli arter sistemi
vardır: Metafizyel (paraartiküler), endosteal, periosteal (ekstrosseöz). Kırıklar
da, yaralanmanın şekline ve şiddetine
bağlı olarak bu sistemlerden biri veya
bir kısmı bozulabilir. implantların yerleşti
rilmesi ile bu arter sistemleri daha da bozulabilir; kemiğin dolaşımı değişik derecelerd~ etkilenir.
Kan dolaşımı kırık bölgesinin açığa
çıkarılması sırasında bozulabilir. Medüller kanalın genişl.etilmesi (reaming) endosteal dolaşımı harap edebilir. Plağın
kemik üzerine yerleştirilmesi de periosteal dolaşımı etkiler.
Kırık iyileşmesini etkileyen ikinci faktör harekettir. Kırık kemiklerdeki hareketin şu kötü etkileri vardır:
1. Kemik yapımını inhibe eder.
2. Kemiğin yeniden damarianmasını
önler.
3. Kemiğin yeniden şekillenmesin.i
geciktirir.
4. Kemiğin etrafındaki fibroz doku
miktarını artırır.

5. Ölü kemiğin reabsorbsiyonunu artırır.

Absarbe olan alanlara fibröz doku
dolar.
Bütün bu faktörler kaynamanın gecikmesine veya olmamasına sebep olur.
Bu bakımdan kullanılan implantın hareketi önlenmesi gerekir.

Vidalar
Ortopedik cerrahide en sık kullanı
lan implant belkide vidadır. Nisbeten küçük oldukları için endosteal ve perioste. al dolaşımı bozma ihtimali azdır. Fakat,
yük taşıma kapasiteleri fazla değildir. Bu
yöntemde çıkabilecek problemler vida!arın kendi mekaniğinden ve fiksasyonla ilgili mekanik prensiplerfen kaynaklanabilir.
delikler kemiğin
dayanıklılığını azaltırlar. Vidalar çıkarıldık
tan sonra, kemik vidanın geçtiği yerden
tekrar kırılabi!ir. Kemik vidalar çıktıktan
Vidalar için
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açılan

itibaren 1O - 20 hafta geçtikten sonra es-

intramedüller Çiviler

ki gücüne ve dayanaklılığına kavuşabilir.
Vidaların sağlamlığı çaplarının bü-

Bu çiviler özellikle transvers ve

yüklüğüne bağlıdır. Çalışmalar,

iç çapı

nın

kısa

oblik kırıklar için uygundur. Endosteal
dolaşım, özellikle ilik çapı genişletilirse
(reaming) bozulabilir. Bu bakımdan peri-

2,5 mm, dış çapının 4 mm olduğu
durumlarda vidaların kemiği daha sağ
lam tuttuğunu . ve komplikasyonların

dsteal dolaşımın korunması başarı oranı

azaldığını göstermiştir.

nı yükseltir. Özellikle parçalı kırıklarda kı
salığı

önlemesi zordur. Bir diğer dezavantajı ratasyonları önleyememesidir.
lntramedüller çivilernede iltihaplanma ihtimali de biraz daha fazladır. Bütün bu

Plaklar
Plak kırık tedavisinde sık kullanılan
bir implantdır. Anatomik rekonstriksiyona izin verir ve erken eklem mobiliz~syo
nunu mümkün kılar.
Plak kullanımında başarısızlığa yol
açan birçok faktör vardır. Kemiğin dolaşımının bozulduğu ve kırık iyileşmesinin
geçiktiği durumlarda başarısızlık oranı,
kırık iyileşmesinin hızlı olduğu durumtardakine göre daha yüksektir. Plak yerleş
tirilirken periosteal damar sistemi bozulur. Bu da plak

kullanımı

için bir deza-

vantajdır.

Plaklar kemiğe binen yükü taşıdıkla
rı için, kırık iyileşmesi geçikirse yorgunluk sonucu kırılabilirler. Plakların bir dezavantajı da kırık fragmanlarını birbirinden uzak tutabilmesidir. Meydana gelen
açıklık sebebiyle iyileşme gecikebilir. Bu
bakımdan kampresyon yapıcı olanlar
tercih edilmekted:r. Yükü plak

taşıdığı

zaman o kısımda kompakt kemik kansellöz kemik vasfını kazanmaktadır. Bu durum plak çıkarıldıktan sonra yeni kırıkla
rın oluşmasına sebep olmaktadır.
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dezavantajları

yok etmek mümkün olabilir. Kapalı redüksiyon yapılması infeksiyon oranını düşürür. Stabiliteyi sağla
mak için çivinin boyu ve çapı iyi seçilmelidir. Kapalı redüksiyon yapılırsa periosteal dolaşım korunmuş olunuı.

iNFEKSiYON
Kırıkların

ameliyat ile tedavi edilmesinde en önemli komplikasyonlardan birisi infeksiyondur. infeksiyonun iki grup
kaynağı vardır: eksojen ve endojen kaynaklar.
Eksojen Kaynaklar: Kontamine araç
gereç ve implantlar, kontamine cerrahi
ekip ve onların kıyafeti, eldivenleri ve
ameliyathanenin havası en önemli eksojen kaynaklardır. Havadaki bakterıler ya
doğrudan

yara üzerine düşerek veya
cerrahi aletleri kontamine ederek infeksiyana sebep olurlar. Bütün bu eksojen
kaynakları ortadan kaldırmak veya asgariye indirmek cerrahın görevidir.

Endojen Kaynaklar: Mikroorganizmaların endojen kaynağı hastanın kendisidir. Hastanın idrar yollarında, dişinde,
solunum yollarında veya cildinde bulunan bakteriler infeksiyon sebebi olabilirler.
infeksiyonun oluşmasında rol oynayan faktörleri üç grupta toplayabiliriz:
Birinci Grup: Bakterinin tipi ve virulansı, insizyonunun büyüklüğü, yaranın
açık kalma süresi.
ikinci Grup: Ölü saha, hematom,
nekrotik dokular, yabancı cisimler, cildin durumu gibi yaraya ait lokal faktörlerdir.
Üçüncü Grup: Hastanın lokal ve ge. net olarak infeksiyana karşı direnci (retiküloendotelyal sistem, immün cevap).
Ameliyat sonrası iltihaplanma ihtimalini azaltmak için çeşitli tedbirler alınmak
tadır. Bunlardan bir tanesi odanın havasının kalitesini yükseltmektir. Hava çeşit
li filitrelerden geçirildikten sonra ameliyat odasına verilmelidir. Laminer hava
akımı metodunun kullanılması infeksiyon oranını daha da düşürebilir. Ameli-

126

yat ··odasında alınabilecek bir diğer tedbir trafiğin azaltılmasıdır. Odanın kapalı
tutulması daha uygundur. Oda serin olmalı, insanlar çok gezinmemeli, gereksiz konuşmalardan kaçınmalıdır. Ultraviole ışınları da kullanılabilinir. Fakat gözlük kullanılmalı ve deri korunuimal ıdır.
Antibiyotik kullanımı ile ilgili farklı görüşler vardır. Aleyhte olan düşünceler
şu şekilde özetlenebilinir:
1. Yalancı bir güven hissi verir, 2. infeksiyonu gölgeler, 3. Antibiyotikler-e dirençli bakterilerin çoğalmasına sebep
olur. 4. Superinfeksiyonlara yol açar. 5.
Allerjik, toksit reaksiyonlara sebep olur .
Bu görüşlere rağmen antibiyotik kullanıl
masının infeksiyon oranını düşürdüğünü
söyleyenler çoğunluktadır. Antibiyotik
kullanmanın bazı kuralları vardır. Antibiyotik kemiğe nüfuz edebi!melidir. Özellikle stafilokoklara etkili a·ntibiyotikler seçilmeli ve ameliyattan önce başlanıimal ı
dır. Ameliyat esnasında yaranın antibiyotikliserum ile yıkanması da infeksiyon ihtimalini azaltabilir.

PANEL -IV
SPOR YARALANMALARI
Moderatör: Prof. Dr. Aziz Alturfan

Panel

Aç1ş Konuşmasi

Sayın meslektaşlarım,
Sayın

maktadır.

Bu düşünceyi spor sakatlıkları
na uyguladığımızda kabaca şu predispozan faktörler akla gelmektedir:

misafirler,

Bu güzel yöremizde, güncelliği her
geçen gün daha da artan bir konuda ve
de 2000'Ii yıllarda Olimpiyat Oyunlarının
ülkemizde organize edilmesini düşlediği
miz ortamda bizleri bir araya getiren Sayın Genel Başkan Prof. Dr. Rıdvan EGE
ve kongre organizasyon komitesine teşekkür etmek istiyorum.
Spor hepimizin hayatında belli oranda yer almaktadır. Toplumdaki kişileri
profesyonel, amatör ve rekreasyonel
sporcular şeklinde sınıflandırabiliriz. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmekte
olan ülkemizde de özellikle rekreasyonel sporcuların sayısı günden güne hız
la artmaktadır. Almanların bir deyimini
burada hatırlatmadan geçemeyeceğim.
"Spor yap ve sağlıklı kal, spor yap veya
sağlıklı kal". Sağlıklı bir yaşam için rekreasyonel sporların bilinçli ve ölçülü olarak yapılması çok önemlidir.
Spor yapıldığı müddetçe sakatlıkları
da beraberinde getirecektir. Modern tababet bir hastalığı tedavi etmek yerine
hastalığın oluşmasını önlerneyi amaçla-
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1) Müsabakaya iyi

hazırlanmamak

a) Hareket ve destek sistemini oluş
turan dokuların kapasitesinin üzerinde
zorlanması ki, buna kısaca "Overuse" da
denilmektedir.
b) Kullanılan spor malzemelerinin eski, eksik veya hatalı yapılmış olmaları.
Örneğin; - Zemine uygun. olmayan
ayakkabı nedeniyle diz yaralanmaları,
- Yanlış seçilmiş tenis raketi nedeniyle tenisçi dirseği,
- Hatalı üretim veya malzeme yorgunluğuna bağlı olarak sırıkla atlama esnasında çubuğun kırılması vb.
2) Özel beceri ve iyi geliştirilmiş teknik isteyen sporlarda, sporcu tekniğinin
iyi olmaması çeşitli sakatlıkları ortaya çı
karabilir.
Örneğin; - Üç adım atlama,

-Yüksek atlama,
- Sırıkla atlama vb.

3) Tedbirsizlik: Zamanlama ve yer
planlaması iyi yapılmadığı takdirde atietIerin koştuğu bir pistte eş zamanlı olarak çekiç, disk ve sırık atma müsabakalarının yapılması buna örnektir. Ayrıca
antreman ve müsabakalarda futbolcunun te km elik, voleybolcunun dizlik ve diğer özel elbise ve koruyucu gerektiren
sporlarda bunların kullanılmaması sakat-

şansına

da sahip olacağız.
Bu güzel ve anlamlı otururnun Türk
Ortopedisine, meslektaşlarıma ve sporcumuza faydalı olacağını umarak değer
li panel üyelerini takdim etmek istiyorum.

KAPANlŞ KONUŞMASI

lıkları doğurmah1adır.

Birçok konuyu uzmanların ağzından
dinlemek fırsatını bulduk. Tartışma bölü4) Spor kaidelerine uyulmaması.
münde siz değerli dinleyici meslektaşla
Arkadan gelen çelme ve 1/2 m'den
rımın katkıları ile panel daha zenginleşti
aşağıdan gelen topa kafa vurmak futbol
ve anlam kazandı. Bugün burada tartışa
için örneklerdir.
madığımız ve tartışılıp da kesin bir sonuBütün bu konuları ayrıntıları ile ince- · ca ulaşamadığımız spor yaralanmaları
!emek ve tüm sorunların cevabını verile ilgili konular gelecekte düzenlenecek
bu tür ve benzeri bilimsel toplantıların
mek gibi bir iddiamız yok. Elden geldiğince ve bize ayrılan zaman içersinde
içeriğini oluşturacaktır. Gelecek günlerde sıhhatle ve mutlulukıa tekrar biraraya
bu konulara kısaca değinmeye çalışaca
gelmeyi ümit ederek bu güzel tabiat köğız. Bu konuşma ve tartışmalar elbette
şesinde biraz da güneş ve spordan faypanel üyeleri ile sınırlı kalmayacak ve tardalanma_k için paneli kapatıyorum. Hepitışma bölümünde konuyu siz değerli dinnize katıldığınız için teşekkür ederim.
leyici meslektaşlarımla birlikte ele almak
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PANEL -IV
SPOR HEKiMLiGi

Doç. Dr. Emin Ergen *

TANIM:
Spor hekimliği, egzersiz, antrenman
ve sporun - aynca egzersiz yoksuniuğu
nun (hareketsizliğin) sağlik/i ve hastalikll bireyler üzerindeki etkilerini inceleyen
önlem, tedavi ve rehabi/itasyon konulannda spor yapan her· yaştaki bireylere
yardimCI olacak ça/Jşmafar üreten teorik ve uygulamall tip dallanm içerir (Uluslararasi Spor Hekimliği Federasyonu, Bilim Komisyonu, 1977).
Yukarıdaki tanıma

göre koruyucu
hekimlik spor hekimliğinde önemli bir
çalışma alanı olarak karşımıza çıkmakta
ve iki temel konu dikkati çekmektedir:
1- Günümüzde, otomasyon ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sağlık
üzerinde olumsuz etkileri bulunan zorunlu bir "hareket, fiziksel etkinlik noksanlığı" problemi vardır. Fiziksel antrer:ıman
ve spor fizyolojik kondüsyonun sağlan
ması ve korunmasında önemli oranda
yardımcı olan bir faktördür.
*H. Ü. Spor Bil. ve Tek. Böl. -ANKARA
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2- Uygun nitelik ve nicelikteki antrenmanlarla insan organizmasında biyokimyasal ve biyofiziksel uyumlar geliştirilebi
lir. Böylece hastalıklara ve yaşa bağlı fiziksel kapasite kaybına karşı bir ölçüde
önlem alınmış olur.
Performans takibi ve rehabilitasyon
spor hekimliğinin diğer önemli konuları
arasındadır. Spor hekimliğinin temel uğ
raşı alanları aşağıdaki şekilde sıralanabi

lir:
a) Sporda karşılaşılan sağlık sorunları ve sakatlıkların tıbbi tedavileri,
b) Yarışma ve antrenmanlara katı
lım öncesi rutin sağlık kontrolları,

c) Solunum- dolaşım- hareket sistemleri ile metabolik olayların incelenip performansın değerlendi
rilmesi,
d) Spor dalına özgü performans takibi,
e) Yaşam biçimi ve beslenme alış
kanlıkları ile ilgili tıbbi öneriler ve
yaklaşımlarda bulunulması,

f)

Optimal antrenman yöntemlerinin geliştirilmesinde antrenman
bilimcilerine tıbbi önerilerde bulunması,

g) Antrenmanların bilimsel temele
dayalı olarak kontrol edilmesi
(FIMS, 1985).

SPOR HEKiMLiGiNiN TARiHÇESi

Spor ve

tıp birlikteliğini

tarih boyunca sürdürmüş iki konu olarak birçok kaynakta karşımıza çıkmaktadır. Hipokrat
(i. Ö. 460 - 377) bir klinisyen olarak vücudun aşırı zorlanması durumunda sağ
lık

sorunları

çıkabileceğini

belirtmiştir.

Philostratos ise (i. ö. 3. Y. Y.) insan performansının fizyolojisi ile ilgisi konusunda ilk yorum yapanlardan birisi olarak bilinmektedir. Claudius Galen (i. ö. 131 201) ise sporhekimliği tarihinde önemli
bir yere sahiptir ve spor hekimliğinin babası olarak · anılmaktadır. Bergama'lı
olan bu düşünür- hekim daha sonra Roma'ya göç etmiş ve gladyatörlerin "yara
bakımcısı" olmuştur. Romalıların boş zamanlarını hamamlarda ve eğlence ye·rlerinde geçirmelerinin sağlıklarını bozacağını belirtmiş ve egzersizlerle sağlığın
korunabiieceği konusunda kitaplar yazmıştır.

Batılı

kaynaklarla yetinmeyip daha
önceki dönemlere ait bilgiler araştırıldı
ğında, i. ö. 2697'de Çin'de Huang - Ti
Hanedanı zamanında Kung - Fu olarak
bilinen önceleri Tao'cu rahipler tarqtın
dan uygulanan ve daha sonra halkın benimseyip yaygınlaştırdığı bedensel hare-
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ketlerin bugün isveç cimnastiği olarak
yapılan egzersizlerin kökeni olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu egzersizler hekim rahipler tarafından hastalara önerilmekteydi ve uygulamalar Hindistan'a kadar
yayılmıştı.

Bunlara ek olarak iran'lı ve Mısır'lıla
rın da ampirik uygulamaları olduğunu
ve tıp- egzersiz konularını birleştirdikleri
ni görmekteyiz.
980 - 1037 yılları arasında yaşamış
olan ibn-i Sina yüzyıllar boyunca Batı
tıp bilimlerine yol gösterici olmuştur.
Eserlerinde bedensel egzersizlere oldukça önemli bir yer ayırmıştır. "El Kanun
Fit Tıp" adlı eserinin "Hıfzıssıhha" bölümünde bugün için dahi geçerli olabilecek sınıflamalarla egzersizleri incelemiş
tir.
Leonarda Da Vinci'nin (1452- 1529)
çok yönlü çalışmalarından bazılarının insan hareketleri ile ilgili olduğu ve biyomekanik üzerine yazdıklarının birçok
araştırmacıya ışık tuttuğu bilinmektedir.
Rönesans ile birlikte bedensel aktivitelere ilgide bir kıpırdanma izlenmektedir.
Mercurialis (1530- 1606) 1596'da Venedik'te "Cimnastik Sanatının Kitabı" adlı
bir eser yayınlamış ve bir bakıma spor
hekimliğinin o güne kadar olan gelişimi
ni kaleme almıştır. Bu eseri altı baskı
yapmıştır. 16. yüzyılda egzersizler sistematik olarak ele alınmış ve beden eğiti
minin kültürel gelişimdeki yeri vurgulanmıştır. Reform ile birlikte kilise beden
eğitimine sahip çıkmaya başlamıştır. 17.
yüzyılda ise bedensel aktivitelerin paramiliter amaçlara hizmet etmek üzere
planlandığını ve ordu mensupianna an-
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trenmanlarla kondüsyon
çalışıldığını görmekteyiz.

kazandınimaya

18. yüzyılda bilimsel gelişmeler, özellikle fizyolojik bilimlerdeki ilerlemeler, organizmanın egzersize uyumu ile ilgili sorulara cevaplar bulmaya başlamıştır. 19.
yüzyılda spor ve tıp kurumlaşmasını sürdürmüş, laboratuar araştırmaları ağırlık
kazanmış ve konuya ilginin boyutları büyümüştür.

1883 yılında Dr. Speck'in bisiklet ergometresini dizayn etmesi ile egzersiz
fiyzolojisi konusundaki çalışmalar önemli bir ivme kazanmıştır. Dr. Speck bugünkü anlamı ile egzersiz fizyolojisinin kurucusu olarak anılmaktadır. Fransa'da Dr.
Lagrange 1888'de "Egzersiz Fizyolojisi"
adlı bir kitap yayınlamıştır ve bunu daha
birçok yazarın kitabı takip etmiştir. Özellikle isveç, Almanya, Fransa ve A.B.D.
gibi ülkelerde sporla ilgili araştırmalar
yoğunlaşmıştır.

1922'de ingiliz araştırmacı A. V. Hill
arkadaşları ile kas kasılması üzerine çalışmalarını sürdürürken "oksijen borcu"
olarak bilinen fenomen i tanımlamış ve bilime katkısı nedeniyle aynı yıl Nobel Tıp
ve Fizyoloji ödülünü Meyerhof ile payiaş
maya hak kazanmıştır. Birçokları bu nedenle Dr. Speck yerine Hill' i egzersiz fizyolojisinin babası kabul etmektedir.
Danimarka'da August Krogh ve öğ
rencisi Asmussen egzersiz fizyolojisinde
deneysel prosedürlerin standardizasyonu konusunda yoğun çalışmalar"yiapmış-
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!ardır.

A. B. D.' de Carnegie Vakfı egzersizle ilgili birçok araştırmayı destelmeşitir.
1920'1erden 1940'1ara kadar Dili ve arkadaşları Harvard Üniversitesi Performans
(Yorgunluk) Laboratuarında farklı çevre
koşullarında egzersize uyumları incelemişlerdir.

Spor

Hekimliğinde

çok yönlü bilimsel çalışmalarda ilk adım 1911 'de Almanya'da atılmıştır. Dresden'de bir spor hekimliği laboratuarı kurulmuş kas kuweti,
vital kapasite, reaksiyon hızı gibi ölçümler yapılmaya başlanmıştır. Spor hekimliği alanında uluslararası düzeyde ilk organizasyon 1928 yılında yapılmıştır. St
Moritz'deki Kış Olimpiyat Oyunları sıra
sında toplanan bir komisyon Amsterdam'da düzenlenecek Yaz Olimpiyat
Oyunları sırasında bir kongre yapılması
kararı almış ve bu ilk kongreye 20 ülkeden 281 hekim katılmıştır. Aynı tarihte
Dünya Spor Hekimleri Federasyonu
(FIMS) kurulmuştur. 1986 yılında Brisbane (Avusturalya)'de düzenlenen 23.
Dünya Spor Hekimliği Kongresine ise
50 ülkeden 950 hekim ve spor bilimeisi
katılmıştır.

FIMS'in kuruluş amaçları
şunlardır:

1) insanın moral ve fiziksel durumunun spora katılım ve kondüsyon kazanımla korunması ve geliştirilmesi,
2) Antrenman ve .spora katılımın doğal ve patolojik etkilerinin bilimsel olarak araştırılması,
3) Spor hekimliği konularında ulusla-

rarası

düzeyde bilimsel nitelikte kurs,
toplantı, seminer, kongre ve sergiler düzenlmenmesi,
4) Spor hekimliği ile ilgili alanlarda
ulusal ve uluslararası ilişkiler kurulması
na zemin hazırlanması,
5) Spor hekimliği ve ilgili alanlarda
bilimsel bilgi akışını sağlamak amacıyla

a) Spora uygunluk ve antrenmana
uyum,
b) Yetenek seçiminde tıbbi muayeneler,
c) Çocukların spora katılımıyla ilgili
sorunlar ve sakatlıklar,
d) Spor psikolojisi açısından çocukların spora katılımı ve erken yaşta yarış
ma stresi gibi sorunlara çözüm bulma,

yayın yapılması,

6) Spor hekimliğinin tüm dünyada
gelişimini sağlamak için yukarıdaki maddelerde anılan konularda gerek federasyon olarak tek başına gerekse uygun birey ve kurumlarla işbirliği yapılması.
Bir başka önemli kuruluş ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 1966 yılın
da oluşturulan Tıp Komisyonudur.

SPOR HEKiMLiGiNiN
BUGÜNKÜ PERSPEKTiFi

Ortopedik Cerrahi:
Özellikle eklem sakatlıkları (başta
bağ lezyonları olmak üzere) ile ilgili cerrahi tekniklerin geliştirilmes\ spor hekim- liğinin önemli uğraşılarındandır. HunterGriffin A.B.D.'de ve Avrupa'da ön çapraz bağ onarımı için 20'den fazla cerrahi
tekniğin olduğunu bildirmektedir. Bunun
ise artan ön çapraz bağ lezyonları sayısı
ile paralel olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Koruyucu Hekimlik:
Gerek spora yeni katılacak genç, orta ve ileri yaşlardaki bireylerin uygunluklarının tıbbi muayene ile saptanması, ge-:rekse katılım sırasında sağlık sorunları
ve sakatlıkla karşılaşmamaları için tıbbi
önerilerde bulunulması bu konunun
önemli noktalarıdır. Ayrıca endüstrileş
miş ülkelerde egzersiz yoksunluğunun
getirdiği kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi konusundaki çalışmalar da bu
maddenin kapsamındadır.

Çocuk ve Spor:
Bu başlık altında aşağıdaki maddeler dikkati çekmektedir;
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Bayanlar ve Egzersiz:
Yüzyılımızın başından

beri sosyolojik değişimlerle birlikte kadınların da spora katılımı artmıştır. Böylece spor hekimliği farklı cinse ait fiziksel, fizyolojik ve
psikolojik uyumlar ve sorunlara da eğil
meye başlamıştır. Özellikle menstruasyon, hamilelik, meponoz gibi durumlarda egersizle ilgili konular incelenmektedir.
Sporda Güvenlik Önlemleri:
Sakatlıklar spora katılımın artışına
paralel bir artış göstermektedir. Sakatlık
lardan korunmak için kullanılabilecek gereçlerin tasarımı ve üretimi önemli bir
gündem maddesidir. Dişler arası kullanı-

lan ateller, başlık, dizlik, dirseklik, ayakkabılar, bandajlar vb. malzemeler uzun
araştırmalar sonucunda kullanıma daha
uygun hale getirilmeye çalışılmaktadır.

de verilmektedir.

Sporda ilaç Kullanımı:
Boyutları tam olarak tahmin edileme·mekle birlikte sporda ilaç kullanımının
uyuşturucu kullanımı gibi çok önemli bir
tehlike oluşturduğu bilinmektedir. Birçok uluslararası kuruluş savaşı konusunda işbirliği yapmaktadır. Savaşımın
önemli bir parçasının ise eğitim olduğu
ve bu konuda spor hekimliği ile ilgilenenlere görevler düştüğü herkes tarafından
kabul edilmektedir.

Lisans Sonrası (Üstü) Programlar:
a) Diplama kursları: ingiltere'de London Hospital.'da 24 haftalık bir programla spor hekimliği diplaması verilmektedir.
b)
Sertifikasyon
programları:
A.B.D.'de 5 ayrı kuruluş spor hekimliği
ile ilgili sertifikasyon programları sunmaktadır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi' nin desteklediği kurslarla da sertifiye
olmak mümkündür.
c) Uzmanlık programları:
- Hollanda örneği: Her yıl yalnızca
iki hekim 4 yıllık bir uzmanlık programı
na kabul edilmektedir. Fizyoloji, kardiyoloji, ortopedi ve spor hekimliği uygulaması programın içeriğini oluşturan ana
dallardır. Toplam 500 saatlık bir eğitim
yapılmaktadır ( ).
- Belçika örneği: 2 yıllık bir eğitim ile
650- 700 saat spor hekimliği konuları aktarılmaktadır ( ).
- italya örneği: 3 yıllık bir eğitim ile
spor hekimliği uzmanlığı belgesi alın
maktadır ( ) .

SPOR HEKiMLiGi ÖGRENİMİ
Lisans Düzeyinde:
A.B.D.'de 92 tıp fakültesinde yapılan
bir araştırmada okulların yalnızca %
4'ünde zorunlu program dahilinde egzersiz ile ilgili bilgilerin aktarıldığı, %
34'ünde seçmeli ders olarak okunduğu
ve % 62'sinde ise herhangi bir şekilde
resmi program içinde spor hekimliği
nosyonunun aktarılmadığı bildirilmektedir. Kanada ve ingiltere'de de lisans düzeyinde eğitim veren tıp okulları arasın
da spor hekimliğine ders programları
içende yer verenler % 40 ve % 60'dır.
Federal Almanya ve Sovyetler Birliği' nde tıp eğitiminde lisans düzeyinde 6 yıl
lık öğretim boyunca 100 - 120 saat kadar spor hekimliği konuları anlatılmakta
dır. Bunların dışında, A.B.D.'de spor hekimliği 5 yıllık bir lisans programı şeklin-
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Sağlık

bilimleri ile spor
uzmanlığı karışımı olan bu meslek örneğine başka ülkelerde rastlanmamakta-

dır.

TÜRKiYE'DE SPOR HEKİMLiGi ·
VE SPORCU SAGLIGI

21.5.1986 tarihinde Bakanlar Kurulu
tarafından onaylanan ve 28 Mayıs 1988
günü 19120 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlandıkt~m sonra yürürlüğe giren 3289

Sayılı

"Beden Terbiyesi ve Spor Genel
Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun"un 2. Maddesinin (g)
fıkrasına göre BTGM' nün görevleri arasında;

"Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri açmak,
açtırmak, işletmek, işletmesine yardımcı

olmak, sporcu sigortalanması işlemlerini
yapmak ve yaptırmak" yer almaktadır.
Ayrıca 27.5.1988 tarihinde Bakanlar
Kurulunca onaylanan ve 7 Mayıs 1988
günü 19835 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe giren 3461
sayılı "Türkiye Futbol Federasyonu' nun
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun"un 10. maddesinin (c), (g) ve (h} fık
ralarında sporcu sağlığı ile ilgili konular
ele alınmaktadır. 30 Ağustos 1989'da yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana
Statü'nün 7. Maddesinin (c) ve (h), .12.
maddesinin (d), 30 Ağustos 1989 tarihinde yayınlanan Profesyonel Futbol Talimatının 7. maddesinin (b), 8. maddesinin (b), 16. maddesinin (a) ve (e), 22,
maddesinin (e) fıkraları ile 18. ve 21.
maddelerinde sporcu sağlığı konularına
yer verilmektedir.
Görüldüğü gibi yasalar çerçevesinde sporcu sağlığına ilişkin çalışmalar belirlenmiştir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sağlık işleri Dairesi Başkanlığı il
Müdürlükleri bünyesinde sporcu sağlık
merkezleri açmakta ve buralarda sağlık
personeli
görevlendirmektedir.
G.S.G.M. 11 tıp fakültesi ikili protokollar
imza!amış olup amatör sporcuların sağ
lık kuruluşlarından yararlanabilmesini
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sağlamaya

başlamıştır.

G.S.G.M.
4.11.1986 tarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile bir protokol imzalamış
olup, bu anlaşmaya göre lisanslı amatör
sporcular bakanlığa bağlı sağlık kuruluş
larından ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler.
Bir baş~a uygulama ise 14 Mart
1987 gün ve 19400 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Profesyonel Sporcular
ile Milli Takım Sporcularının Sigortalanmaları" ile ilgili yönetmelikle başlamıştır.
1987 yılında Ankara 19 Mayıs Spor
Tesisleri içinde (eski akademi binasın
da) Spor Eğitimi Sağlık ve Araştırma
Merkezi açılmıştır. Merkezde hekim, fizyoterapist, biyolog, beslenme uzmanı,
psikolog ve Iabarantiardan oluşan bir
kadro federasyonların programiarına göre elit sporcuların fonksiyonel değerlen
dirmelerini yapmaktadır.
Sporcu sağlığı konusunda ülkemizdeki diğer çalışmaları şöyle sıralayabili
riz: 1938'de 3530 sayılı yasa ile birlikte
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Dairesi kurulmuştur.
1947 - 1948 ve 1949'da ardarda bazı
kurslar düzenlenmiş ve birisi çeviri olmak üzere -birkaç kitap yayınlanmıştır.
1950 yılında toplanan Spor Şurasında
spor hekimliği konusunda yapılması gerekenler tartışılmış, ancak uygulamaya
geçilememiştir. 1941 yılında çıkan 4047
sayılı yasada sporcu sağlığını kapsayan
hizmetlere geniş yer verilmiştir. 5 yıllık
kalkınma planları gözden geçirildiğinde
ise ilk plan hariç daha sonrakilerde sporcu sağlığı konularına yer verildiği görülmektedir.

20 Aralık 1965 tarihinde izmir'de Türkiye Spor Hekimleri Derneği kurulmuş
tur. Dernek 1971 ve 1989 yıllarında iki
kurs düzenleyerek toplam 175 hekime
spor hekimliği sertifikası vermiştir. Dernek ayrıca bir Balkan (1981) ve iki ulusal
(1986 ve 1988) spor hekimliği kongresi
düzenlemiştir. Dernek 1966 yılından beri
yılda 4 kez çıkan bir dergi yayınlamakta
dır.

1973 yılında Türkiye'de ilk defa Ege
Tıp

Fakültesinde tıpta uzmanlık dalı olarak Spor Hekimliği Uzmanlığı programı
başlamıştır. Bu uzmanlık 2 yıllık bir süre
içinde 13 ayrı rotasyonu içermekteydi.
1973 - 1983 yılları arasında 5 he~im "Spor Hekimliği Uzmanı" unvanı almıştir.
Daha sonra spor hekimliği doçentlik bilim dalları arasında yerini almış ve 3 uzman Spor Hekimliği Doçenti olmuştur.
1989 yılında yeni üniversiter düzenlemede spor hekimliği direk olarak alınan uzmanlık dalları arasından kaldırılmış ve
bir üst ihtisas olarak verilme kararı alın
mıştır. 1989 yılında Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası durumu görüşmüş ve
spor hekimliğini tekrar direk alınan uzmanlık dalları arasında mütalaa etmiştir.
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Bu durumda, karar Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra uygulama eskisi gibi
başlayacaktır. Yeni statüye göre süre 3
yıla çıkarılmış ve rotasyanların sayısı
dörde indirilmiştir.
Bu arada bazı üniversitelerin bünyelerinde spor hekimliği bilim dalları kurulmuştur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi,
Uludağ ve Gazi Üniversiteleri Tıp Fakülteleri bunlar arasındadır. Ankara Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakülteleri de bölüm kurma çalışmaları yapmaktadır. Bazı üniversitelerde ise ilgililerin oluşturdukları birimler ya da çalışma
grupları spor hekimliği konularında hizmet vermektedirler. Bunlar arasında Çapa Tıp Fakültesi Spor Fizyolojisi Uygulama Merkezi ile Atatürk Üniversitesi'ndeki Yüksek irtifa Fizyolojisi çalışma grubu
sayılabilir.
Yalnızca GATA müfredat
programı içerisinde spor hekimliği konularını resmi bir şekilde vermektedir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon A.B.D. ise
spor hekimliği konularını staj gruplarına
sınırlı bir süre için de olsa aktarmaktadır.

PANEL -IV
YÖNETiM, SPORCU, HEKiM iLiŞKiLERi
Nedim E/dem.*

Sağlıklı

ve dinamik bir Türk Toplumunun yetişmesine, sporun kalkınması
na hizmet etmek, başarılı sporcuların yetiştirilmesine katkıda bulunmak, güvence içinde sağlığından endişesiz, spor yapanların sayısını artırmak Genel Müdürlüğümüzün spora yaklaşımının en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır.
Bu nedenle, sporcu sağlığı hassasiyetle
üzerinde durulan güncel bir konudur.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'
nün görev, yetki ve sorumlulukları 3289
sayılı kanunla belirlenmiştir.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'n
den kısaca bahsedecek olursak;
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
olarak 1938 yılında 3530 sayılı kanunla
kurulmuştur. Önce Başbakanlığa, sonra
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış,
1970 yılında Gençlik ve Spor Bakanlı
ğı' na bağlanmıştır. 1986 yılında Milli Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığı' na, 1989
yılında da Başbakanlığa bağlanmıştır.
Genel Müdürlük halen gençlik ve spor
hizmet ve faaliyetlerini sevk ve idare etmektedir. Merkez Teşkilatı Ek- 1.
* Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,

Sağlık işleri Dairesi Başkanlığı'nın

3530 sayılı yasanın 5 nci maddesinde
Merkez teşkilatı bünyesinde Sağlık Dairesi olarak ismi geçmekte ise de 1985 yı
lına kadar sadece doktor ve hemşire ile
Daire Tabibliği olarak görevli personele,
bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına
hizmet vermiştir.
Sağlık işleri Dairesi esas resmi hüviyetine 190 sayılı kanun hükmünde kararnameye ek olarak çıkarılan kadro ihdası
kararnamesi ile 1985 yılında kavuşmuş
tur. 3289 sayılı kanunun 2 nci maddesinin (g) fıkrasına göre Sağlık işleri Dairesi' ne yeni görevi H verilmiştir.
Sağlık işleri Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlüğü ana hitmet birimleri arasında yer almaktadır.
MerKezde personelin ve bakmakla
yükümlü oldukları yakınlarına sağlık hizmeti vermenin yanında spordaki sporcu
sağlığı ile ilgili çalışmaları da yürütmekte
ve organize etmektedir.
Kurum dışındaki sağlık çalışmalarını
diğer sağlık kuruluşları ile işbirliği kurarak yapar.

Sağlik işleri Dairesi Başkam
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Ek I (a)
Sayfa : 8

RESMI GAZETE

23 Man 1991

-Sayı

: 20g

- ... - ·-

(2) SA YILI LİSTE
(l) SA YILI CETVEL
,Gençlik ve Spor Genel Müdilrlüğil Mer~ez
Ana Hizmet
Genei .Mudur Genel Müdür Yard.

Biriıııleri

Teşkilatı

Danışma

ve Denetim
Birimleri

Genel Müdür Genel Müdür Yard. 1. Spor Federas- 1. Teftiş KuiUiu
yonları Başkan
lı~ları

Ger.el Müdür Yard. 2. Tesisler Dairesi
Başkanlığı

---o::::::ı

Başkanlığı

·

Yardımcı

Birimk
1. Personel ve
Eğitim Dair~
Başkanlığı

2. Hukuk Müşavir- 2. ldari ve Ma
liği
lşler Dairesi
Başkanlığı

3. Araştırma, Plan- 3. Dışilişkiier
Genel MUdür Yard. ~ Sağlık tilert
lama ve KoordiDairesi Baş
Dair~ i· B!Ş"tİff!
b~ı
.. ~.
nasyon Dairesi
kanlı~ı
Başkanlığı

4. Spor KontrolörGenel Müdilr Yard. 4. Spor Eğitimi
leri Kurul Baş
Dairesi Başkan

4. Savunma
Uzmanltğı

kanlı~ı

lığı

5. Gençlik Hizmetleri Dairesi Baş
kanlığı

6. Spor Kuruluşlan
Dairesi Başkan
lığı

7. Spor Faal:y~ık

kri

D;-ıiresi llaş

\;;-ıı::ığı.

Kurumiçi

Yapılan

Sağlık Çalışmaları:

Profesör Dr. Rasim Adasal tarafın
dan Teşkilatımıza hibe edilen daire, restore edilerek sporculc:.rın ve Teşkilat
mensuplarının ücretsiz olarak yararlandıkları Diş Kliniği açılmıştır.

1985

yılından

bu yana Gençlik ve
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Spor il Müdürlüklerimizde sporcu, antrenör ve spora gönül verenlerin katıldığı,
sporcu beslenmesi, spor psikolojisi,
spor hekimliği, spor sakatlanmaları,
sporda ilkyardım, çocuk ve spor konularını kapsayan seminerler, 40 il'de verilmiş, bu konuları kapsayan 10.000 lerce
kitap bastırılarak dağıtılmıştır.

Ek- 1 (b}:
BAŞBAKANLIK

ı
Sn. ismel ÖZARSLAN
DEVLET BAKANI

ı
GENÇLiK VE SPOR
GENEL MÜDÜRÜ - - - -

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR

YARDIMCISI

YARDIMCISI

o::ı

-

---

YÜKSEK SAGLIK KURULU

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI

YARDIMCISI

ı

...ı.

w

-- -

SAliLIK iŞLERi
DAiRESi BAŞKANUGI-- -

-

-

-

ı
ı
ı

GENÇLiK VE SPOR
IL BAŞKANLIKLARI

-

r---ı------T-----

SESAM
ANKARA

1
ı
ı

iZMiR SPORCU
SAGLIK MERK.

1

ÇAPA

ı
ı
DOPiNG KONTROL MERKEZi
(HACETTEPE ÜNiVERSiTESi
ECZACILIK FJ\KÜL TES i
BÜNYESiNDE

iSTANBUL SPORCU
SA(iUK MERK.

SPORCU
SA(iLJK MER

Ülkemiz sporuna daha iyi hizmet
vermek, elit sporcu yetiştirebilmek amacıyla ülke genelinde 10 il'de Sporcu
Sağlık merkezi açmayı planlamış bulun-

maktayız. (istanbul, Bursa, izmir, Antal-

ya, Ankara, .Adana, Samsun, Trabzon,
Erzurum, Diyarbakır) Ek-2.

a:

LU

..J

.d

~

()
~
..J

:::::>

a:

.2

:::::>
~

.N
LU

~

a:

LU

:E
~

..J

ıcı

~

(/)

:::::>

()

a:
o

a.

(/)

LU

cı

..J

:Q

cc
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Bu Merkezlerde spora yeni başla
yan gençlerin antropometrik ölçümleri
yapılarak vücut yapısına uygun branşla
ra yönlendirilir. Ayrıca bu Merkezlerde
performans sporu yapan sporcuların
güç ölçümleri, akciğer kapasiteleri, yüklemeli, yüklemesiz EKG'Ieri, kandaki
sodyum, potasyum, demir oranları, laktik asit miktarlan belirlenerek antrenmanların başarıdaki etkinliği tespit edilmekle
sporcuların durumları Dünya standardları ile mukayese edilmekte, antrenörlere
sporcuları hakkında bilgi verilmektedir.
AMATÖR SPORCULARlN
DEVLET VE ÜNiVERSiTE
HASTANELERİNDE ÜCRETSiZ
MUAYENE VE TEDAViLERi
SAGLANMAKTADIR

rarlandırılmaktadır. Bu sporcuların Üni-

versite ve Devlet Hastanelerinden almış
oldukları reçete gider.l~ri ve hastane
masrafları Genel Müddriük bünyesinde
kurulmuş bulunan Vakıf'tan karşılana
caktır.

SPOR HEKiMLiGi

Türk Sporunda her geçen gün giderek artan, Spor hekimlerinin yetiştirilme
si için Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordinasyon sonucu Tababet Uzmanlık Tüzüğünde gerekli değişiklik yapılmış, Spor
Hekimliği, müstakil dal olarak kabul edilmiş, 2 Ağustos 1990 tarih; 20593 sayılı
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna göre; ihtisas süresi 3 yıl olarak
belirlenmiş,

Sağlık Bakanlığı

ile yapılan protokol
sonucu herhangi bir güvencesi olmayan
amatör sporcuların Sağlık Bakanlıği' na
bağlı hastaneler ile Bakanlığa bağlı diğer sağlık kuruluşlarından ücretsiz istifade etmeleri sağlanmıştır.
Ayrıca bünyesinde Tıp Fakültesi bulunan 10 Üniversite ile yapılan protokoller ile;
Ankara Üniversitesi,
Bursa Uludağ Üniversitesi,
Eskişehir Anadolu Üniversitesi,
Trabzon Karadeniz Üniversitesi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,
Samsun "19 Mayıs Üniversitesi,
Erzurum Atatürk Üniversitesi,
Konya Selçuk Üniversitesi,
Çukurova Üniversitesi,
Ege Üniversitesi,
Amatör sporcular bu Üniversitelerin
sağlık hizmetlerinden % 50 tenzilatlı ya-
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6 ay kardiyoloji,
"1 O ay ortopedi ve travmatoloji,
6 ay fizik tedavi ve rehabilitasyon
eğitimi konmuştur.

Genel Müdürlük olarak Spor Hekimi
yetiştirileceklere,

Egzersiz fizyolojisi,
Sporcu beslenmesi,
Spor psikolojisi derslerinin de 'konmasını istemiş bulunuyoruz.
Ayrıca

ortopedi ve travmatoloji ile
fizyoloji uzmanlıklarını alanlara Spor Hekimliği ihtisası bir yıl olarak belirtilmiştir.
DOKTORLARIMIZIN EGİTiMi
Teşkilatımııda

çalışan

doktorların

spor hekimliği konusunda bilgi, görgü
ve becerilerini artırmaları için Ege Üniversitesi ile müştereken kurslar düzen-

lenmektedir. Bu kurslar her yıl

yapılmak

SiGORTA HiZMETLERi

tadır.

Bu yıl da 12 - 14 Şubat 1991 tarihleri
arasında izmir'de Sporcu Sağlık Merkezinde düzenlenmiştir. Yine bu yıl 6 ·- 7
Haziran 1991 tarihinde Spor Hekimliği
Kursu düzenlenecektir. Her iki kursa katılmış olan doktorlaraSpor Hekimliği sertifikası verilecektir. Ayrıca bu kursa katı
lanlar akabinde 8 - 9 Haziran'da düzenlenecek Milli Spor Hekimliği Kongresi'ne iştirak edeceklerdir. Üniversiteler
Spor Hekimi yetiştirmeye başladıkların
da Teşkilatımız Spor Hekimi kadroları temin edecektir.

iLKYARDIM VE MASÖR
KURSLARI AÇlYORUZ

Sporda büyük ihtiyaç duyulan, sporcuyu antrenman ve maçtan önce ve
sonra rahatlatan masör ihtiyacını karşıla
mak amacıyla ilkyardım ve masör kursları düzenlenmektedir. Bu Kurslar Ege Üniversitesi Spor Hekimliği bilim dalı . ile
müştereken izmir Sporcu Merkezimizde
organize edilmektedir.
4- 16 Şubat 1991 tarihlerinde Kayseri'de 52 kişinin katıldığı ilkyardım ve Masör Kursu açılmıştır.
1 - 15 Nisan 1991 tarihleri arasında
i zmir' de ilkyardım ve Masör Kursu açıl
mıştır. Kursa katılmak için 227 aday baş
vuruda bulunmuştur.
3 ayrı kurs açarak taleplerini karşılı
yacağız.
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Ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında
Milletlerarası organizasyonlarda temsil
eden Milli sporcuları ve bu spor kafilelerinde yer alan teknik elemanlar ve diğer
görevliler (3289 sayılı teşkilat Kanunumuzun 23 ncü maddesi, 2703 sayılı Kanunun 14 ncü ·maddesi ile değiştirilerek)
özel sigorta kapsamına alınmışlardır. Bununla ilgili yönetmelik çalışmalarına baş
lanmıştır.

Teşkilat

olarak yönetim, sporcu ve
hekimleri birbirinden ayrılmaz bir bütün
olarak görmekteyiz. Federasyon Baş
kanlarımızın bir kısmı Tıp Doktoru'dur.
Her Federasyonun kurullarında muhakkak doktor bulunmaktadır.
TeşkilatımızdaYüksek Sağlık Kurulu
bulunmaktadır. Bu Kurulun istişari mahiyette olmak üzere 1O üyeden teşekkül
etmektedir.
Anayasamızın 58 nci maddesi, gençliğin korunmasını, 59 uncu maddesi sporun geliştirilmesini, Devlet her yaştaki
Türk Vatandaşlarının beden ve ruh sağlı
ğını geliştirecek tedbirlerin alınmasını,
sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder
demektedir.
Genel Müdürlüğümüz bunların ışığın
da gerekli tedbirleri almakta, sporcunun
eğitimine, sağlığına büyük önem göstermektedir.
Ayrıca başarılı sporcular korunmakta, ödüllendirilmektedir.
Teşkilatımız, sporcu sağlığı konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamakta
dır.

Gelecek günlerde Sporcu Sağlığı
gönlümüzün çektiği düzeye ulaşacaktır.

PANEL-IV
FUTBOL- VOLEYBOL VE BASKETBOLDA
SPOR iNJURiLERi
· Op. Or. ORHAN GiRGiN

Bütün dünyada ayrı bir tıp dalı olarak kabul edilen ve kongrelerde büyük
yer bulan SPOR HEKiMLiGi ne yazık ki
Türkiye'de halen tartışılan konu durumunu aşamamıştır. 1980'1ı yılların başında
Türkiye'de de büyük aşama yapan bu
konu, tekrar suskunluk dönemine girmiş
tir.
Spor hekimliği bir çok tıp dalını ortaklaşa ilgilendiren bir bilim dalıdır. Orto- .
pedi ve travmatoloji spor hekimliğinin
spor sakatlıkları bölümünde etkin bir yer
alır. Gerek ilk yardım ve gerekse kesin
tedavi devrelerinde ortopedi ve travmatoloji uzmanın rolü çok fazladır.
Her spor dalının, kendi spor etkinliği
çerçevesinde sakatlıkları vardır. Diğer
bir deyimle, her spor dalındaki sakatlık
şekli ve oranı farklıdır. Hal böyle olunca,
hangi spor dalında hangi tür sakatlığın
daha çok görüldüğünün bilinmesi, koruyucu hekimlik ve sakatlık önlemleri alın
ması yönünden büyük önem kazanır.
Bilindiği

gibi spor hekimliği:
1. Spor öncesi hekimliği,

*Ankara Numune Hastanesi,
/. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şefi
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2. Spor
3. Spor

*

anı hekimliği,
sakatlıkları hekimliği

diye üç bölümde incelenebilir. Her
bölümün kendine özgü özellikleri vardır.
Ortopedi ve travmatoloji ikinci ve üçüncü bölümlerde etkin rol oynar.
Spor

sakatlıkları

üç ana

başlıkta

ta-

nımlanır.

1.
2.
3.

Sakatlığın

önemine göre,
Sakatlığın yerine göre,
Sakatlığın anatomik yapısına. gö-

re.
Bu üç ana
lere

başlıkta ayrıca

alt bölüm-

ayrılır.

1. Sakatlığın önemine göre üç bölümde incelenir.
A- Küçük sakatlıklar (Saha kenarın
da tedavi edilebilenler),
B- Orta sakatlıklar (Acil müdahale
odasında tedavi edilenler),
C- Büyük sakatlıklar (Hastanede tedavi edilenler).

2. Sakatlığın yerine göre: Vücut 9
bölgeye ayrılır ve sakatlıkları bölgelere
göre tedavi edilir ve adlandırılır.
3. Sakatlığın anatomik yapısına göre
de üç bölümde incelenir.
A- Yumuşak doku sakatlıkları,
B- Eklem sakatlıkları,
C- Kemik sakatlıkları ... gibi. ..
Tüm yaralanmalarda olduğu gibi
spor yaralanmalarında da (sakatlıkların
da) ilk yardım çok önemlidir. Bilinçli ve_
zamanında yapılan bir ilk yardım sporcunun o günkü yarışmadaki durumu ile daha sonraki durumu yönünden çok etkin
ve olumlu sonuçlar verir. Tersi ise uzun
ve sürekli sakatlıklara neden olabilir.
Spor hekimliğinde amaç, sakatlanan sporcuyu en kısa sürede tekrar
spor yapabilir sağlığa kavuşturmaktır.
Biz her spor dalının sakatlık oranının
farklı ve neler olduğunu bulmak için
sporcularda bir anket yaptık. Sonuçları
oldukça ilginç çıktı.
100 profesyonel futbolcu ile yaptığı
mız ankette; bugüne kadar nerelerinizden ve kaç kez sakatlandınız diye sorduk. Sonuçlar şöyle idi: % 68 ayak bileği, % 32 bel bölgesi, % 27 diz, % 24
omuz ve % 12 kalçadan ...
En az 5 yıl Voleybol oynamış 100
sporcunun yanıtı ise; % 35 bel ve ayak
bileğinden, % 32 El ve parmaklardan, %
30 omuz, % 18 dirsek ve% 10 el bileğin
den ...
En az 5 yıl basketbol oynamış 150
sporcuda yapılan anket sonuçlara ise;
% 65 Ayak bileği, % 25 diz,,% 20 el ve
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%27

parmaklardan, % 18 ber ve % 12 omuz
bölgesinden ... idi.
Aynı sporculara, en çok nerenizin
sakatlanmasından korkarsınız? diye sorduğumuz zaman aldığımız yanıtlar şöyle
idi.
Futbolcuların%

75'ü dizlerinden, Voleybolcuların% 57'si bellerinden ve basketbolcularında% 68'i dizlerinden sakatlanmalarından korktuklarını söylemişler

dir.
Görüldüğü

gibi el ile oynanan basketbolda ayak bileği daha çok sakatlanı
yor. Ayakla oynanan futbol da ise omuz
sakatlıkları önemli bir yer tutuyor. Voleybolcular bellerinden ve doğal olarak el
parmaklarından daha çok sakatlanıyor
lar. Öyle ise spor hekimlerinin bu spor

dullarının

çalıştırıcıianna

bu bölgelerin
daha güçlü ve özellikli çalıştırılması gerektiğini söylemeleri hem bilimsel hem
de sporcuyu oluşacak yeni sakatlıklar
dan koruyacaktır.
Ben tüm spor dallarında bu tür anketlerin yapılmasını, böylece geriye dönük bilgi birikiminin sporcu sağlığı yönünden önemini vurgulamak istiyorum.
Spor sağlık kartlarının bilgisayarla taranması ise ileriye yönelik bilgileri içerecek
böylece sporcu sağlığı bilinçli olarak korunacaktır.

Spor hekimliği bilgi, beceri ve özveri
kadar, bilimsel çalışmalara da açık bir
tıp dalıdır.
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PANEL -IV
SPORCULARDA
DiZ YARALANMALARINA YAKLAŞlM

Prof. Dr. Veli Lök

Bu

konuşmada sporcuların

diz yaralanmalarının tanı ve tedavisine nasıl yaklaştiabiieceği incelenecektir. Tanı ve tedavideki genel prensipler, sporcunun ilk
muayenesinin yapılmasından sonra izlenecek yol belirtilecektir. Bu bakımdan tanı yöntemleri· basitlik ve etkililik sırasına
göre verilmekte, en sonraki işin en baş
ta yapılmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Tedavi bakımından da durum aynı
dır. Etkili olduğu sürece, sporcuya gereksiz zaman kaybettirmediği sürece
konservatif tedaviden yararlanmalıdır.
Şüphesiz, bir sporcu için, zamanla yarı
şan bu kişiler için daha çabuk sonuç alacak cerrahi girişimler diğer normal yaşam süren kişilere göre biraz daha öne
geçmektedir. Tanıdada şüpheye yer bı
rakmayacak şekilde basitten kampiike
yöntemlere kadar zaman kaybetmeden
başvurulmalıdır.

Sporun günümüzde yaygınlığı, yarış
ma özelliği kadar insanı sağlıklı kılmada
ki net katkılarından dolayı da etkilenmektedir. Kişilerin spor yapmaları, daha.

*Ege Üniv. Ttp Fak. Ortop. ve Travm. A.B.O.
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uzun yaşamaları kadar, kendilerine ve
topluma daha verimli olmalarını da getirmektedir. Bundan dolayıdır ki artık spor,
birçok ileri ülkece artı değer üreten bir
yatırım olmaktadır. Şüphesiz, spor yaygınlaştıkça yaralanmalar da artmakta, kişilerin ve toplumların spora olduğu kadar yaralanmaların tedavisine ve önlenmesine de yatırım yapmalarını gerektirmektedir.
ingiltere'de Leeds St. James Hastanesi'nde 4 yılda 899 spor yaralanmasın
dan 830' ü (% 9) diz ligament yaralanması, 1014' ü (% 11.4) ayakbileği yaralanması idi.
Diz yaralanmaları; deri, derialtı, tendon, kas, bağ, kapsül, eklem kıkırdağı,
meniskus ve kemikte olabilmektedir. Dizde bir olay, bir yaralanma olduğu zaman üç olay hemen akla getirilmeli, birbirinden ayınlmaya çalışılmalıdır: 1- Kırık
var mı? 2- Ağır bağ yaralanması var mı?
3- Meniskus yaralanması var mı? Eğer
bu üç olaydan biri varsa hastanın tedavisi için hastaneye yatırılması gerekir. Bu

hastaların

ayaktan tedavisi, yetersiz tedavi ortaya koyar.
Diz yaralanmalarında tanı koyarken
mekanizma çok önemlidir. Hastaya bu
mekanizma iyice tarif ettirilmeli, kendisine zarar vermeyecek şekilde kendi üzerinde göstermesi istenmelidir. Şüphesiz
aynı mekanizmanın yapılmasının istenmesi ilave yaralanmalara da neden olabilir. Bacak üstüne gövde ağırlığı veya
· ilave ağırlıkla ortaya çıkan dönme hareketlerindeki yaralanmalarda genellikle
bağ yaralanmaları yaralanmaya eklenmiş olabilir. Burada ayağın sabit olması
durumunda femurun içe dönmesi (tibianın dışa dönmesi) bizim abduksiyon
ve fleksiyonu ile birleşirse ilk olarak medial kollateralligament medial kapsül yır
tılır. Eğer kuwet fazla ise Ön çapraz
bağ da kopar. Eğer meniskus da tibial
ve femoral kondiller arasına kısarsa medial meniskus yırtığı (ekseri periferik) buna eklenir (O'Donogue'un kötü üçlüsü).
Bunun tersine adduksiyon, fleksiyon, femurun tibia üzerinde içe rotasyonu (tibianın dışa rotasyonu) birlikte olursa önce dış yan bağ yırtılır, kuwet fazla ise
kapsül er ligament, arcuat ligament, popliteus, ilotibial band ve biseps femoris
yırtılır. Bunlara ek olarak ve seyrek olmayarak peroneal sinir, ön veya arka çapraz bağ, veya ikisi birden kopabilir. Burada peroneal sinir yaralanmasının olayın heyecanı içinde atlanabileceğini belirterek dikkati çekmeliyim. Hasta yırtıl
ma hissi almışsa, ses duymuşsa bağ
kopması veya meniskus yırtığı düşünül
melidir.
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Eğer

dizde

şişlik olmuşsa,

ne kadar
Kısa süre

sürede oluştuğu sorulmalıdır.
içinde oluşan şişlikte bağ kopması,
uzun sürede oluşan şişlikte burkulmalar
düşünülmelidir.

Yaralanma bir oyun esnasında olmuş ve kişi oyuna devam edebilmişse,
önemli bir yaralanma söz konusu değil
dir. Oyuna devam edememe durumunda ise meniskus yırtığı veya bağ kopması gibi daha ciddi bir yaralanma söz konusudur.
. Hastanın muayenesinde belirgin bir
şekil bozukluğu, şişlik, ağrı ve fonksiyon
kaybının bulunması kırık düşündürmeli

dir.
Akut dönemde ağrı nedeniyle tanı
zor konur. Mutlaka bir Rö-film alınmalı
dır. Lokal anestezi altında hematom boşaltılıp, bağ muayenesi yapılmalıdır. Bağın bu şekilde muayenesinde tanı büyük oranda konabilir, ancak meniskus
yırtıkları daha güçlükle tanınır. Ekseriya
meniskus yırtığı tanısı başlangıç döneminde kuşkulu kalır. Kesin tanı için BT,
MR, artrografi ve en etkilisi artroskopi
yararlı olabilmektedir. Akut dönemde artroskopi yararlı olmakla birlikte, ağır kapsül yaralanmalarının eşlik ettiği durumlarda yapılmamalıdır. Şüphesiz, artroskopinin ameliyathane koşullarının gerektirmesi, invaziv bir yöntem oluşu önemli
bir dezavantajdır.
TEDAVi iLKELERi
Kırık

lır. Ağır

varsa, kınğın özel tedavisi yapı
olmayan bir yaralanma bulundu-

ğu kanaatı oluşursa

davi olarak buz, kampressit bandaj, yük-

diğince doğru tanıya ulaşılabilmesi

gere-

sek tutma uygulanır. Egzersizler 36 saat

kir. Hastaya gerekli ih:timaller belirtilme-

sonra verilir ve sporcu genellikle bir haf-

li, gerektiğinde tedavinin değişebileceği

ta içinde spora döner.

söylenmelidir. Sonradan ortaya çıkan
ve cerrahi tedaviyi gerektiren sürpriz tanılar

hekimin ve hastanın canını sıkabilir.

Hafif yaralanma kanaatı kesinleşirse, ilk
36 saatte buz uygulaması ve yüksek tutarak istirahat sağlanır. Egzersizlere olabildiğince erken başlanmalıdır. Başlan
gıçta

Quadriceps çekme egzersizi, son-

ra bacak düz kaldırma egzersizi, aynı
egzersizin ağırlıkla yaptırılması, ağrının

nk ve hafif hareket

kısıtlılığı

konservatif yöntemlere başvurulur. Ancak burada da olabil-

bulunur. Te-

HAFiF BAG YARALANMALARI
(BURKULMALAR):
Bağın

az bir kısmı zedelenmiştir. Ağ
rı fazladır. Şişlik başlangıçta lokal, sonra
geneldir. Harekette, korku vardır. Buz
uygulamasından sonra Robert - Jones
bandajı

uygulanmaktadır.

göre, elastik band

Kanatımıza

uygulandığı

takdirde,

müsaadesince dizin bükülmesi, en son.
olarak da diz ekstansiyon egzersizlerine

hem kanama

geçilmelidir. Bu son egzersizin bacak

da bandaj çıkarılıp, yineleyen muayene-

düz kaldırmadan önce yapılması hatalı

lerle daha fazla bilgi elde edilmeye çal ışı- .

dır. Ağırlık çalışmaları 1 kg dan başlayıp

lır. Bu hastaiara hazır ve destekleyici

1O - 20 kg ya kadar çıkmaltd ır. Kle in ve
Allman'a göre, spora aktif katılım için
13.5 kg 45 saniyede 10 defa kaldırılmalı

b ra ce - Support lar verilebilir. Günümüz- ·

azaltılabilir,

hem de buz
uygulamasına devam mümkündür. Ara-

de pratikliğinedeniyle oldukça çok kullanılmaktadır.

dır. iki bacak arasında kuwet farkı% 45

.den fazla ise yaralanma riski devam etmektedir. CIBEX ile değerlendirme yapıl
malı, diz fleksorları, kuadriseps gücü-

ORTA DERECEDE YAN BAG
YARALANMALARI:

nün % 60' ı na ulaşmadan s para başlanıl

Klinik bulgular daha şiddetlidir. An-

mamal ıdır. Ayrıca spora başlamadan fit-

cak dizde abduksiyon stresinde önemli

ness (yeterlilik) testleri yapılmalı (zıpla
ma, atlama, kıvırma, germe ve frenleme
gibi) ve yetersizlik varsa spora dönüş
geciktirilmelidir.

açılma

yoktur. Buz uygulaması, istirahat
birkaç gün sürdükten sonra silindirik alçı veya menteşeli alçı uygulanabilir. Biz,
bağın

üzerinde çarpazlaşan, uyluğa ve

ayakbileğine

DiZ KONTÜZVONU:

kadar uzanan flaster bandajı uyguluyoruz. Bandaj, haftada bir

En sık olarak futbolda görülür. Öykü-

takviye edilmek koşuluyla 3- 4 hafta sürdürülmektedir. Bandaj, her türlü egzersi-

de direkt darbe vardır. Lokal şişlik, sıy-

zin yapılmasına olanak verir, hastanın
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günlük yaşamını engellemez, iyileşme
ve güçlendirmeyi birlikte sağlar. iç yan
bağın sık rastlanan orta derecede yaralanmaları genellikle ameliyatsız tedavi
edilebilir. Ancak lateral kollateral bağ yaralanmalarında ameliyat daha sık olarak
yapılır.

YAN BAGLARlN
TAM KOPMALARI:

Medilal yan bağ, lateral yan bağ
kopmalarında hemen daima ameliyat yapılır.

Medial yan bağ kopmalarında, yan
bağın yüzeysel ve derin tabakaları ve
posterior oblik ligament ayrı ayrı tamir
edilmeli, meniskus, genellikle yırtık ve
lükse olduğundan çıkarılmalı, kapsül tamir edilmelidir. Bağların tamiri için genellikle "U" şeklinde sütürler kullanılır.
Lateral yan bağ tamirlerinde, bağın
koptuğu üst veya alt uç dikiş veya staple ile dikBir. Popliteus tendonu, biseps
tendonu kopmuşsa peroneal sinir kopmuşsa ayrıca tamir edilir. Genellikle birlikte bulunan kapsül yırtıkları ve posterior çapraz bağ da "U" sütürleri ile dikilir.
ÇAPRAZ BAG KOPMALARI:
Çoğunlukla

ön çapraz bağ kopmalarına rastlanır. Kısmi kopmalarda konservatif tedavi yeterlidir. Tam kopmaların
"U" dikişleri ile tesbiti gerekir. Bu dikişle
rin ayrıca, iliotibial bağ, semetendinosus veya grasillis tendonları veya suni
bağlarla ogmentasyonu gerekir. Eski
kopmalarda rekonstrüksiyon ameliyatlarından biri tercih edilir. Biz Eriksson' un
yöntemini kullanmaktayız.
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MENiSKUS YlRTlKLARI

Meniskus

yırtıklarının tanısında oluş

mekanizması,

kilitlenme hikayesi, boşa
gitme tanıya çok yardımcıdır. Klinik muayenede, hiperekstensiyon testi, yırtığın
bulunduğu bölgede hassasiyet, hassas
noktanın diz hareketi ile yer değiştirmesi
(Steinmann belirtisi), Mc Murray testi,
Graham Appley testi, kompression testleri kullanılır. Klinik tanıda% 20'ye kadar
varan yanılgılar nedeniyle yardımcı muayeneler gerekir. Artrografi, BT, MR yanında artroskopi deneyimli ellerde en geçerli kabul edilmektedir. Deneyimi fazla
olmayanlar veya yeterli ekipmanı olmayan yerler için artroskopiye ek olarak diğer yardımcı muayeneler de yapılmalı
dır. Artroskopinin diğer avantajı, aynı seansta tedavinin de planlanabilmesidir.
Parsiyel menisektomi olabildiğince tercih edilmelidir. Mümkün olabilen yerlerde meniskuslar dikilerek korunması temel ilke olarak alınmalıdır.
OSTEOKONDRAL KlRlKLAR

Gözden kaçırmamak için direkt grafi
mutlak yapılmalıdır. Kopan parçanın yerine tesbiti gerekir. Özel çivi ve vidalar,
Wagner'in Kirschner tesbiti yöntemi, fibrin yapıştıncılar kullanılabilir.
SIÇRAYICI Dizi
(JUMPER'S KNEE):

Basketçilerde çok görülür. Patellanın distalinde ağrı vardır. Ekstensiyonda
ağrı artar. Çok sayıda maçtan sonra
olur, inatçıdır. 2 hafta istirahat, ultrason,
antienflamatuar, lokal kortizon yapılır,
ameliyat nadiren yapılır.

PANEL -IV
SPORCULARDA OMURGA SAKATLIKLARI

Opr. Dr. Savaş AGAOGLU *

Sporcularda omurga sakatlıkları riski, normal insanlara göre daha fazladır.
Yine bu risk, çeşitli spor branşlarında da
çok büyük farklılıklar gösterir.
Özellikle; sırt kısmına ağır yük binen
güreş, halter, jimnastik ve atlama sporlarında omurgalarda radyolojik değişiklik
lerin görülme oranı çok yüksektir. Bu da
genç atletlerde sırt ağrılarına sebep
olur. Anterior marginal schmorl's nodülleri ve diğer vertebra anomalileri sporcularda, sporcu olmayanlara göre, radyolojik olarak daha fazla görülmüştür (7).
Hellstrüm ve arkadaşları 143 sporcu
ve 30 sporcu olmayanları radyolojik olarak incelemiş ve çok enteresan sonuçlar elde etmişlerdir (2) (11).
143 sporcunun
branşlarına göre

dağılımı:

Dallara göre oranları:
Güreşçi

Erkek Jimnastikçi
Futbolcu
Tenis
Bayan Jimnastikçi
Atlet Olmayanlarda

8
11
5
3
5
3

%26,7
%42,3
% 16,1
% 10,0
% 19,2
% 10,0

Jackson ve arkadaşları 100 bayan
jimnastikçide spondylosis oranını % 11
(normalin 2 misli) ve spondylolysthesis
oranını da % 6 (normalin 4 misli) olarak
saptamışlardır (4).
Pars interarticulariste micro kırık veya stres kırıkları olabilir. Buniar, minimal

30 güreşçi
26 jimnastikçi
31 futbolcu
30 tenisçi
26 bayan jimnastikçi

*

Bütün bu sporcular isveç'in en üst
düzeydeki sporcularıydı.
Radyolojik muayene sonucu, bütün
sporcularda değişik oranlarda skolyoz,
spondylosis, spondylolysthesis, spina
bifida occulta, vertebranın anormal configurasyonu, disk yüksekliğinde azalma,
Schmorl's nodülleri, Apofizeal anormallikler tespit edilmiştir.

Dr. Muhittin Ülker Acil Yar. ve Travm. Hast. Başhekimi
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fiziksel bulgular verir. Radyotojik olarak
normal değerlendirilebilirler. Daha sonra
sporcunun travması devam ettikçe bu
stres ve mikrokırık aşikar hale gelir ve
spondylosis gelişir (13) (7).
Michael ve arkadaşları 12 yaşındaki
bir atlette bu durumu tespit etmişlerdir.
Spondylosis Pars interarticularisin psödoartrozu, Lystehsisde daha çok L5 'in
S 1 'de öne deplasmanıdır. Bu sakatlık,
yapılan çalışmalarda en çok jimnastik,
atlama, sırıkla atlama, Amerian futbolu,
hokey sporcularında görülmektedir.
Minna ve arkadaşlarına göre, Low
back injurileri jimnastikçilerde diğer atietik aktivitilere oranla daha yüksek seviyede görülmektedir (12).
Strain ve sprainlere ilaveten hiperekstansiyon, hiper fleksion ve dönmeler
sonucu, tekrarlıyan mikrotravmalar travmatik spondylosis, kampresyon kırıkları
ve mekanik bel ağrılarına sebep olabilir.
Clulio ve arkadaşları, JACKSON ve arkadaşları, genç bayan jimnastikçilerde
pars interarticulariste defekt görülme
oranının, normal insana göre 4 defa daha fazla olduğunu bildirmişlerdir (12).
Sadece kemik strüktürleri değil, aynı zamanda intervertebral disklerde geniş hareketler esnasında zayıf kalabilir.
Omurgaya binen kuwetli kampresyon
ve fleksion, travmatik interossöz herniation ve daha sonra da disk dejenarasyonuna sebep olabilir (12).
Vertebral end plate kırıkları ve diskogenik sırt ağrıları jimnastik injurileri ara-

MRI ile teşhise gitmek çok doğ
ru olur. Disk dejenerasyonunda nucleus
pulposusda su kaybı, proteoglycanda
azalma ve keratosulphate'in chondroitin
sulfata göre olan oranında artma mevcuttur. MRI, nucleus pulposusdaki bu
mevcut su değişikliklerini direkt olarak
meydana çıkarır. Diğer radyolojik tetkik- ·
ler sekonder değişikliklerden sonra geçerli olur (12).
Atletlerde stres kırıkları da olabilir.
Mathesun ve arkadaşları yaptıkları çalış
mada 320 atlette stres kırığı tesbit etmiş
lerdir. Bu kırıklardan % 0.6 omurgada
meydana gelen kırıklardır (6).
Stres kırıkları bütün spor injurilerinin
% 10'u kadardır. Bu kırıklar % 4. 7 - %
15.6 oranında koşucularda görülür (6).
Jimnastikçilerde, güreşçilerde servikal travmalar sıklıkla görülebilmekte ve
bazen çok dramatik sonuçlar doğurabil
mektedir. Silver ve arkadaşları jimnastik
sporcu sonucu meydana gelen 38 hastanın 31 tanesinde spinal injuri tespit etmişlerdir. Bunların 28'i servikal, 3'ü torakolomberdi.
Sakatlanmalar genellikle kafa üstü
düşme sonucu, kuwetin servikal vertebralara binmesi şeklinde meydana gelir.
Bu sakatlıkların çoğunluğu özel veya
resmi jimnastik salonlarında ve daha
çok yeni başlayan acemi sporcularda
meydana gelmiştir.
Jimnastik sporunda spinal injuriler
genellikle 2 şekilde olur.

sında rastlanılmıştır.

1) Müsabıklar salto atarken ki bu tekli, ikili, düz veya burgulu olabilir, kafaları
öne olur.

Disk dejenerasyonunda diğer radyolojik tetkiklerle erken teşhis güç oldu-
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ğundan,

2) Trampet gibi çok büyük güş kazanılan aletler kullanılır, veya egzersizler
yüksekten yapılır.
Eğer,

bütün sporcuların injurileri topluca incelenirse; örneğin; futbola göre
jimnastik injurisi 11 kez daha az görülür.
Fakat; bu sporda en önemli olan, servikal bölgenin ciddi injurilerinin görülebilmesi ve bunların paralizi ile sonuçlanabilmesidir.
Young ve arkadaşları 6014 jimnastikçiden 18 tanesinde spinal injuri meydana geldiğini bildirmişlerdir.
Frankel ve arkadaşları 682 sporcudan 5 tanesinde spinal injuri tesbit etmiş
tir. Shields 1600'de 5, Steinbruck ve Paeslack 2587'de 12 tetrapleji ve 6 parapleji vak'ası bildirmişlerdir (10).
Jimnastik sporu:
a) Okulda,
b) Ordu veya Polis Teşkilatında,
c) Özel ve Resmi salonlarda yapılır.
Okulda yapılan egzersizler daha tehlikeli olmasına rağmen, daha az sakatlık
olur. Bunun sebebi;
-1) Hocaları daha kalitelidir.
2) En önemlisi, antrenörler, her talebeyi çok iyi tanımakta ve neyi yapıp, neyi yapamayacağını yani, talebinin seviyesini çok iyi bilmektedirler.
Silver ve

arkadaşları vak'aların

büyük çoğunluğunun asker ve polis jimnastik salonlarında meydana geldiğini
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tespit etmişlerdir. Sporcular arasında kalite arttıkça injuri daha az görülmektedir.
Yeni başlayanlarda ise; bu oran artmaktadır (10).
Silver ve arkadaşlarının 38 vak'alık
serilerinde, 30 olgunun fleksion, 3 olgunun ise, ekstansiyon tipi olduğunu tespit etmişlerdir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, kaza esnasında ya antrenör
yoktu, ya antrenör yetersizdi. Ya da antrenör kendisinin bilmediği yapamadığı
hareketi sporcusuna yaptırmaya kalkmaktadır. Nitekim; Silver'in serisindeki
38 vak'anın 2 tanesi bizzat antrenörlerdir. Ve bunlar hareketi gÇıstermeye çalı
şırken sakatlanmışlardır. Kazalar salto
atarken meydana geldiğine göre, çocuk
düşerken yani hareketi tamamlarken,
bu işi çok iyi bilen bir antrenörün çocuğu yakalamıs ve düzgün bir şekilde düş
mesine yardımcı olması gerekir. Bu injuriler bayanlarda daha az görülmektedir.
Bunun sebebi ise; herhalde bayanların
daha soğukkanlı ve az agresive olmaları, daha değişik egzersizler yapmaları
dır. Örneğin; Müzik eşliğinde minder hareketleri gibi.
Lowry ve Levau serilerindeki va k' aların çoğunluğunu kontüsyon, strain ve
sprain olarak bulmuşlardır. Sadece %
4,7'de kırık tesbit etmişlerdir (10).
Garrick ve Requa'da sprain, strain
oranını yüksek bulmuşlardır. Boyce ve
arkadaşları 2133 çocuk arasında yapılan
araştırmada atietik servikal injurili 9 çocuk tespit etmişlerdir. Bunların % 20'si
suya daima sonucu meydana gelmiştir
(8) (6).

Trombalinle yapılan jimnastikçilerde
de servikal injuriler çok sık görülebilir.
Godfrey ve arkadaşları trambolin injurili sonucu 16 hastadan 15 tanesinde
alt servikal bölgeye ait spinal injuri tesbit etmişlerdir ve bunlarda ciddi nöralojik bozukluklar vardı (9).
Servikal vertebralar travmaya karşı
hassattır. Kafatası boyun üzerinde serbest olarak hareket eder. Hareketle meydana gelen kuwetler kafatası ve servikal
vertebralar ve relatif olarak, fikse olan torasik vertebraların birleşme yerine tesir
eder, eğer kuwet başın tepesine gelir
ve kafa yere kilitlenirse vertebralar kolayca disloke olur.
Diğer taraftan darbe kafa veya boynun arkasından olursa, üst vertebra alttakinin üstünden öne disloke olur. Ekstansiyonda spinal kanalın anteroposterior çapı küçülür, kırık meydana gelebilir
ve omurilik, önde disk ve vertebral cisim, arkada, lamina ve ligamentler arası
na sıkışır. Bu ekstansiyon injurisi trambolinde hareket tamamlanmadan sporcu kafa veya boyun üzerinde düşerse
olabilir. Burada meydana gelen sakatlanmalarda da 1 va k' ada hariç, antrenörler
yetersiz bulunmuştur. Diğer sebepler
olarakta;
a) Yorgunluk,
b) Sporcunun yapamadığı hareketi
tekrar yapma zorunluluğu hissetmesi veya hissettirilmesi,
c) Acemilik,
d) Aşırı hırslı olmak,
e) Yeterli ısınmamak,
f) Hareketleri lüzumundan fazla tek-

rarlamak,
g) Kullanılan aletlerin

yetersizliği,

Güreşçilerde

de maalesef servikal injuriler görülebilmektedir. Güreşirken yanlış hareketler ciddi servikal kırık ve omurilik zedelenmelerine sebep olabilir. Bunlardan korunmak için mutlaka tehlikeli
tutuş ve hareketlerin tespit edilip, bunların yasaklanması gerekir.
Özellikle, antreman esnasında servikal kırıklı çıkıkiarın olma olasılığı daha
fazladar. Bilinçsiz hareketler, tehlikeli ve
belki de o genci ömür boyu sakat bıra
kabilecek bir injuriyi meydana getirebi. lir. Yine güreş yapılırken, rakibi fırlatma
sonucu meydana gelebilecek kontrolsüz düşmeler sonucu, servikal kırık ve
omurilik lezyonu ve kuadriplejiler oluşa
bilir.
William ve arkadaşları bu şekilde sakatlanan 3 genç güreşçiyi bildirmişlerdir
(14).
Kış sporlarında omurga travmaları
çok sık görülmektedir. Mahlemaki, Low
back pain olan 39 activite cross - country kayakçıyı incelemiş, bunlardan %
49' u nda fonkstionel skolyoz, % 23' ünde
değişik spinal anamaliler tespit etmiştir.
Ortalama lardoz ise, 69° olarak bulunmuştur (5).
Keene, Torako - lomber kırıkları Alpin kayak (inişte) % o - % 5,2 arasında
bildirmiştir (3).
Serbest kayakta Dowling, tüm zamanlar için olan injurilerin% 8'ini torako
- lomber kırık olarak tesbit edildiğini bil-

152

dirmiştir.

Snownobil

kazalarında

meydana ge-

len omurga kırıklarının, bütün injurilere
göre oranı % 3 - % 14'tür.
Paraşütle atlama sporundada omurga travmaları na sıkça rastlanır (1).
Paraşütle

atlama 5 faza

ayrılabilir.

1) Çıkış,
2) Serbest düşüş,
3) Paraşütün açılması,
4) Paraşütle alçalma,
5) iniş (Land).
En önemlisi olan Land'in esnasında
iyi vücut pozisyonu gerekir. Vücut ağırlı
ğı, paraşüt tipi, hava durumu ve diğer
faktörlere bağlı olarak paraşütle iniş ortalama hızı saniyede 6 metredir. Tam inerken ayak ve bacaklar yanyana tutulur,
kalça ve dizler semi fleksiondadır ve alt
ekstremite adaleleri hafif gergin olmalı
dır. Bu şekilde yapılabilen inişte sakatlanma oranı minimaldir.
Bazı spor dallarında yüksek oranda
görülen omurga anomalileri ve omurga
sakatlıkları bize alarm vermektedir. Bu
sakatlıkların büyük bölümünün sporcularda başlayan ve önemsenmeyen sırt
ve bel ağrılarıyla ilgili olduğu düşünülür
se bunun önemi daha fazla anlaşılmakta
dır.

Sporcuların

hertürlü sakatlıktan korunma, antreman, müsabaka, Check-up
gibi diğer sorunların mesuliyetini kim
üstlenecek? Anne ve baba mı, antrenör
mü, kulüpler mi, spor bakanlığı mı veya
doktorlar mı?
Bu sualin cevabının verilmesi ve önlemlerin buna göre en kısa zamanda ve
ciddi bir şekilde alınması gerekir.
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PANEL -IV
SPOR SAKATLlKLARlNDA REHABiLiTASYON

Prof. Dr. Tunç Alp KAL YON (*)

Spor yaralanmalarından sonra tedavide başarıyı belirleyen en önemli unsurlardan biri, iyi bir rehabilitasyon programının düzenlenmiş olmasıdır. Rehabilitasyon gereklerinin yerine getirilmesi, sakatlığın prognozunu ve sporcunun sahaya dönüş zamanını etkiler.
Rehabilitasyonun önde gelen amacı, sporcudaki fonksiyonel kayıpların
mümkün olan en kısa zamanda geri gelmesini sağlamaktır. Esasen sporcu rehabilitasyonunu, diğer hastalardan farklı kı
lan en önemli nokta budur. Gerek sporcu, gerekse antrenör veya yönetici kadrosu, bir an önce sahaya dönülmesi telaşı içindedir.
Rehabilitasyon ekibine düşen görev,
bu telaş ortamı içinde en uygun programı uygulamak, sporcuyu yeniden, alışık
olduğu yoğun fiziksel aktivite ortamına
kavuşturmaktır. Fiziksel aktiviteden uzak
kalmak elbette her hasta için olumsuz
bir takım etkilere neden olur. Ancak bu
* Gülhane As. T1p Ak., Spor Hekimliği
Anabilim D.

Bşk.

- ANKARA.
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olumsuzluğun

boyutu, aktif bir sporcuda çok daha büyüktür. Spor yapmayan
kişilerde, hareket azlığına bağlı kayıplar
daha yavaş ve daha yumuşak bir iniş
çizgisi izlediği halde, sporcuda henüz
ilk günden başlayarak hemen tüm sistemleri içine alan gerilemeler olur.
Kuşkusuz, bu olumsuz gidişattan ençok zarar gören, hareket sistemi elemanlarıdır. Başta kas dokusu ve eklemler olmak üzere bu sistemin tüm elemanları hareketsizlikten önemli ölçüde etkilenirler ve istenen fonksiyonları yerine getirmede yetersiz duruma düşerler.
Bu itibarla sporcularda, sakatlıktan
sonraki dönemde güç, kuwet, fleksibilite, koordinasyon ve dayanıklık yönünden kayıpların hızla yerine konması gerekir. Geniş kapsamlı bir rehabilitasyon
programını düzenlerken sakatlığın yeri
ve türünün yanı sıra spor branşının niteliği, sporcunun yaşı, performans düzeyi
ve yaralanmadan sonra ortaya çıkabi!e-

cek fonksiyonel kayıpları dikkate almak
gerekir.
Bu esasa göre düzenlenecek olan
bir rehabilitasyon programının başlıca
amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Ağrı ve enflemasyonunun

çalışılmalıdır.·

giderilmesi:
Hemen her travmadan sonra o bölgede bir enflamasyon oluşması ve ağrı
mediatörlerinin açığa çıkmasmıyla birlikte rahatsızlık veren ağrılı tabloların geliş
tiği bilinen bir husustur. Bunu önlemek
için sakatlıktan sonraki ilk dakikalardan
itibaren gerekli önlemler alınmış olmalı
dır. Erken dönemdeki önlemler, buz, lokal istirahat ve elavasyon şeklinde özetlenebilir.
·
2- Eklem hareket

mesidir. Bu programda gereğinden fazla aceleci veya agresif davranmak doku
hasarının artmasına yol açar. Pasif bir
program ise fonksiyonel kayıpları karşıla
maya yetmez.
O halde, optimal programı düzenleyip bütün kayıpların yerine kanmasına

açıklığının

korunması:

Erken dönemden itibaren, eklem hareketlerinin korunabilmesi amacıyla önce yardımlı, sonra da yardımsız - aktif
eklem hareket açıklığı (ROM) egzersizlerine başlanmalıdır.
3- Kas gücünün restorasyonu:
Yaralanmadan veya bir cerrahi girişimden sonra uygulanacak rehabilitasyon programında üzerinde en fazla durulması gereken hususlardan biri, kas
gücündeki kayıpların yerine konmasıdır.
Bunu sağlayacak olan terapötik egzersizlerdir.
Rehabilitasyon programlarının en
can alıcı noktası, bu egzersiz programı
nın zamanlama ve tip olarak düzenlen-
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Bu program içinde yer alan egzersizler başlangıçta pasif veya yardımi ı - aktif
türden olabilir. Ancak en kısa zamanda
yardımsız aktif egzersizlere geçilmeğe
çalışılmalıdır. Hiçbir tedavi modalitesinin
aktif egzersiz tedavisinden daha önemli
ve etkili olamayacağını hatırdan çıkarma
mak gerekir. Kapsamlı bir egzersiz programında yer alan egzersizleri başlıca
dört grup halinde inceleyebiliriz:
A- izometrik egzersizler: Gözle görülür, fonksiyonel tipte bir hareket oluş
turmayan egzersizlerdir. Kasılmanın olduğu hareket açısında, kas gücünün artmasını sağlar. immobilizasyon yöntemleriyle birlikte yapılabilmesi en önemli
avantajını oluşturur.

B- Konsantrik (İzotonik) egzersizler: Kasın boyunu kısaltarak hareket
oluşturan egzersizlerdir. Çeşitli- araç gereçlerle çok değişik tarzlarda, bütün
ekiemiere uygulanma olanağı vardır. Ençok kullanılan rehabilitatif egzersiz türüdür.
C- Egzantrik egzersizler: Hareket
sırasında kasın boyunun uzamasına neden olan kasılma türüdür. Bu egzersizleri yaptırmak için biraz daha kampiike

araç - gerece ihtiyaç vardır.

5- Kardiyevasküler

dayanıklılığın

geliştirilmesi:

D- izokinetik egzersizler: Son yıllar
da geliştirilen bir egzersiz türü olup tüm
hareket açısı içinde eşit hızla ve maksimum kas gücü ile kasılmayı sağlar. Yeni
geliştirilen bilgisayarlı modellerde, kas ·
gücünü çok objektif biçimde ölçmek,
kantitatif değerlendirmeler yapmak ve
sonuçları birbiriyle kıyaslamak olanağı
vardır. Bir diğer avantajı ise fonksiyonel
tipte egzersiz yaptırma olanağını verr:nesidir.
Ha~ta ve sporcunun özelliklerine göre, bu sıraladığımız egzersizlerden biri
veya birkaçı, bir program çerçevesinde
uygulanmağa başlanır ve gelişmelere
göre, zaman zaman bu program gözden geçirilir.
4-:- Spor branşına özgün
hareketlerin geliştirilmesi:
Sporcu
rehabilitasyonunda
en
önemli noktalardan birisi, yapılan spor
branşının özelliğine göre, seçilecek egzersiz tiplerinin o spor branşındaki hareketlere mümkün olduğu kadar benzemesidir. Bir bisikletçi için en uygun egzersiz bisiklet egzersizleridir. Atlet için koşu, yüzücü içi yüzme, en ideal egzersiz
biçimlerid ir.
Tedavi merkezlerinde bu olanağı
sağlayacak olan araç ise izekinetik egzersiz sistemleridir. Yavaş başlayan ve
sonra giderek hızı artan hareketler biçiminde düzenlenen programlar, sporcunun azalan motor becerilerinin geri gelmesini sağlayacaktır.
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Sakatlanmadan sonraki hareketsizlik döneminde ençok zarar görenlerden
biri de kardiyovasküler sisteme ait parametrelerdir. Bu nedenle, erken dönemden itibaren kardiyevasküler dayanıklılı
ğı geliştirici egzersiz programlarının uygulanması gerekir. Bu programlar, haftada beş günden az olmamak üzere, %
75 maksirnal kalp hızına çıkılan ve süresi 30 dakikadan az olmayan egzersiz seanslarını içermelidir. Yüzme ve koşu gibi aerobik türden egzersizler, bu dönem
için en uygun çalışma programlarıdır.
Protokol seçimi:
Tüm kayıpları en kısa zamanda karşılayıp sporcuyu yeniden sahaya döndürebilmek için yukarda saydığımız hususları gözönünde tutarak hazırlanacak
programların her sporcu için ayrı olarak
düzenlenmesi gerekir. Her sakatlık türü
için, tüm sporcuları içine alacak bir tedavi kahbından bahsetmek mümkün değil
dir.
Sporcunun gereksinimlerini belirlenmeli ve tedavi ona göre programlanmalı
d ır. Bu protokol ün. yapımında belli bir
sistematiğe uyulmalıdır.

Son zamanlarda, çağdaş rehabilitasyon kavramına uygun olarak geliştirilen
protokollerde, mümkün olan en kısa zamanda, sporcuya aktif görevler yüklenmesi öngörülmektedir. Bu düşüneeye
göre hazırlanan protokollerin esasını "kapalı kinetik zincir" egzersizleri oluşturur.
Bu teri m, ayağın daima yerle temasta olmasını ifade eder ve bir an önce yere

basmayı,

yürümeyi, koşmayı, ağırlık vermeyi kapsar.
Kapalı kinetik zincir esasına göre düzenlenmiş
egzersiz programları ile
post-operatif rehabilitasyon süresini yarı
yarıya azaltmanın mümkün olduğu ileri
sürülmektedir.
Kuşkusuz, bu tür protokol farklılıkla
rının uzun vadede nasıl sonuç vereceği,
bundan sonra büyük hasta gruplarıyla
yapılacak olan kontrollu çalışmalarla daha net olarak ortaya konacaktır.

SONUÇ:
Sporcuyu, diğer hastalardan farklı kı- .
lan en önemli öğe, bir an önce aktif
spor yaşantısına geri dönme arzusu olduğuna göre, rehabilitasyon programları da bu amaca yönelik olmalıdır ..
Gelişen teknolojinin ve bilgisayar
programlarının yardımıyla,· spor yaralanmalarından sonraki rehabilitasyon aşa
masında, yeni tedavi modaliteleri hazır
lanmaktadır. Bu yeniliklerden bir kısmı
yardımcı araç - gereç, ortez - protez ve
bandajlama teknikleriyle ilgilidir. Bir kı
sım yenilikler ise egzersiz araçlarıyla ilgilidir. Bilgisayarlı izokinetik sistemler, egzantrik egzersiz sistemleri bunlara örnektir.
Sonuç olarak; eldeki olanakları en
iyi şekilde kullanarak sporcunun re habil i-
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tasyon gereksinimlerini değerlendirmek
ve spora dönüş sürecini hızlandırmak
amacıyla, uygun bir protokol hazırlayıp,
eldeki olanakları en ideal şekilde kullanmak gerektiğini söyleyebiliriz.
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-i-

Eksternal fikzatörlerin ortopedi ve
dalı

içindeki uygu-

dist yok1ur.

her geçen gün

gc>nişlemekte

değiş:k

travmato!oji ana biiim
lama

alanı

şekil

dir. Eksternal fikzatörlerin
rındaki değişiklikler
değişik
sına

tedavi

değişik

bu

ve yapila-

cihazıarın

alaniarında

sağiamıştir.

olanak

değişikilkleri

da

hakkıncia ayrıntiiı

da

Bu

blomekanik

;.

laboratuarların

bir boyutta inceienirken,

'

~.

1 ,

yömemi

sayı.::.::!

durumu

hahkıi~

(Sscs· de

ra'da

ya:ı'ıniarımış

tadır.

1

•

•

.,

;'-,...

'

.... •

Son yıllarda tüm dünyada konuşu

verdiği

iki

konferansı

Uygulamalanmızda

psödoartroz ve anguie

yan

yöntemıe

de

sayılabilecek

küler) çember yapılı eksternal fikzatörle-

ca önko! ve ayak

ridir.

ne dek

ilizarov tüm dünyada yankı yapan

lar vererek

başladık.

kısalıkların

bu

aşama

üstünlüklerini gördük. ;':...yr:uzatmaları

denemediğimiz

gibi bugü-

tedavi yöntemle-

ilizarov yöntemi, eksternal fikzatör
uygularnaları

çok, konferans-

tanıtmayı yeğlemiştir.

...

rini uygulama cesareiini bulduk.

ve büyük ilgi gören eksternal fikzatörüyayınlardan

'

izle.dikten

tedavisinin bu konuda

SSCB den iLiZAROV'un geiiştirdiği (sir-

nü bilimsel

oiac;-

ı

d2ha çok defekti!

lan ve kliniklerde uygulanmaya tıaş!a
biri

•

vardır.

rek bu yöntemi uyguiamaya

fikzatör!erden

ya-

sonra kişisel deneyirnierimizi de ekleye-

kuilanım gerçekciliğini artırmak

eksternal

yayın

Biz de 1989 yılında !ıizaro·/un Ank2-

yapı

lan hayvan deneyleri de cihaziarın uygulama ve

cigui2nn

i it). Ke ncı oeyirnı ı: e L:::ıü oegışır< tec.ıc:·. ı

yapı

ve

yönte::ıii

konıplikasyon

pi!mamıştır

yapıJc.::

bu yömemie

da da ne yazik ki gerçekel bir

kullanıima

şekil

Ayrıca

tedavi

verisi ve

yeni ve

biigi birif<im!i ortupe-

için bilinen ve

yapılması

gerekli olan ön ve temel bilgi ve kurallar

Bu ne-

denle uygulamalı kurslarına katılan kişi

üzerine

ler dışında yöntemin uygulanım şekli

Bu nedenle önce temel bilgi ve kuralla-

* Ankara Numune Hast. /. Ortop. ve Travm. KI.

Şefi,

-ı

Op.
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oturtuimuş değişik

bir. türdür.

rın

bilinmesi gerekir.

kov, Ficher, Manticelli vb ...

Biz, eksternal fikzatörlerin tarihsel
gelişimini dört evrede (devrede - safhaBilindiği

da) inceliyoruz.
yınlarda

gibi bu hal, ya-

4. DEVRE: YENi UFUKLAR DEVRi:

Bu devrede eksternal fikzatörün tedavi
alanının genişlediği

3 evre olarak bilinir.

sik endikasyonlar
1. DEVRE: KAVRAM DEVRi: J. F.

Malgaigne 1843'de ilk eksternal fikzatörü

yayınlamıştır.

şik

görülmektedir. Kla-

dışında

tedavi yöntemleri

yeni ve

değişken

deği

cihaziar-

alanları bulmuştur.

Ia yeni uygulama

Bu

1850'de

RiGAUD,

devrin iki büyük ismi veya sistemi: OR-

1870'de Beranger- Feraud,

kemiğe dı

TOFiKS VE iLiZAROV eksternal fikzatör-

şardan çıkalan

çivilerle tedavi

kavramını

getirmişlerdir.

Doğaldır

ki Türkiye'de de bu tedavi
yöntemine ilgi duyulmuştur. ilk olarak

2. DEVRE: UYGULAMA DEVRi: C.

PARKHILL

leridir.

1844'de,

A.

LAMBOTIE

özellikle diz artrodezlerinde charnleyin
eksternal fikzatörü pek çok hastanede

1902'de ilk gerçek eksternal fikzatörü

kullanılmıştır.

geliştirdiler.

kırık tedavisinde A. Ü. Tıp Fak., izmir

Lambotta göre bu cihazia-

rın avantajları sayısızö.ı..

çabuk

uygulanır,

pansurnan

"Ci haz kolay ve

iyi bir rijiditesi

kolaylığı sağlar".

putasyonlar bu cihazlarla

vardır,

"Pekçok arn-

Tıp

Fak.

Daha sonra özellikle

Hoffmann'ın

uygulanmıştır.

mik

eksternal fikzatörü

Aslanoğlu Eğridir

O.

Hastalıkları

açık

Ke-

Hastanesinde Judet'in

eksternal fikzatörünü kullandığını bildir-

önlenmiştir".

miştir.

3. DEVRE: GELiŞME DEVRi: Ek-

sternal fikzatör Amerika'da Avrupa'dan
20

yıl

ya

Savaşında

Yerli
pım

yapım

veya modifikasyonlu ya-

ilk kezA. Numune Hastanesinde O.

2. Dün-

Girgin tarafından yapılan GiRGiN UZAT-

bile bu tedavi yöntemi et-

MA CiHAZI ile oluşmuş ve daha sonra

sonra gündeme

gelmiştir.

kin ve istenen yerini alamamıştır. Daha

değişik kişi

sonra eksternal fikzatör fikri ve uygula-

hazlarla konu büyük bir ilerleme göster-

maları

büyük bir

miştir.

yanın

tüm ülkelerinde çok

gelişim

nım alanı bulmuştur.

göstererek dünyaygın

ve hastanelerde

yapılan

ci-

kulla-

Bu devrede her ül-

keden pek çok ortopedist kendilerine
özgü cihazlar geliştirmişlerdir. Bunlardan birkaçı şunlardır: Judet, Abbot, Pitkin, Bosworth, Bannel, Anderson, R.
Hoffmann, Charnley, Vidal, Wagner, Vol-
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Eksternal

fikzatörlerin

kullanım

amaçları şöyledir:

1. Tespit (Fikzasyon) için uygulama,
2.

Sıkıştırma

(Kompresyon) için uy-

gulama,
3. Uzatma (Distraksiyon) için uygula-

Cihaz ikiden fazla çemberli

ma,
4. Düzeltme (Korreksiyon) için uygu-

pılarda

lama.

özelliğine

bi olgunun

göre

olabildiği
değişken

giya-

öğe

gösterebilmektedir. Temel

ler, tüm eksternal fikzatörlerdeki öge ve
Eksternal fikzatörlerin genelde
ları

ve tipleri ise

yapı

şu şekildedir.

Anderson, Girgin),
taraflı

ile

başarılı s~nuçlar

almak

olanaksızdır.

Bu temel kural ve ilkelere ek olarak iliza-

(Wagner, Ortofiks ... ),

3. Dairevi (Sirküler tip)
Monticelli ... ),
4.
lar...

Temel kural ve ilkelere

uymadan ilizarov'un eksternal fikzatörü

1. iki taraflı (Çerçeve tipi) (Charnley,
2. Tek

kuralların aynıdır.

Değişken yapilı

(ilizarov,

ve özel

kuralları

rov yönteminin kendine özgü

yapım

da vardır.
ilizarov konferanslarında 250'nin üstünde kendine özgü
duğunu

buluş

ve yöntemi ol-

söylemektedir. Fakat en çok tu-

tulan ve ilgi gören tedavi yöntemleri deEksternal fikzatör!erin
ları (endikasyonları)

kullanım

alan-

ise şöyledir.

fektli

psödoartrozların

tedavisindeki il-

ginç yöntemi ile, angule

1. Artrodezlerde,

geliştirdiği

2. Osteotomilerde,

buluşları

3. Kırıklarda (Özellikle açık ve parça-

lerdir.

kısalıklarında

tedavi yöntemleridir.

bilinen ve

uygulanılan

Diğer

yöntem-

lı kır.),

4. Uzatmalarda,
5.
6.

Yanı k

7.

Tanıma

ÖRNEK YÖNTEM

ve sekellerinde,

Doğmalık şekil bozukluklarında,

ilizarov' un sirküler eksternal fikzatör-

girmeyen olgularda ...

leri ikiden fazla sirküler (çember) ve bunEksternal fikzatörlerin
zavantajları,

özellikleri,

avantajları,

de-

lara ek olarak
mi sirküler

cihazın yapısın

kullanım kolaylığı

(yarım

çemberler) ile

için sebunları

daki sorunları, dikkat edilmesi gerekli

birbirine tutturacak yivli çubuklardan olu-

durumları

şur.

ve tabii ki komplikasyonları

Yivli çubukların çemberiere tutturul-

ması

vardır.

için samunlar ve angulasyonlar

için menteşeli çubuklar, yarım ve esnek
somunlar, cihazın kemiğe tutturulması
için 2 - 2,5 mm lik kirschner telleri ile

iLiZAROV YÖNTEMi

yöntemin en önemli özelliklerinden biri
'

ilizarov eksternal fikzatörü sirküler
tip eksternal fikzatörler grubundandır.

lümlerini

1

I.~
ı

'

olan germe
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cihazı,

oluşturur.

kabaca

cihazın

bö-
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den eşit uzaklıklarda çernt!erlerden geçi-

-3

haftadır.

rilir. Sonra anahtarlarla çivilerin bir tarafı
sıkıştirılır, karşı tarafından

me

ı

cihazı

da özel ger-

geçirilerek 60, 120 kg

arasın

Su i:;;lem souncunda psödoartroz
hattında kampı esyorı oerçelde;şLt:!irken
(bacağın) tibianın

değişme

da bir germe yapılır. Daha sonra proksi-

den osteotomi hattından distraksiyon (u-

mal 1/3 kısmındaki çember ile orta kıs

zama) olmaktadır. Görüldüğü gibi yönte-

mındaki

min

çernber arasından (ki bu bölge-

esası;

psöcloartroz

ı

nin cildinin vasfı iyi ve yarasızdır) küçük

nıi arasındaki

!
ı

bir enzisyan yapılır periost açılır tibiaya

veya

varılır ve KORTiKOTOMi yapılır.

maktadır

i

gerçek boyJ

Yönternin esası: Osteotomi veya kor-

kernik

ho.tıı

i!e

osıeoTo

seğmentinin aşağı

yukarı kaydınlması esasına

dayan-

(Bir ortopedist bu hareketi

Rsansörlin harekE:tine benzeterek

bu

tikotomi hattı ile psödoartroz arasında

seğmente ASANSOR KEMiK adını ver-

oluşan

miştir).

kBmik se(Jmentinin, o bölgede

bulunan çemberin cJistP..le (aşağıya) günde 4 x .0.25 mm uzatılması esasına dayanır.

Uzatma son

yıllarda

tüm dünyada

ANGULASYON D ÜZELTME

kullanılan kal!ostezis uzatması görüşD
1
ı

ı-

ile de yapılabilir. ilizadrov'un kendisi

Örnek olgurnuzu gene tibiada~ ver-

uzatmaya 3 - 5 gün sonra başlaıııakta-

rnek istiyorum. Tibianın angule kısalığını

dır. Bilindiği gibi kallostaziste bu süre 2

varsayalım. Angulasyonun proksimaline

ı

ı
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ve distaline kemiğe dik gelecek şekilde
ikişer
ı ur.

çember kirschner telleri ile tutturu-

Angulasyonun tepe

sına menteşe

noktasının

gelmek üzere,

hiza-

menteşeli

yivli çiviler bu çemberiere tutturulur. Daha sonra angulasyonun tepe noktası hizasından

YÖNTEMiN AYRlCALlKLI
ÖZELLiKLERi

küçük bir enzisyonla kortikoto-

mi yapılır. Gerekli sıkıştırma ve germeler
yapılır. Angulasyonun tepe noktasının ar-

ka kısmındaki menteşeli çiviler uzatılır
ken, aynı zamanda menteşenin düzelmesi ile angulasyon düzelir ve aynı zamanda düzgün haldeki tibia uzatılır (Şe
kil 4).

Sirküler bir eksternal fikzatör olan ilizarov yönteminin ayrıcalıklı özellikleri
şunlardır:

1. Kirschner telleri yaklaşık 90 derecelik açılarla birbirini çaprazladığı için
stabil bir fikzasyon sağlanır.
2. Kirschner telleri ince olduğu için
yumuşak doku bütünlüğü büyük ölçüde
korun ur.
3. Çiviler 60- 120 kg lık bir germe ile
stabilleştirildiği için esnek bir yük bindiri-·
mi olur.
4. Küçük bir insizyon avantajına sadece korteksin kesilmesi (kortikotomi)
eklendiği için periost ve endosteum
mümkün olduğunca korunmuş olur.
5. Uzatma, 4 x 0,25 mm gibi çok yavaş yapılır. Komplikasyonlar azalır.
6. Germe nedeni ile hastanın ekstremitesine yük verilebilir.
7. Çiviler ince olduğu için enfeksiyon riski azdır. Cihaz uzun süre tutulabilir.

KLiNiK OLGULARlMlZ

Şekil-

1989 - 1990 yıllarında A. Numune
Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde değişik endikasyonlar gözönüne alınarak ilizarov yöntemi aşağıdaki olgulara uygulandı.
Defektli psödoartroz: 11, Angule tibia: 4, Doğmalık psödoartroz: 6, Tibia
uzatması: 7, Femur diafiz uzatması: 3,
Femur metafiz uzatması: 14, Önkol uzatması: 4, Ayak uzatması: 1, Açık kırık te-

4
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davis i: 1O, Kapalı kırık ted.: 6, Normal
psödoartroz: 5 olgu ...

SONUÇ
Sonuç olarak ilizarov yöntemi, Enzisyonu küçük, enfeksiyon riski az, cilt
sorunu çok az ve cerrahi şoku olmayan,
fakat çok iyi bir ön planlama ve hazırlık
gereken, ayrıca eksternal fikzatör uygulamasında deneyimi olan bir ekip tarafın
dan yapıldığı zaman başarılı sonuçlar alı
nan bir yöntemdir.
Seçilmiş olgularda, başka tedavi
yöntemleri kalmadığı zaman uygulanması gerekli bir yöntemdir. Tüm meslektaş
larıma bu tür olgularda deneyimlerini de
birleştirerek bu yöntemi uygulamalarını
öneririm.

Resim 2- Tibia defektfi psödoartrozunda ilizarov yöntemi
ve cihazm tatbiki.

Şunu

da unutmamalıyız ki hiç bir
yöntem tam ve mükemmel değildir.
Her yeni yöntem bir öncekinin yerini
almaktadır. Fakat eski yöntem ile başarı
lı iseniz ve hastanızı tam tedavi edebiliyorsanız yönteminiz en iyi yöntemdir.
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Resim 1- Ooğma!Jk Anamalili bir çocukta ilizarov yöntemi ile femur ve tibia uzatmast.
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SP!NtU~ StSTErı;.1
Prof. Dr. Emin ALlCI *

Ornurg;:mın deformite ve hastalıkiarı
tedavisinde kullanılan inıplantıarın ta'ihi cok eski olmakla birli~1e bu konuda"·i en önemli aşama Harringtonun ens~:umc:mlenyfEı başlamıştır (3). Gerçel-,1enC:e PatJi HR:-rinoton un bas!anoıcta DRra·ıuı
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cir. Harington enstrumanlannın s~inal
deforrniteıere ancak tek düzlemde hakim olması ve post operatif dönemde
uzun süreli bir eksternal desteğe ihtiyaç
gösterınesi sistemin dezavantajları ola:-ak kabul. edi!mlş ve ortopedistleri yeni
1 tmL~tir
:::: rd~ \/ı~lara
\/Q
J ı·~H
J .. f1e
ı
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Luque (5) 'in omurgayı her seğment
te iesblt edebilen ve dinamik bir korrek. siyon sağ!ayan tekniği postoperatlf dönemde erken mobilizasyona izin verdiğinden kısa sürede yaygınlaşmıştır. BuliU Durumant ve Harrington Luque tekniğinin beraber uygulanması izlemiştir. Fakat Leatherman ve arkadaşlarının (4)
357 hastalık serileriyle Winter ve arkadaşlamıın (6) 100 hastalık serilerinde,
segmental spinal ensirumantasyon uygulamalarının alçısız erken mobilizasyonuyla aşırı korreksiyon kaybına uğradığı
görülmüştür.
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Bu yillarda idiopa1ik sholyozun 3 boyut! u bir deformlte o!dt~ğunun ortaya

bO'!ll"l'arda
)
,.. 1 •
'spinai enstru-

L·,--ı--', ,1 TI"'SI
\ 1 A.._, d~".(),_m;t.:::r~ı'n
hLJ
, .._ı.._
.ıç.l ~ıl
~~~ l
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dUzeltiimeslnin yarar!ıiıÇjı,
manlarda ileri bir adını d?:ıha atıimRs;rıa
neden olmuş ve Cotrel - Dubousset
enstrumanları uygulanmaya başlamıştır .
Sistem özellikle skolyozda defornıiteyi
üç boyutlu d üzeitme ve post operatif dönenıde alçısız erken mobiiizasyon sağla
dığından süratle yaygınlaşmıştır (1).
Çok uzak olmayan sonuçlar korreksiyonun ancak· minimal kaybından bahsetmektedir. Sistemin en önemli d ezavantajr pahalı oluşudur. ,
Omurganın postericrdan stabilizasyonu konusundaki bu gelişmeler devam
ederken Dwyer (2) omurganın lomber
ve dorso - lomber bölgedeki eğriliklerini
anterior yolla düzeltebi!en steypıl (stap!e), vida ve kablo'dan oluşan sistemini
ge!iştirmiştir. Bunu Ziell<e (7) nin anterior yolla uygulanan enstrumanları izlemiştir. Bu yöntemde de omur korpusuna konan vidalar ve bunlar arasında
kanıpresyon yapabilen fleksibil bir rot
mevcuttur. Temelde bu her iki yöntem
posterior yolla hakim olunarnıyan lomber ve d orso- lonıber eğriliklerde oldukça iyi sonuçlar vermişlerdir.
1989 yılında omurganın defornıite ve
rahatsızlıklarının tümüne çözüm getirecek bir spinal enstrunıan grubunu geliş-

r
'

j

ğıda

birbirine bağlayan transvers bağla
- sisteme daha fazla stabilite l<azandırmakta ve bir noktaya gelen stresi

tirdik. Rotlar. çenqel!er. vicinlar ve transvers bağlayıcılardan oluşan bu sistem
skolyozuıı Uç boyutlu korreksiyonunu
sağlamakta, sponciylo!isthesisi redül\te
etmel<te. lumbo - saUal stabilizasyon
sağlamakta. omurç;c:mın kırık ve tlimörlerincleki cınterinr \S t':(;Stt:.rior Qirişirrılerin
de kullanılabilrnPf<1f:iir Sistem posteriordan ku!lBrııldığır:;ie. 2 yivli rot ve birçok
çengel!e omurgarıı;-, her iki tarafına yerleştirilme~1e ve sn'lıurılar!8. çencıellme
tutturulm?.ktcırlır. R;::ılcırı vukarrla VP 8::;-aJ, "

yıcilar

dağitmaktadır.

ALlCI SPiNAL SiSTEMiNi
OLUŞTURAN PARÇALAR

Rot!ar: Üzerlerinde semtıniarın Ilareetnıesi

için yivli olarak yapılmıştır.
BUkCılebilmeleri için iki yf!zleri dCızrliır.
:cı c nı ile 3ô cm C'~rasınrla. de\li$811 26
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ÇENGELİ

~

mında

farklı boydadır.

1 cm arayla yapılan bükme işlemi 30°'yi geçmedikçe sornunlar
yivlerin üzerinde hareket edebilir. Harrington'un distraksiyon rotlarınde.n daha
güçlüdür.
Kapalı Pedikül Çengeli: Gövde kıs-

rotun

geçtiği

bir delik mevcuttur.
Çengel kısmının orta kısmındaki oyuk,
pedikülü, kavrayacak şekilde yapılmış
tır. Distraksiyon kuweti altında omura
iyice tutunduğundan, iyi bir stabilite sağ
lamaktadır.

o

AÇIK PEDİKÜL
ÇENGELİ

au
Teleskopik Somun

O
Küçük Somun

Transvers Bağlayici

Şekil-
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2

AOİV

Şekil

Açık Pedikül Çengeli: Kapalı pedikül çengelinin üstü açık olan tipidir. Rotlar yukardan yerleştirildikten sonra tel eskopik somunlarla açık çengellere tutturulur. Bunlarda çengel kısımlarındaki oyuk
vasıtasıyla pedikülü iyi bir şekilde kavrarlar. Distraksiyon kuweti altında stabiliteleri mevcuttur.
Kapalı Lamina Çengeli: Gövde kısmında rotun geçtiği bir delik ve laminaya uyumlu bir çengeli mevcuttur.
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-3

ROT, VIOA ve STEYPIL

Açık Lamina Çengeli: Gövde kısmının üstü rotun yukardan yerleştirileilmesi için açıktır ve rotlara teleskopik so- ·

m unlar aracılığıyla tutturulur.
Vidalar: Gövde kısımları, ratların yukardan girmesi için açıktır. Vida kısımlarının saplarında 1,5 cm lik yivsiz bir kısım
mevcuttur ve sonra yivli kısım başlar.
Omur korpusuna anteriardan kanabildiği gibi, posteriardan transpediküler olarak da kullanılabilir. Rotlara teleskopik
sornunlar vasıtasıyla tutturulur.

Steypıliar:

Omur

kornusıına virlalcı

rın cl<ılırı.

iyi tesbit edilebilmesi icin kıJ!!rı
nılır. Uç kısımları yanrlan korrustın iki tar&f:na yerleştirilir. Ortalarında virlr.ıların
geçmesi için bir delik nıevc:uttur.
Somunlar: Açık çenqelelri ve vidaları rcıli;::ıra tutturanl2.r teleskopik somun
Adını

<·il :ı.

ranirır

t.~ğriliğin
ı·/r() •.

f<apnlı çı?.ııçıeı:r~ri rcıtlma tu:tıı·

h:

ise ufak son:ı.ı:ı oirıra~< adl;::ınrlirılır.

Transvers
Bağlayıcılar:
Bunlar
orııı ırım ih' i tarafında hıılıınr.ııı ro ll <ın hirbiriıır-: u~shi1 eimevr: vnı·:1r. Bithiriııi'~ ı;ara
lel !ki rcın;, hirhirin0 ı e.sbii edip h ir r::e-:rçeve oi:ışt!lrcluqu için sistP.nıe iyi hir S12hilitr-! kı?;-:ıncJii'll' Herh::ı:ıqi rıir nnldrıy2 Gelen ~~ıre~,i ho:· ır:ıraf.:1 cla/ııtarak qevşenıe

vi

ki hıı hareketi özP.IIil-de rliL)iik dr:iPC>"'!c~ı
,,,':? s:rtia bir dors;:ıl lordoz vt<vcı durso -- lomher
bir lorciDz şekli nd H kı:=:ndinı (;ÖStF:rii ( ;>;
kil 4). Eğrilik c:ırttıkça aoikal veıtehrrl. rır
kava doğru r::ekiiir. önce diiz sırt. scınra
de~i P.qri!ihlı:;rde d;:ıiıcı bı::lirnindir

f:l)ı_jr!llt~ıler.

daha

.!.

lr;mheı

"Df'''~-·-·ıı··
V!., it-:tlıri
ıı!

Yapısal

kc:ırakter

kazanmış

lnnıhr-:r

c:(!t'iiif,lert-::

IJe clnr;:;,; -

posterior erıstrLJmanir:ırla iır.ıf.ını cıim2f<

}'OZ onıurganı_n

frontal, sağital ve aksial
bir deformitesidir. Sko!yc)tik
eÇ) ri nin De!lşinıi sırasında apikal vensbı a
lat,:;rc:\!e cJeplase o!up, rotasyona uğrar
ken, aynı zamanda one doğru da yer değiştirir. Apikal vertebranın sagital plandacli'ıziP. 1TıdAki

?Dr c~kiı ıöımd:.m anieritır :ı;tıl!a ı:orı ,::k: i
yon ve fDzyorı yapilması oerekmektedir.
Sağ torakal eörillÇi oları bir hastarla

ted2.vi

şl"'ıyle plan!anırıa!:dır

FCızyon !·i~.T

notral venebrayla alt lornber vertebranırı
bir altındaki omuru içine almalıdır. Bunun için subperiostal diseksiyorı yapılır.

A-

A

('ı·,.-., .. , , ;
.. ~t<ı!ı
!"\ıJI~·.r.l

~-nı ı: mııınd;:ı~, i h.ı dc::>·,iı,!i:, ,-,rnı ır;ı;ır ıki
fronta! ve aksial di.'ızleırı!erclı::ki de{Jişif<lık
!~d nin hi ı S•)ll!Ji:Wi!Jr ( Ş,·-:kil S) nc-fcıı-tıli
ır:iWl h(.jr (jr hı i\' i i! ı ı: ı:ı:, .:::·!/f~lti!:n,;:--,ı. •~/i
rHi(!in IJC; l\ıs;;·n!r!nnı;ı r·'; . :.tr:-~~ ~.:\:'(Hl\: .--ı!l;-:
k!snıınııı derotr:ısycmıi \;P. i..:nrıkc-;v L-;ı2f12
j,i iönıin;.:J!r:.ırıı·ı ,:.,lfNF.lSVOilllVI:-3 vandır ;\! 1
Cl spirıal si~;i t--=:ı n rldnrnıiJr,niı ı r_.: ı :-,~,r :i';
bO/U1uıııı ı:la (Jı'iloi:e(:d, şr-~;,\!dr: di:zavn

edilmiştir.

ALlCI SPiNAL SiSTEl\~iNlN
E N D i ~\ASYON LAR!
idiopatik Skolyoz: irliopr:ıtik skoi-

dr.ı L=·zl;_ı c·;t'!rıi.-'l~.ıv'la .-i:;r~,;,i

nlO'i(lcı-~
ı
.. ~\.
Jo!!r.i

T/ıorako-Lomber

iordosis

B- DDz strt

B

C- Kifnsis

ŞEKIL 4. Skolyozda apika/ vertebranm

konumundaki değişikliklere bağlt
olarak omurgantn pastürdeki şekli

ŞEKIL 5. Skolyozda apika/

vertebrantn
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J<Y. =/<.ap:ı/1 Pecltkül Çerıgeli
A.P.= Açtk f'edikül <;engeli
AL= Aç1k Larruna Çwıgeli
K.L.= J<apall Lanuna Çengeli
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gerıiş hazırıanrrıalıdır (Şekil 6). Çenyel-

- 7: '::iag oorsal si<ulyu.z<ia
· eğriliğin konkav taratma konan
rotun şekil/endiri/IT!esi ve
iizemıe yerleştirilen
SOJIIU!J/21111 SilaS!.

- Küçük somun
- Bir çift teleskopik soriıun
- Bir çift teleskopik sornun
. Kuçi.Jk sornun
- Kapall Larninal Çengeli
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UClJ Cıst!e

ki kapalı pedikül çengelinin içine sakulur ve rot açık ara çengellerin içine üstten yerleştirilir. Distal de rotun üzerindeki lamina çengeli de daha önce geniş
bir şekilde hazırlanan larninaya yerleştiri
l ir. Teleskopik samunlar çevrilerek ara
açık çengeller birbirinden uzaklaştırılma
lıdır. Yeterli distraksiyon sağlandıktan
sonra uçtaki küçük samunlar yardımıyla
uç çengellere distraksiyon yapılır. Bir
rot kilitleyiciyle rot tesbit edilir ve dikkatli
bir şekilde rot konkav tarafa doğru çevrilerek demtasyon yapılır. Bu işlem lateral
. eğriliğin fizyolojik dorsal kifoz haline
dönmesine ve laminaların konkav tarafı
nın elevasyonuna neden olduğundan
skolyotik deformite daha bu aşamadRy
ken bile önemli oranda 3 boyutlu olarak
d üzelmiş olacaktır (Şekil 8). Ara çengelleri rota tesbit eden samunlar birbirleri

yönünde çevrilerek rot çengele kilitlenir.
Uç samunlardan biraz daha distraksiyon yapılarak konkav taraftaki işlem tamamlanır. Eğriliğin konveks tarafındaki
çengellerin dizilimi şöyledir. Üstteki nötral omurun faset ekiemine bir kapalı pedikül çengeli aynı omurun transvers çı
kıntısına ise bir lamina çengeli birbirine
bakacak şekilde yerleştirilir. Apeksteki
omurun bir üstündeki ve bir altındaki
omurların transvers çıkıntılarına birbirlerine bakacak şekilde açık lamina çengelleri yerleştirilir. Uygun uzunlukta seçilen
bir yivli rotun özellikle praksimale gelen
ucuna hafifçe kavis verilir. Rotun üzerine sırayla küçük somun, birbirine bakan
bir çift teleskopik somun, tekrar birbirine bakan bir çift teleskopik sornun praksimale doğru bakan kapalı lamina çengeli ve ufak bir somun yerleştirilir. Rot

K.f'.

i

A.fJ.

M.

~

A.L.

A.L.l

K.P.

i

l(L.

K.

L.l

Şekil - 8: Eğriliğin kon kav taratma rotun yerleştirilmesi, De ratasyon ve distraksiyon yap1lmas1
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önce proksimaldeki kapalı pedikül ve daha sonra onu karşılayan lamina çengellerinin içine geçirilir ve ucuna ufak bir
somun takılarak, nötral omurun konveks yarısı iki çengel arasına sıkıca tesbit edilir. Rot birbirlerine bakacak şekil
de transvers çıkıntılara takılan açık lamina çengellerinin içine yerleştirilir. Distal-

deki kapalı lamina çengeli nötral omurun laminasının distal kısmından laminanın altına çakılır ve somunlar proksimaldeki çengellerle distaldeki çengelleri birbirine yaklaştıracak şekilde çevrilir.
Kampresyon tamamlanınca somunlar
ratları çengellere tesbit edecek şekilde
sıkılır (Şekil 9): Rotların alt ve üst uçları-

1

K.L.r
Şekil - 9: Sağ darsal eğriliğin konveks tarafma konan çengel/erin tipleri ve yerleştirilişi, konveks
taratmdaki rotun yerleştirilmesi, sistemin aşağ1da ve yukarda bir transvers bağlay,cwla stabilitesinin
tamamlanmasi.
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na

yakın

olarak

yerleştirilen

transvers

kO! ür (9el<.il 1O)

bağlayıcılark~ sistem güçlerıdirilir. iyi bir

sonuç için artrodezin

şart olduğu

arılntı!dığr şekiide

ber çift
riliğirı
cızs~~

eQriiiK sağ dorsai ve soi iorrı

eğrilik şeklindeysa

fleksibiiires! fazla. fakat

darsal

eğril;ğe

kazanrnış

lornber skoiyotik

eğriliğin

AUCl

enstrurnanlarıyia

anteriardan düzeltilmesi:

derece~:

~"'on kcıpa!;

ait

tesbit eelilir

Yapisal karakier

spinai

lon·ıber eğ

ve

omurgaya daha ör ı ce

unutul-

rrıarrıalıdır.

Eğer

\:e

LonıL,eı e·ğiilikierirı yapısal karcıHer

çen-

ge!!er, açık çengel şekline dönüştürülür.

kazanmış oları!arırıcla

aksial düzlemcJeki

clefurmite olaya egemendir. Bu bö!geueLomber eğriliğin
nın

aıt

nötra!

vertebrası-

konveks tarafına kampresyon yapı-

cı. kapalılam ina.

ki

eğriliklere

rutin posterior e; ıstruman-

· larla hakim olmak mümkün değildir. Bu

konkav tarafına distrak-

nedenle C- D grubu bu bölgede çengel

siyon yapıcı kapalılamina çengel i yerleş-

yerine trans pedikliler vida kullanmayı

tirilir. Rot bütün eğriliği içine alacak boy-

yeğiemeye başlamıştır.

da seçilir. Oorsal bölgede kifoz, lornber

tasyon ancak korpusa etki ederek düzel-

bölgede lardoz

K.9.

A.P

tl

i
i

A.L.

ı

A.L.

~

A.L.

t

K.l.

i

oluşturacak şekilde

bli-

Bu bölgedeki ro-

tiiebi!ir. Bununda en iyi yolu

'(.L.

K.

çı.

1

A· L ·

rA L
rA·
L.

Şekil

- 1O:

Sağ

dorsal, sollomber çift eğriliğin korreksiyon ve stabilizasyonu
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arıterirA

enstrumanlarla anteriardan deformiteyi
düzeltmektir. Bunun için lomber
ğin

konveks

tarafından

eğrili

mede etkili

olacaktır (Şekil

11). Çünkü

ratasyon apikal vertebrada en

retroperitoneal

fazladır.

Uygun uzunlukta seçilen bir rota 30°C'-

torako

lik bir kavis verilir. Üzerine vidaları rota

- lomber inzisyonla girilir. Eğriliğin bulunduğu sahadaki diskler uç plaklarla birlik-

tesbit edecek teleskopik samunlar yer-

te çıkarılır. Korpuslara yandan birer steypil yerleştirilir. Steypilleri ortalarından vidalar yerleştirilir. Vidalar rotasyanun en

ra tutturulur. Sornunlar sıkılarak uç
emurlar apikal vertebraya doğru yaklaş
tırılır. Böylece eğrilik önemli oranda dü-

olarak veya 1O. kosta

fazla
kın,

çıkarılarak

leştirilir.

olduğu

yerde posteriara daha yauç kısımlarda ise ortaya veya öne

yakın yerleştirilir.

Rot sornunlar

yardımıyla

vidala-

zeltilmiş

olur (Şekil12). Sornunlar vidalara tam kilitlenmeden önce, rot üzerinde-

ki 30° eğrilik posteriara gelecek şekilde
çevrilir. Böylece lateral eğrilik, fizyolojik

Bu rotasyonu düzelt-

lomber lardoz halini

alır.

Yandan

bakıldı

ğında 30° lik bir posterior kavise sahip

~Q

~
o

o

1

Şekil - 11: Lomber veya dorso- /omber eğri/ikte

diskler çtkanfmtş, steyptllar konmuş ve vida/ar
karpus/ara monte edilmiş. Rota /omber fordoz kadar
kalvis verilerek üzerine samunlar yerleştirilmiş:
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D

Şekil- 12: Eğriliğin ·konkav taratma samunlar
stktfarak kampresyon yaptftr, eğrilik k1smen
aza/tt/Jr. Rat derote edilerek lateral eğrilik
/omber fordoz haline dönüştürülür.

!

i
Şekil-

74: Scheuermann kifozunda apikaldeki üç
omuruserbest b1rakarak üstteki üç omurun
transvers Çlkmtllarma, alttaki üç omurun laminalanna,
30 k1vnlm1ş bir rot üzerine karşlf1kl! geçirilmiş lamina
Şekil-

13:

çengelleriyerleştirilir.

olan rot ve lomber omurga önden
dığında
tık

bakıl

malde, üçü distalde ve birbirine bakacak

düz bir eksen gösterecektir. Ar-

sornunlar .kilitlenir disk

gref konur ve yara

boşlukianna

şekilde altı

tane lamina çengeli geçi-

rilir. Her lamina çengelinin

arkasına

ufak

bir sornun monte edilir (Şekil 14). Ben-

kapatılır (Şekil13)~

zer şekilde bir hazırlık karşı taraf içinde
yapılır.

Proksimaldeki- çengeller, apikal

Scheuermann kifozunun AllCI

ve onun üzerindeki ömur!ar serbest olacak şekilde transvers çıkıntılara tek,- tek

spinal sistemle korreksiyon ve

yerleştirilir.

stabilizasyonu:

en

Distaldeki çengellerin ortaya

yakın olanı

daki

apikal

vertebranın

2 altın

vertebranın laminasına yerleştirilir

ve hafifçe kampresyon

yaptırılır.

Defor-

Standart subperiostal ekspojurdan

mite kısmen düzeldiğinden 2. çengelin

sonra, deformite tam olarak ortaya ko-

alttaki larninaya yerleştirilmesinde zor-

nur procesus· spinosuslar kesilir. Uygun
uzunluktaki bir çift rot 30° bükülür. Bu

luk çekilmez. Yine kısmi bir kampresyon yapılarak deformite bir miktar daha

fizyolojik dorsal kifoz miktarıdır v~ eğrilik bu dereceye düşürülecektir. · 30°'ye

düzeltilir. Son çengel deformitenin sonu'nda büıunan larninaya yerleştirilir ve

kavislendirilmiş

olan rotlara üçü proksi-

. sornunlar sıkılarak arzu edilen dereceye
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1

Şekil

- 16: Ratlar sağ!t,

sol/u yerleştirilmiş,
· transvers
Şekil- 15: Çengefler birbirine yaklaşacak şekilde

taktlmtş.

kampresyon yaptltr. Eğrilik düzelir.

bağlaytct

Korreksiyon

ve Stabilizasyon
sağlanmtşt1r.

Bunu

artrodez izlemiştir.

ulaşıncayakadar korreksiyon yapılır (Şe

a) Nörolojik bulgunun mevcut oldu-

kil15). Aynı işlem karşı tarafa da uygula-

ğu kırık

veya

çıkıklar,

nır. iki rot arasına proksimaldeve distal-

de transvers _bağlayıcılar yerleştirilir ve
artrodez

yapılır (Şekil

b)

Kırıklı çıkıklar,

16).
•

•

c) Omur korpusunun ön
nin % 50'1iden fazla
Omurga kırık, kırıkil çıkık
ve

çıkıklarının

yon

azaldığı

•

6

yüksekliği-

kampres-

kırıkları,

ALlCI spinal

d) Patlama

sistemle redüksiyon ve

kırıkları,

stabilizcısyonu:

e) Verte!Jral kanalı serbest . kemik
Omurga kırıklarında cerrahi redüksi.

parçasıyla

-

daraltan

kırıklar,

Yon ve stabilizasyon endikasyanları kısaca

şöyle

özetlenebilir.

f) Denis
nun
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sınıflamasındaki

bozulduğu kırıklar.

orta kolo-

sa doğru yerleştirilir· (Şekil 17). Gerekirse bu işlem skopi altında yapılmalıdır.
10 cm' lik bir çift rat hafifçe kavislendirilerek teleskopik sornunlar vasıtasıyla vidalara tutturulur. Sornunlar çevrilerek vidalar arasında distraksiyon yapılır. Böylece redüksiyon ve tesbit sağlanmış olur.
Araya transvers bağlayıcılar kanarak rotasyonel stabilite artırılır (Şekil 18).

Torakal 11. omurun altında bulunan
ve tek omuru ilgilendiren kırıklar, vidaların transpediküler yerleştirilmesiyle korrekte ve tesbit edilebilir.
Kınkir bölgenin ekspojurundan sonra, kırık omurun yeri belirlenir. Üstteki
ve alttaki sağlam arnurların pediküllerinden geçecek şekilde dört vida dıştan
içe doğru 20° açıda posteriardan korpu-

Şekil

- 17

Şekil

- 18
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Çok seğmentli kırıklar ve torokal 11.
omurun yukarısında bulunan kırıklarda,
laminallara ve pediküllere konan çengeller ve bunlar arasına konan ratlar yardı
mıyla redüksiyon ve satibilizasyon yapı
labilir.
Kırıklı omurun iki alt ve iki üstündeki
arnurları da ortaya kayacak şekilde
omurganın subperiostal ekspojuru yapı
lır. Prosesus spinosuslar kesilir. Kırıklı
omurun altındaki iki omurun laminaları
sağlı sollu kapalı lamina çengeli koyacak şekilde hazırlanır (Şekil19).

A.9.

Kırık

omurun üstündeki iki omurun
faset eklemlerine dört açık pedikül çengeli yerleştirilir. Uygun uzunlukta bir çift
rat alınır. Ratların distal uçlarına iki kapalı lamina çengeli ve bunlara uygun ufak
samunlar takılır. Ratların proksimal uçlarına ise açık pedikül çengellerini tesbit
edecek olan teleskopik sornunlar yerleş
tirilir. Önce ratların distal uçlarındaki kapalı lamina çengelleri hazırlanan larninalara yerleştirilir. Ratlar sırasıyla üstteki
açık çengellerin içine bastırılır (Şekil 20)

i

A.'P.

i

K.L.

ı

l
Şekil - 19: Çok segment/i veya toraka/11. omurun

üzerindeki vertebra kmklannda çengellerin
lokalizasyonu.

Şekil

- 20: Ratlarm çengellere ve omurgaya
tesbiti.
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Omurların

patlama kırıklarında veya
posterior yolla vertebral kanaldaki kemik parçalarının redüksiyonunun sağla
namadığı durumlarda anterior dekompresyon gerekebilir. Bu işlemi takiben
omurganın anterior yolla redüksiyonu
restabilizasyonu yapılabilir. Bunun için
anterior korpektomi yapılan omurun bir
üstündeki ve bir altındaki arnurların korpusuna yandan önce steypıllar daha
sonra da vidalar konur (Şekil 22). Uygun uzunlukta bir rotun üzerine teleskopik samunlar konarak, rot vidalara tesbit edilir. Uygun distraksiyonu takiben
rotlar, çengellere kilitlenir. Boşluğa kemik grefti daldurularak işlem tamamlanır. Aynı teknik patolojik kırıklar içinde
kullanılabilir (Şekil 23).

ve somunlarla açık pedikül çengellerine
tutturulur. Sornunların çevrilmesiyle elde
edilen distraksiyon redüksiyonu sağlar.
Daha sonra ratların yukarı ve aşağı uçlarına konan transvers bağlayıcılarla ratlar
birbirine bağlanır ve stabilite artı:ılır.
Ameliyat üç omurun posterior artrodeziyle tamam\anır (Şekil 21).

Şekil

- 22: Omurganm patlama {burst) kmklan ve
patolojik kmklannda anterior redüksiyon ve tesbit

Şekil

- 21: Çok segment/i veya dorsa/11. omurun
üstündeki omurga kmklannda tesbit

Şekil
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- 23: Anterior yolla greftleme ve füzyon

SPONDYLOLiSTESiS'in ALlCI spinal sistemiyle redüksiyonu ve stabilizasyonu:

turacak şekilde bir kavis verilir. Üzerine
teleskopik samunlar takılır. Rot vidaların
yuvalarına yerleştirilir. Samunlar sıkıla
rak rot vida yataklarına tesbit edilir. Rot
iki uçtaki vida yataklarına tam oturması
na karşın ortadaki kayan omura ait vida
yatağının üzerinde kalır. Bu rotu vida yatağına yerleştirmek için rot itici kullanılır.
Rot kayan omurdaki vida yatağının içine
girince samunlar sıkıştırılır. Sakruma konacak vidaların karşı korteks i tutması gerektiğinden bir ölçücüyle klavuzun açtığı
delikten karşı korteks hissedilir ve uygun uzunlukta vida konulmuş olur. Sistem bir çift transters bağlayıcıyla kuwetlendirilir (Şekil 24, 25, 26). Sonra artodez yapılır.

Spondylolisis ve spondylolisthesisin
redüksiyon ve tesbitinde 2 ayrı yöntem
kullanılır.

a) Rutin subperiostal ekspojurla !umbo - sakral bölge ortaya çıkarılır. Prosesus spinozuslar kesilir. Kayan omurun,
onun bir altındaki ve bir üstündeki emurların, korpuslarına transpediküler vidalar
konur. Kayma lomber 5 - omurdaysa, vidalar lomber 4. lomber 5. ve Sakral 1.
amuran, kayma lomber 4. omurdaysa,
vidalar lomber 3., lomber 4 ve lomber 5.
arnurların korpuslarına, trans pediküler
olarak sağlı, sollu yerleştirilir. Uygun
uzunlukta bir rota lomber lardozisi oluş-

· Şekil - 24: Spondylolisthsis'in
transpediküler vidalar ve rotla,
redüksiyon ve tesbiti.

b)· Lu m bo sakral bölgenin ekspojurundan sonra özel spondylolisthesis

Şekil - 25: ALlCI rot ve vidalarla
distraksiyon ve redilksiyon
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Şekil - 26: Syondylo/isthsis

redükte olmuş ve stabilizasyon
sağlanmlŞ. ·

enstrumanlarından

olan (Şekil 27) Sakral çengeller; sakral kanatlara yerleştiri-

lir. Kayan omura göre, laminar çengeller 2. veya 3. larninaya yerleştirilir. Geniş

ı---2

-5
ı--1

ı----L;

Şekil - 2·7: ALlCI spondylolisthesis enstrumanlan:

1) Rot. 2) Üst laminar çengel. 3) Alt sakral kanat çengeli. 4) Vidanm geçtiği takoz. 5) Sornun
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Şeki/-29: ALlCI spondylo/isthsis
enstrumanmm yandan görünüşü

Şeki/-28: ALlCI spondylolisthsis enstruman/annın
uygu/anrş1.

açık köşeli ratların

üzerine vida

takaziarı

KAYNAKLAR

yerleştirilir. Bunlar ratların üzerinde hare-

ket edebildiklerinden rot ye~leştirildikten
sonra kayan omur düzeyine getirilebilirler. Vida takazlarının üzerinde mediale

doğru 10°'1ik açı yapan vida delikleri bulunur. Ratlar çengeller arasına yerleştiri
lip distraksiyon yapılır. Bu kısmi bir redüksiyon

sağlar.

Daha sonra takoz üze-

rindeki vida deliğinden transpediküler
olarak korpusa gönderilen spongioz vidalar, kayan omuru yavaş, yavaş arkaya çeker. Redüksiyon

tamamlandıktan

sonra bunu bir artrodez izler
29).

(Şekil

28,
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ORTOPEDiDE NÜKLEER TIP
Doç. Dr. Hikmet Beyhan

Hayvanlarda metabolik turn over' ı
araştırmak amacıyla üretilen ilk yapay radionüklid fosfor- 32 (P-32) olmuştur. Kemik mineralinde selektif olarak akümüle
olan P-32 ile iskelet dinamiği ilk kez
araştırılmıştır. Bu çalışmaların yapıldığı
yıl 1935'tir ve bu tarihten önce radyom,
mezotoryum ve radiotaryum gibi bazı radioaktif elementlerin kemikte selektif ola. rak biriktikleri; ancak sıklıkla nekroz, osteomyelit ve hatta osteojenik sarkoma'ya neden oldukları biliniyordu. Ancak kemikte biriken bu. radyonüklidlerin
sakıncaları nedenleriyle tanı için kullanıl
maları mümkün olmamışti. Bununla birlikte P-32 de, uygun fiziksel özellikleri olmayan bir radionüklid niteliğindedir.
Dolayısıyla 1935'ten. beri kemik için
uygun radionüklid arayışı süregelmiştir.
"Uygun radionüklid" kavramının içeriği:
- Kolay elde edilebilme,
- Kemikte spesifik akümülasyon,
- Kemik metabolizmasında yeralabilme,
- Pür gama ışını ve 100 - 300 keV
* GATA Nükleer T1p A.B.D.
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arası

*

enerji,
- non - toksik olma,
- Uygun uzunlukta yarıömür gibi çeşitli faktörler şeklinde sıralanabilir.
Ancak Nükleer Tıp'taki uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için sadece uygun radionüklidi bulmak yeterli olmamış
tır. Aygıtlardaki nitelik ve performansların da gelişmesi gerekmiştir. Özellikle
1960'lı yıllardan itibaren Anger tarafın
dan geliştirilen ve gama - kamera adı verilen aygıtlar: gÜnümüzde artık bilgisayarlı hale dönüşmüŞ, bütün vücudu kısa
sürede tarayarak tek bir filmde gösterebilecek şekilde modernize edilmiştir. Dolayısıyla, gelişen teknoloji ve radiokimya
çalışmaları sonucunda NükleerTıp'ın Ortopedi ve Travmatoloji Dalına yapabileceği katkılar önem kazanmıştır.
Bugün için iskelet sintigrafisi, Nükleer Tıp uygulamalarının önemli bir kısmı
nı oluşturmakta ve Ortopedi'ye olan katkısının da çoğunluğunu içermektedir.
Bununla birlikte tanı ve tedavi alanında
başka uygulamalar da mevcuttur. Örne-

ğin,

malignite araştırmalarında kullanılan
Ga-67, ortopedik hastalar arasında nadir olmayan düzeyde görülebilen derin
ven trombozu ve 1 veya pulmoner emboli araştırmaları, tedavide ise radioaktif
sinovektomi ya da malign olgularda ağrı
yı azaltmak için palyatif olarak uygulanan radioaktif stronsyum tedavileri sıra
lanabilir.
Kemik sintigrafisi, önceleri sadece
malign kemik hastalıklarını araştırmak
için kullanılırken. günümüzde hemen
her tür kemik patolojisinde uygulanmaktadır. Bu nedenle kemik sintigrafisine
ağırlık vermek ve çeşitli hastalıklardaki
endikasyanlarını öncelikle açıklamak daha yararlı olacaktır.
Kemik sintigrafisi, Tc-99m perteknetat adı verilen radyonüklidin fosfat veya
difosfonat türevleriyle birleştirilmesi sonucunda elde edilen radyofarmasötiğin
d?mardan verilmesinden sonra uygulan-

istenen bölge, yüksek sayımda ve yüksek rezolüsyonda incelenmektedir. Bütün bunlara ek olarak, lezyon kontrastını
önemli ölçüde yükselterek şüpheli bölgelerin daha iyi yorumlanmasını sağla
yan SPECT (Single Photon Emission
Comput ed Tomography) yöntemi uygulanabilir.
Son yıllarda üç fazlı kemik sintigrafisi adı verilen uygulama şekli ile bazı hastalıklarda ayıncı tanıya gidilebilmektedir.
Üç fazlı uygulama:
1 inci faz ... Radionüklid anjiogram
... > kan akımı,
2 inci faz ... Erken "Kan havuzu" . .. >
vasküler ve ekstra sellüler sıvı görüntüsü,
3 üncü faz ... Geç görüntü . .. > metabolik kemik aktivitesi şeklinde özetlenebilir. Bu tür çalışma özellikle osteomyelit, septik artrit ve sellülit gibi patolojilerde kullanılmaktadır.
Kemik sintigrafisi, ülkemizde gama kamera olanağı bulunan her Nükleer Tıp
merkezinde kolaylıkla uygulanabilecek
son derece basit bir yöntemdir. Dolayı
sıyla, Nükleer Tıp olanağının bulunduğu
her sağlık kuruluşunda bu basit, zararsız ve çok bilgi sağlayan yöntem sıklıkla

maktadır.

Radyofarmasötiğin

ı

l-~-

kemikteki depozisyonu, genellikle hidroksi apatit kristallerinin üzerine yerleşmesi şeklindedir.
Kemikte yerleşmeyen kısım ise böbreklerden atılmaktadır. Dolayısıyla kemik dı
şı yumuşak doku aktivitesinin minimum
düzeye inmesi ve kemik 1 yumuşak doku aktivite oranının yüksek olması için 2
- 3 saatlik bir süre beklenmesi gerekmektedir.
Aygıt teknolojisindeki korkunç geliş
me ile uyumlu olarak oldukça geniş bir
alandan görüntü alabilen detektörler sayesinde 10- 15 dakikalık bir süreçte bütün vücut kemikleri taranabilmektedir.
Daha sonra detaylı olarak incelenmesi

kullanılabilir.

Ortopedi ve Travmatoloji uğraşısı
içinde olan ortopedist kendisine başvu
ran hastalarda genellikle somut bulgular
elde edemezse ne bir .tanıya varabilir,
ne de hastaya yararlı olabilir. Bununia
birlikte uzun yıllardan alışılagelmiş yöntemlerle yapılan araştırmalarla herzaman somut bir bulgu elde edilmeyebilir.
. Özellikle bu tip olgularda, yani hastanın
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şikayeti

olan ancak olağan yöntemlerle
somut bulgu elde edilemeyen olgularda
kemik sintigrafisine gereksinim vardır.
Dolayısıyla kemik sintigrafisi endikasyanlarını genel anlamdaşöylece sıralayabili
riz:

* Ağrının açıklanması,
* Röntgen bulgularının açıklanması,
* Hastalığın boyutlarının belirlenmesi,

* Tedavinin izlenmesi.
Rutin anlamda uygulanan bütün vücut ve j veya spot kemik sintigrafisinin
yanısıra üç fazlı çalışma ve tornagrafik
görüntüleme de gözönüne alınmalıdır.
Özellikle SPECT uygulamaları, uzun zaman almaları nedeniyle, endikasyonlar
açısından daha da titizlikle değerlendiril
melidir.
Kemik sintitomografisi teorik olarak
vücudun her bölgesinde uygulanabilirse
de en çok yararlı olduklan bölgeler yapı
lan geniş çalışmalarla belirlenmiştir. Bu
bölgeler:
* Lumbal vertebralar,
* Dizler,
* Kalça eklemi,
* Temporomandibular eklemdir.
Yukarıda sıralanan bölgelerden de
anlaşılacağı gibi tornagrafik uygulama
genellikle ekiemierde yararlı olmaktadır.
Gerçekten de vertebral uygulamaların
da daha ziyade intervertebral eklemleri
ilgilendirdiği gözönüne alınırsa kemik
SPECT hemen hemen sadece eklem patolojilerini aydınlatmak için uygulanmaktadır. Çünkü, eklem bölgeleri superimpozisyon nedeniyle planar kemik sintigrafisinde lezyonun saklanmasına neden

olabilmektedir.
Kemik sintigrafisinin en çok kullanıl
dığı uğraşı alanlarından birisi de spor hekimliğidir. Günümüzde spor hekimliği,
başlıbaşına bir tıp dalı haline gelmiş olmakla birlikte ortopedi disiplini ile çok
yakından ilgisi bulunmaktadır. Sağlıklı
yaşam adı altında düzenlenen programlarla spor yapan insan sayısı artmaktadır. Bu sayıdaki artışın yanısıra bilinçsiz
yapılan uygulamalar nedeniyle sakatlık
lar ve yaralanmalar da artmaktadır.
Spor ile oluşan sakatlıkların% 80'i kas iskelet sistemini ilgilendirmekte ve akut
olarak, daha önceden herhangi bir predispozisyon ya da birikim olmaksızın
meydana gelmektedir. Spor nedeniyle
oluşan sakatlıkların en çok görülenleri
ise stress kırıkları ve aseptik nekrozlar. dır. Özellikle strees kırıkları standart X ışını ile 3 - 10 haftadan önce saptanamazken, kemik sintigrafisi ile 24 saat içerisinde belirlenebilmektedir.
= Kemiğe ilişkin primer veya sekonder
patolojilerin araştırılmasında kemik sintigrafisinin yanısıra Ga-67, ln-111 lökosit
veya Tc-99m-HmPAO lökosit gibi başka
radiofarmasötikler de bulunmaktadır.
Bunlardan Ga-67 hem tümör ve hem de
enfeksiyonda akümüle olurken, otolog
lökositler sadece enfeksiyonda tutulmakta böylece birçok olguda ayıncı tanıya
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katkıda bulunmaktadır.

Son yıllarda geliştirilen bir yöntemle
kemik metabolizmasına ilişkin çalışma
lar daha da ilginç hale gelmiş bulunmaktadır. Tek ve çift foto n absorbsiyometri
adı verilen yöntemle kemikteki mineral
kaybı değerlendirilmekte, böylece ileri-

de

oluşabilecek kırıkların

önlenmesi çalışmalarının yanısıra çeşitli ilaçların etkilerinin araştırılması da yapılabilmektedir.
Bu yöntemin ülkemizdeki uygulamaları
henüz kısıtlı düzeydedir.
Nükleer Tıp, Ortopedi dalına sadece
diagnostik anlamda değil tedavi için de
yardımcı olmaktadır. Alfa ya da betaışı
nımı olan radyonüklidlerle yapılan uygulamalar bazı bölgelerde küratif, bazı bölgelerde palyatif amaca yönelmektedir.
Sinoviyektomi için intra - artiküler enjeksiyon ile radyofarmasötiğin uygulanması çalışmalarından çok başarılı sonuçlar
alınmaktadır. Ortopediyi fazlaca ilgilendirmemekle birlikte kemik metastazları
bulunan maling hastalarda öncelikle ağ
rıyı önlemek amacıyla, nadir olmakla birlikte bazen de remisyon için stronsyum
- 89 kullanılmaktadır.
lnvitro uygulamalardan ya da araştır
malarda radionüklidlerin kullanılmasın
dan burada sözedilmedi. Sadece yay-

ı
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ı
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gın

olarak

kullanılabileceği

ve pek fazla
bilinmediğ i öngörülen yöntemler açıklan
maya çalışıldı.
Sonuç olarak, Nükleer Tıp hızlı gelişimi, yeni teknikleri, başka hiçbir teknikle elde edilemiyen bilgileri sağlaması ve
ülkemizdeki gelişmeleriyle; Ortopedi ve
Travmatoloji içerisinde seçkin bir yer
edinmiş görünümdedir.

KAYNAKLAR
1. Radionuclide Scintigraphy in Orthopaedics. Ed: C.S.B. Galasko, David A. Weber. Churchi/1-Livingstone, 1984.
2. Bone Scanning in Clinical Practice. Ed: lgnac Fogelman. Springer- Verlag, 1986.
3. Diagnosis of Metabolic Bone Disease.
Eds.: P. Grech, T. J. Martin, N. A. Barrington, P.J.
EJJ. Chapman and Hall Medical, 1985.
4. An Atlas of Planar and SPECT Bone
Seans. Ed.: lgnac Fogelman, David Collier.
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1983- 1989 YILLARI ARASINDA
12803 KIRlGI N ANALiZi

Dr. ibrahim KAPLAN

Bu çalışmada Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalına son 7 yılda görülen 12803-kı
rığın analizi sunulmuştur.
MATERYAL VE METOD
1983 -1989 yılları arasında acil servis

* Dr.

Merih EROGLU

**

ve polikliğine başvuran 11257 hastada
12803 kırık bulundu. Kırık sıklığının yaz
aylarında yüksek, kış aylarında azaldığı
· görüldü (Tablo 1). 1987'ye kadar yılda
ortalama % 16.5 olan artış, daha sonra
% 11 azalmış ve iki yıl aynı kalmıştır.

TABLO 1: 1983-1989 KlRlKLARlN YlLLARA VE AYLARA
GÖRE DAGILIMI
YIL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Top.

67
83
81

68
108
136
121
145
123
153

97
101
128
147
158
131
132

106
116
146

83
120
129

126
159
204

96
119
151

89
122
122

70
112
120

163
199
203
171

183
169
166
141

140
132
153
172
187
182
167

204
240
165
157

161
184
172
170

171
157
153
153

139
129
117
172

83
97
124
137
144
107
97

1075
1333
1586
1789
1971
1750
1754

854

894

1104

991

1133

1255

1053

967

859

789

11257

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

98
138
127
129

50
64
92
92
121
104
112

TOPL.

723

635

* Ege Ün iv. Ttp Fakültesi, Travmatoloji A. B. D.
** Ege Üniv. Ttp Fakültesi, Travmatoloji A. B. D. Profesörü
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ğı

CiNSiYET
Yetişkinler 5452 erkek (% 48.4) ve
2123 kadın (% 18) olmak üzere 7575 (%
67.2) bulundu. Çocuklarda oran 2619 erkek (% 24.2) ve 1063 kız (% 9.4) olmak
üzere 3682 (% 32.6) idi. Toplam 8071 erkek ve 3186 kadın oranı 2.5/1 bulundu.
Kırıkların% 50.5'u solda, % 43.5'u sağ
da, bilateral % 1.2, tarafsız % 4. 7 idi. Kı
rıkların genel nedenleri, trafik kazası %
44.4, düşme % 36, iş kazası % 6.5, spor
yaralanmaları % 5.5, vurma çarpma %
2.5, ateşli silah % 1.9, ev kazası % 1.1,
diğerleri % 2.4 idi. 12803 kınğın 5201 (%
40.6)'i alt taraflarda, 7143 (% 55.8)'ü üst
taraflarda, 459 (% 3.6)'u omurgada idi.
Alt taraf kırıkları, 317 (% 6.1) intertrokanterik, 241 (% 4.6) femur boynu, 77
(% 1.5) subtrokanterik olmak üzere, femur üst uç kırıkları toplam 635 (% 12.2)
idi. Femur diyafiz kırıkları 860 (% 16.5),
suprakondiler 85 (% 1.6) idi. Femur kırık
larının bu sıklığı 857 (% 16.5) kruris çift·
kırığı ile eşitlik gösterdi. Tibia diyafiz kı
rıkları 447 (% 8.6) idi. izole medial malleol kırığı 115 (% 2.2), bimalleoler kırık ise
. 158 (% 3) idi. Kalkaneus ve diğer tarsal
kemik kırıkları 203 (% 3.9) ve metatars
kırıkları 478 (% 9.2) ve falanks kırıkları
217. (% 4.2) idi. Asetabulumun 90 (%
1. 7) ve pelvis in 534 (% 10.3) kırıkları toplam 624 (% 12) bulundu. Vertebra kırıkla
rı 459 (% 3.6) idi.
Klavikula kırıkları 839 (% 11. 7), skapula - glenoid kırıkları 158 (% 2.2) toplam omuz kuşağı kırıkları 997 (% 13.9)
idi. Humerus üst uç kırıkları 244 (% 3.4),
diyafiz kırıkları 51 o (% 7.1), suprakondiler ve interkondiler kırıkları 402 (% 5.6),
tüm humerus kırıkları 1156 (% 16.2) idi.
izole olekranon kırığı 87 (% 1.2), izole ulna diyafiz kırığı 201 (% 2.8) tümü
288 (% 4) idi. Radius baş ve boyun kın-
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93 (% 1.3), diyafiz kırığı 309 (% 4.3),
distal uç kırığı 919 (% 12.8), Colles kırığı
599 (% 8.4), tümü 1840 (% 26.9) idi. Önkol çift kırığı 1016 (% 14.2) idi. Bununla
beraber radius kırığı 2856 (% 41.1), u Ina
kırıkları, önkol çift kırığı sayısı ile beraber 1304 (% 16.2) idi. Metakarp kırıkları
586 (% 8. 2) ve falanks kırıkları 1035 (%
14.5) idi. Falanks kırıklarındaki fazlalığın
nedeni açık ve multipl el yaralanmaları
dır. Bu orantıların dışında tüm kırıkların
sıklık sırası şöyledir: Radius kırıkları
2856 (% 22.3), el ve el bileği kırıkları
1766 ·(% 13.8), tibia kırıkları 1645 (%
12.8), femur kırıkları 1580 (% 12.3), ulna
kırıkları 1304 (% 1O), hum erus kırıkları
1156 (% 9), vertebra kırıkları 459 (% 3. 6)
idi.
TARTIŞMA

Genellikle başvurulan istatistiksel veriler yabancı kaynaklara aittir. 1973 1982 yılları arasında 10 yılda, Anabilim
dalımıza başvuran 5880 tek kırıkil olgularımızı üst ve alt taraflar olmak üzere iki
çalışmada değerlendirmiştik (3, 4). Er-·
kek - kadın oranı 3/1 iken, son seride
2.5/1 dir. Yetişkin - çocuk oranı da 3/1
dir. 5880 olguluk seride kırık nedenlerinin başında % 72.8 ile düşme ve % 18.5
ile trafik kazası iken bu çalışmada trafik
kazası % 44.4, düşme % 36 bulundu.
Genellikle kırıkların sıklığı tüm kırıkiara
göre verilmektedir. Bu çalışmada kırık
sıklığı alt veya üst taraf kırıkiarına göre
değerlendirilmiştir.

Alt ·taraf kırıklarının % 12' si olan asetabul um ve pelvis kırıkları, tüm kırıkların
% 4.9'u oluştürdu. Femur üst uç kırıkları
% 12.2'yi, tüm kırıkların% 4.9'u oluştur-

rıkların % 3.5 idi. izole kırıkiara karşın
kruris çift kırıkları alt taraf kırıklarının %
16.5, tüm kırıkların% 6.7'sini oluşturdu.
izole fibula kırığı % 3.4, tüm kırıkların %
1.4, ancak kruris çift kırıkları ile % 8 sıklı
ğında idi. Toplam malleol kırıkları % 7.9,
tüm kırıkların % 13.8, önkol izole ve çift
kırıkları % 45, tüm kırıkların % 24.4' ünü
oluşturdu. Toplam radius kırıkları tüm kı
rıkların% 23'ünü oluşturdu. Humerus kı-.
rıkları % 16.2, tüm kırıkların % 9.2'si,
suprakondiler ve interkondiler kırıklar
tüm kırıkların % 3.1 'i, klavikula kırıkları
% 6.6 idi.

du. Femur boynu kırıkları Ege'ye (1) göre% 1, serimizde% 1.9'dur. intertrokanterik kırıklar % 6.1, tüm kırıkiara göre %
2.4'dür, % 60 1 erkeklerdedir. Subtrokanterik kırıklar 2 erkek 1 1 kadın oranın
da idi. Femur diyafiz kırıkları Ege'ye göre% 8, serimizde% 6.4, çocuklarda Girgin'e göre % 53 (5), serimizde % 32.5
oranında bulunmuştur. Suprakondiler fem ur kırıkları, Girgin' e göre % 4, Ege %
1 bildirdi, serimizsde % 0.6, alt taraf kı
rıklarına göre % 1.6 idi. Patella kırıkları
tüm kırıkların % 1'i ile genel sıklığa uygunluk gösterdi. Tibia proksimal uç kırık
ları, serimizde alt taraf kırıklarının %
1.3' ü, tibia diyafiz kırıkları % 8.6, tüm kı-

TABLO 2: ALT TARAF KlRlKLARlNDA CiNSiYET- MATURiTE iLiŞKiSi
E.Ç.

K.Ç.

o

o

78
2
3
1
204
15
24

13
1
1
2
78
2
3

Y.E.

ASEPABULUM K.
PELViS K.
FEMUR BOYUN
iNTERTROKANTERiK
SUBTROKANTERiK
FEMUR DiYAFiZ
FMUR SUPRAKON.
PATELLA
TiBiA PROKSiMAL
TiBiA DiYAFiZ
FiBULA
KRURiS ÇiFT K.
BiMALLEOLER
MEDiAL MALLEOL.
DIŞ MALLEOL K.
KALKANEUS K.
DiGER TARS K.
MATETARSLAR
FALANKSLAR

o

o

144
30
190
28
20
24
21
14
120
54

60
5
96
3
3
4
3
2
45
21

52
307
137
192
48
428
49
74
50
202
101
424
91
66
81
71
45
238
108 .

TOPLAM
%

972
18.7

342
6.6

2764
53.2
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ı

Y.K.

TOPL.

%

38
136
101
121
26
150
19
37
18
41
40
143
36
26
31
28
19
75
34

90
534
241
317
77
860
85
138
68
447
176
857
158
115
140
123
80
478
217

1.73
10.27
4.63
6.10
1.48
16.54
1.64
2.65
1.30
8.60
3.40
16.50
3.00
2.20
2.70
2.36
1.54
9.19
4.17

1119
21.5

5201

100.00

1
1

TABLO 3: ÜST TARAF KlRlKLARlNDA CiNSiYET VE MATURiTE iLiŞKiSi

KLAViKULA
SKAPULA- GLENOiD
HUMERUS ÜST UÇ
HUMERUS DiAFiZ

E.Ç.

K.Ç.

E. V.

K. V.

TOPL.

308
27
42
143

148
4
7
60

313
91
140
232

70
36
55
75

839
158
244
510

11.74
2.21
3.42
7.14

178
15
16
108
89
231
219

98
3
3
55
53
73
70

o
o
o

o
o
o

156
227

70
77

115
50
53
116
54
522
462
199
84
21
275
536

11
19
21
30
5
190
168
400
35
5
85
195

402
87
93
309
201
1016
919
599
119
26
586
1035

5.65
1.21
1.30
4.32
2.81
14.22
12.86
8.40
1.66
0.36
8.20
14.50

1759

721

3263

1400

7143

100.00

24.7

10

45.7

19.6

%

HUMERUS- SUPRA,
iNTERKONDiLER
OLEKRANON
RADiUS BAŞ, BOYUN
RADiUS DiAFiZ
ULNA DiAFiZ
ÖNKOL ÇiFT K.
RADiUS DiS. UÇ
COLLES KIRlGI
EL NAViKÜLER
·DiGER KARPLAR
METAKARPLAR
FALANKSLAR
TOPLAM
%
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POLiTRAVMATiZE HASTALARDA YARALANMA
ŞiDDETiNiN SAYlSAL OLARAK DEGERLENDiRiLMESi
(Yaralanma Şiddet Skoru)
Dr. Ete! Kaytran *, Dr. Mücahit Gö'rgeç **
Dr. Ali Macit ***, Dr. ErsanKaçan ***
Çağımızda gelişen

teknoloji ile birlikte trafik ve iş kazaları sonucu oluşan yaralanmaların şiddeti de artmakta ve buna bağlı olarak ta politravmatize hastalarla daha sık olarak karşılaşmaktayız.
Bu hastaların acil merkezlerde değerlen
dirilmesi ve uygulanacak tedavinin yönlendirilmesi açısından, oluşan yaralanmaların şiddetinin sayısal .değerler ola-·
rak tanımlanması önem kazanmaktadır.
Bunun için standart, herkes tarafından
anlaşılabilen ve kabul edilen objektif bir
puanlama
sistemi
gerekmektedir
(1 ,3,4,6,8)
Bu amaçla Amerikan Tıp Birliği
(A. M.A.) Trafik Kazaları Komitesi tarafın
dan vücudun anatomik bölgelerini esas
alan Kısaltılmış Yaralanma Skalası
(A.I.S.) ve Amerikan Cerrahlar Koleji tarafından da sistemleri esas alan Travma
indeksi geliştirildL Bu iki yöntemde de
oluşan yalanmaların şiddetleri O ile 5 arasında
puanlanarak tanımlanmaktadır
(4,6).

*
**
***

BAKER ve O'NEiLL Politravmatize olgularda oluşan küçük ve orta şiddeteki
yaralanmaların tek tek sistemler olarak
ele alındığında bu hastalarda yaşamsal
risk oluşturmadığı halde bunların birlikte
bulunduğu durumlarda martaliteyi etkilediğini gösterdiler (1 ,2). Bunun için Yaralanma Şiddet Skoru adını verdikleri yeni
bir yöntem geliştirdiler Bu yöntemde
hastalar A.I.S. ya da Travma indeksine
göre değerlendirildikten sonra en şiddet
li yaralanmanın olduğu 2 ya da 3 sistemdeki yaralanma şiddet puanlarının karelerinin toplamı hastalardaki yaralanma
şiddet skorunu vermektedir.

MATERYAL ve METOD
Haydarpaşa

Numune Hastanesi Acil
Servisine 1986-1990 yılları arasında baş
vuran, iskelet sistemi ile birlikte başka
sistemlerde de yaralanması olan 200 politravmatize hastada oluşan yaralanma-

H. Paşa Numune Hast. Ortop. ve Travm. KI. Başasistam
H. Paşa Numune Hast. Ortop. ve Travm. KI. Şef Yrd.
H. Paşa Numune Hast. Ortop. ve Travm. KI. Asistanları

NOT: Bu çalişma Dr. O. Durakbaşi ve Dr. M. Gürcan'm katk!ları ile yap!lm!Ştlf.
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lar Travma indeksi (6) ve yaralanma şid
det skoruna göre değerlendirildi. Bu olgularda ekstremitelerin dışında oluşan
diğer sistem yaralanmaları ilgili klinik uzmanlarınca öncelikle değerlendirilmiş ve
bunlarda kendileri açısından acil tedavi
gerektirecek şiddette yaralanmaların olmadığı bildirilmiştir.

Olgularımızda

solunum sistemi kardiovaskuler sistem, santral sinir sistemi,
ekstremiteler ve deride oluşan yaralanmalar şiddetlerine göre O ile 5 arasında
puanlandırıldı. Hafif yaralanmalar: 1, küçük anc·ak gözlenmesi gereken yaralanmalar: 2. yaşamsal risk oluşturmayan orta ve büyük yaralanmalar: 3, şiddetli yaralanmalar: 4, ciddi yaralanmalar: 5 şid
detinde değerlendirildi. Politravmatize olgularda en şiddetli yaralanmanın olduğu
2 ya da 3 sistemdeki yaralanma şiddet
puanlarının karelerinin toplamı ile yaralanma şiddet skorları hesaplandı.

SONUÇLAR

Politramatize 200 olgumuzda 137' si
(% 68,5) genç ve orta yaş grubu olarak
kabul edilen 15-45 yaş arasında idi. 01gularımızın 48'i 45-64, 15'i ise 65 yaş ve
üstünde idi.
Bu olgularda oluşan yaralanmalar
ve bunların travma indeksine göre şid
detleri Tablo 2 de gösterilmiştir. iskelet
sistemi yaralanması da olan 200 politramatize hastamızın % 54 ünde birden
çok kırık vardı.
Politravmatize 200 olgumuzdan
22'si (% ll) ölmüştü. Bu olguların hasta-
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neye geliş ile eksitus olmaları arasında
geçen süre ortalama 5,8 gündür. Bunların % 68' i ilk 24 ile 48 saat içinde yaşamı
nı yitirmişti, bunların yaş gruplarına göre
dağılımları Tablo 2'de görülmektedir.
Bunlarda oluşan yaralanmalar ve tarvma indeksine göre şiddetleri TablO 3'de
gösterilmiştir. Ölmüş olan 15-44 yaş grubundaki 7 olgumuzda yaralanma şiddet
skoru 36, 45-64 yaş grubunda 30,6, 65
yaş ve üstündekilerde ise 38 olarak bulundu.

TARTIŞMA

Bugüne kadar birçok yazar politravmatize olgularda oluşan yaralanmaların
şiddetlerini, sayısal değerler olarak tanımlayan Kısaltılmış yaralanma skalası
ve Travma indeksinin objektif sistemler
olduğunu klinik çalışmalarla göstermiş
lerdir (1 ,4, 7,8,9). Birçok Acil travma merkezinde politravmatize hastaların tanım
lanması ve bunlara uygulanacak tedavinin yönlendirilebilmesi amacıyla bu yöntemlerin uygulandığı rapor edilmektedir
(7,8) ..
BAKER ve O'NEiLL 2138 politravmatize olguyu retrospektif olarak inceledikleri çalışmalarında Yaralanma Şiddet
Skorunu tanımladılar ve bunun birden
çok organ yaralanması olan hastaların
değerlendirilmesindeki önemini gösterdiler (1,2).
BULL (1975) Politravmatize 1333 olguda yaşın martaliteyi etkileyen önemli
bir faktör olduğunu göstermiş ve yaşla
yaralanma şiddet skoru arasındaki ilişki-

yi bildirmiştir (2,8). Politravmatize olguların % 50 sinde ölüm oluşturan yaralanma şiddet skoru değerini Lethal Doz olarak tanımlanmaktadır. BULL'a göre bu
15-44 yaş grubmundakiler için 40, <45-64
yaş grubundakiler için 29 ve 65 yaş üstündekiler için 20 dir.
Bizim bu çalışmamızda retrospektif
olarak incelediğimiz 200 olgumuzda /
mortalite % 11 dir. Literatürde benzer
çalışmalardaki mortalite% 10 ile 18 arasında değişmektedir (1 ,7,8). Ölmüş olan
22 hastamızın 18 inde ekstremiteler dı
şındaki diğer sistemlerde hafif ve orta
derecede yaralanmalar vardı. Bu hastalarımızın yaralanma şiddet skorları 15-44
yaş grubunda 36, 45-64 yaş grubunda
30,6, 65 yaş ve üstündekilerde ise 38
idi. Genç ve orta grubunda yaralanma
şiddet skorunun literatürde verilen değerlerin altında olduğu görülmektedir.
Bunun politravmatize hastaların acil servislere gelmezden önce kaza yerinde ve
yolda geçirdikleri süre içinde yetersiz tıb
bi bakımlarından kaynaklandığı kanısın
dayız.

SONUÇ

Travma geçiren olguların değerlendi
rilmesinde, oluşan yaralanmaların tanım
lanmasında ve tedavinin yönlendirilmesi-
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ned travma indeksi ve yaralanma şiddet
skoru standart ve objektif yöntemler
olup, travma ile yoğun olarak uğraşılan
merkezlerde bu amaçla uygulanmalıdır.
Politravmatize olgularda 2 ya da 3
sistemde oluşan hafif ya da orta şiddet
teki yaralanmalar birlikte bulundukların
da yaşamsal risk oluşturmaktadır. Bu
hastalar ilk günler yoğun bakım ünitelerinde izlenmeleri gerekmektedir.
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Tablo 1. Politravmatize

olgularımızda oluşan yaralanmaların

göre dağılımı

sistemlere

ve Travma indeksine göre şiddetleri

Travma

indeksi

Puanı

Toplam

Oranı

o

1

2

3

4

5

Solunum

22

7

21

5

Kardiovaskul er

23

45

30

2

---

100

Karın

14

4

14

3

--

35

%17,5

Sinir Sistemi

44

20

8

3

--

75

%37,5

---

12

82

79

27

200

% 100

33

5

--

--

38

%14

Sistemler

Ekstremite
Cilt

Tablo 2. Politravmalize 200 olgumuzdan
yaş gruplarına

Yaş

göre

ölmüş

55

dağılımı

Oran

15- 44

7

%5,1

45-64

11

65-

%50

olan 22 olgumzun

Sayısı

Hasta

%27,5

..

%23
%26,6

4

Tablo 3. Ölmüş olan olgularda oluşan yaralanmaların sistemlere
/

göre dağılımı ve Travma indeksine göre Şiddetleri
Oran

Travma

indeksi

Puanı

o

1

2

3

4.

Solunum

3

2

3

2

10

%45

Kardievasküler

1

8

3

2

14

%63

Karın

2

1

2

Sinir Sistemi

7

6

3

---

-----

Ekstremite
Cilt

--

--

10

8

4

5

4

--

Sistemler

200

Toplam
5

5

%22

18

%83

4

22

%100

--

13

%59

OMUZUN

YUMUŞAK

DOKU

PATOLOJiLERiNDE TANI

Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI *,Dr. Necdet Ş. ALTUN*, Dr. O. ŞahapATiK

Omuz sorunları olan hastalar omuz
ağrısı vejveya hareket kısıtlılığı şikayetle
ri ile doktora başvurmaktadırlar. Ağrılı
omuz çok çeşitli etyolojilere sahip genel
bir durumdur. Ağrılı omuz nedenlerini
şöyle sınıflayabiliriz. (1, 2, 3):

1. TRAVMATiK

A.

Yumuşak

dokulara ait travmatik

nedenler:
a) Rotatar cuff yırtıkları
b) Bisipital tendon kılıf yaralanmaları
c) Vasküler yaralanmalar
d) Sinirsel yaralanmalar
e) Yumuşak doku kontraktürleri
f) Omuz ameliyatları
g) Hanging cast gibi traksiyonlar
h) UZ§i_!!lış omuz immobilizasyonu
i) Aşırı pasif germeler
j) Refleks sempatik distrofi
k) Dejeneratif periartritis
1) Glenohumeral instabilite
m) Labral anamaliler

*
**

B)
a)
b)
c)

Kemiğe

ait travmatik nedenler:
Humerus üst uç kırıkları
Spakula kırıkları
Klavikula kırıkları

C) Ekiemiere ait travmatik nedenler:
a) Glenohumeral eklem çıkıkiarı
b) Akromioklavikuler eklem çıkıkiarı
c) Sternoklavikular eklem çıkıkiarı
d) Omuz kırığı eklemlerinin posttravmatik osteoartriti.

Gazi Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D, Y.Doç.Dr.
Gazi Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Prof.Dr.
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**

ll. iNFLAMATUAR

A) Enfeksiyonlar:
a) Pyojenik
b) Sifilitik
c) Tüberküloz
d) Diğer
B) Kimyasal inflamatuar nedenler:
Kalsitiye depozitler

gibi yumuşak doku patolojilerinin ulstrasonografik analizi ucuz, hızlı ve non invaziv bir yöntemdir. Statik veya dinamik
yapılabilir, her iki omuz muayene edilir.
5 MH veya 7.5 MH'Iik lineer problar kullanılarak standart kesitler alınır (3, 5, 6,
7).

lll. NEOPLASTiK
Primer veya metastatik tümörler

IV. DiGER
A) Avasküler nekroz
B) idiopatik osteoartrit
C) Romatoid artrit
Bütün hastalıklarda olduğu gibi
omuz hastalıklarının ve travmalarının teş
hisi iyi bir anamnez ve fizik muayene ile
başlar.

Ancak yukarıda tabloda belirtilmiş
olan ağrılı omuz nedenlerinden yumuşak doku patolojilerinin, şüpheli kırık ve
çıkıkiarın ve diğer birçok nedenler arasında klinik olarak ayırım yapmak imkansızdır (2). Yanlış veya gecikmiş teşhis
patolojik proçesin progresyonuna, hareket kaybına ve dejeneratif eklem hastalı
ğına neden olur.
Ağrılı omuzun radyolojik değerlendi
rilmesi direkt radyografi ile başlar.
Omuzda kullanılan radyografiler çok çeşitlidir, ancak başlangıçta 5 çeşit rutin
standart radyogram önerilmektedir (3,
4): 1- Dış rotasyanda antero - posteri or
(AP) grafi. 2- iç rotasyanda AP grafi. 3100° abd u ksiyanda AP grafi. 4- Aksiller
grafi. 5- Bisipital oluk grafisi. Omuzun
yumuşak doku patolojilerinde direkt radyogramlar genellikle normal olmaları veya teşhise yardımcı olmamalarına rağ
men, kırıkların ve çıkıkların, kalsifik dendinitlerin, tümörlerin ve artritlerin ekarte
edilmesinde önemli bir rol oynar.
Omuz patolojilerinin özellikle rotatar
cuff yırtığı ve biceps tendon anomalileri
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Omuz a~rografisi diagnostik açıdan
değeri yüksek bir yöntemdir. Single
contrast artrografi veya Double Contrast artrografi olmak üzere 2 temel tekniği vardır (8). invazif bir yöntem olması
na karşın bir poliklinik işlemi olması ve
özellikle komplet rotatar cuff yırtıkları, bisipital tendon anomalileri, Iabral anamaliler gibi teşhisi zor yumuşak doku patolojilerinde doğru teşhis duyarlılığının yüksek olma avantajları vardır.
Kompüterize tomografi
özellikle
kompüterize artrotomografi olarak Iabral anomalilerin değerlendirilmesine başarıdır, fakat diğer birçok yumuşak do- ·
ku patolojilerinde diğer yöntemler kadar
kullanışlı değildir (2).
MRI bugün ülkemizde kullanmaya
başladığımız yüksek teknoloji ürünü bir
teşhis aracıdır. MRI, yayınlara bakılacak
olursa (MRI) omuzda özellikle ağrılı
omuzun değerlendirilmesinde, rotatar
cuff impingement, tendinitis ve yırtıkları
nın teşhisinde kullanılmaktadır (2). Karşı
laştırmalı geniş seriler ortaya çıktıkça
omuzun özellikle yumuşak doku patolojilerinin değerlendirilmesinde geniş ölçüde diğer tanı yöntemlerinin yerini alacaktır.

Omuz artroskopisi seçilmiş vakalarda ortopedistlere yardımcı basit ve yeni
bir işlemdir: Rotatar cuff yırtıkları, bi-

j

eps tendon anomalileri, Iabral anomali3r, synovial hastalıklar, artritler ve ya>ancı cisimlerin teşhisinde yardımcı olnaktadır (9, 10, 11).
Kliniğimizde omuzun yumuşak doku
patolojilerinin teşhisinde direkt radyografi, ultrasonografi, artrografi, artroskopi,
kompüterize tomografi yöntemler kullanılmaktadır. MR! yöntemi şu anda Ankara'daki iki özel kuruluşta bulunmaktadır.
Çok seçilmiş vakalarda tercih etmekteyiz, fakat yakın bir gelecekte fakültemizde de bu teşhis yöntemi rutine girecektir.
MATERYAL VE METOD
Mayıs

1989 - Aralık 1990 tarihleri arasında G. ü. Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim dalında omuz ağ
rısı ve 1 veya hareket kısıtlılığı nedeniyle
52 hastanın 52 omuzu muayene edilmiş
tir. Bu hastaların 20'si kadın 32'si erkek
idi. En küçük yaş 18, en büyük yaş 65
olup yaş ortalaması 45.2 idi.
52 ağnlı omzu olan hastadan 30' unun omuzlarında lokalize edemedikleri
devamlı bir ağrı mevcut olup, omuz hareketleri serbest idi. Ağrı devamlı olup
omuz hareketleri ile ilişkili değildi. Geri
kalan 22 hastanın 16'sında midabduksiyon ve daha çok dış rotasyanda olmak
üzere ratasyonlarda ağrısı vardı, veya
ağrısı artıyordu. Dış rotasyanda 5 - 10°'lik bir kısıtlılık mevcuttu. Geri kalan hastalardan 2 hastada midabduksiyon. ve
daha çok iç rotasyanda olmak üzere rotasyonlarda ağrı mevcut idi. Geri kalan
4 hastanın şiddetli omuz ağrısı vardı. Bu
4 hastanın 2'sinde aktif ve pasif hareket-

ler ileri derecede kısıtlı ve ağrılı iken, ikisinde aktif ve pasif 90° abduksiyondan
sonra ağrı şiddeti artıyor ve dış rotasyenda bir zayıflık ve 10-15°'1ik bir kısıtlı
lık mevcut idi. Son 4 hastanın hepsinde
abduksiyon hareketleri sırasında krepitasyon tesbit edildi. Bu hastaların rotatar cuff bölges.i ve akromioklavikular eklem bölgesi hassas idi. Droparm testi
negatif idi. Bu dört hastada belirgin bir
ağır kaldırma öyküsü var iken diğer hastalarda böyle bir travma öyküsü yoktu.
··Bütün hastalara 4 çeşit omuz radyografisi çektirildi: 1- Dış rotasyanda AP
grafi. 2- iç rotasyanda AP grafi. 31000'1ik abduksiyonda AP grafi. 4- Aksiller grafi. 52 hastanın 104 omuzuna statik ultrasonografi yapıldı. Rotatar cuff yır
tığı düşünülen 4 hastaya artrografi, bunlardan bir tanesine de artroskopi yapıl
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j
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Hiç bir hastamızda travmatik veya
patolojik bir kırık vejveya çıkık tesbit edilemed i. Direkt radyografilerde bir hastamızda tüberkülüm majus civarında kalsifikasyon (kalsifik tendinit) tesbit edildi. 4
hastamızın direkt radyografilerinde akromioklavikular eklernde dejeneratif deği
şiklikler, bunların bir tanesinde ayrıca tüberkülüm majus civarında kistik alanlar
tesbit edildi.
52 hastanın 104 omuzuna ultrasonografi uygulandı. Hastaların şikayetleri
nin olduğu omuzların ultrasonografik
analizinde teşhis olarak aşağıdaki dağı
lım ortaya çıkmıştır.

j
j

j
j

j
j
j
j
j
j
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j
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Normal ultrasonografik bulgular ................. .
Supraspinatus tendinitisi ......... : .................. .
Supskapularis tendinitisi, ............................ .
Rotatar cuff yırtığı ...................................... .
... ....................................... ..
B.ıseps t en d'ınıtısı

29

Toplam .......................................................

52

Rotatar cuff yırtığı düşünülen 4 hastaya ultrasonografi sonrası single centrast artrografi yapılmıştır. Bu 4 hastan1n
3'ünde subdeltoid - subakromial bursaya radyoopak madde kaçağı gösterilerek rotatar cuff yırtığı doğrulanmıştır.
Bunlardan bir tanesinde bu kaçak gösterilememiştir. Bu hasta rotatar cuff tendinitisi olarak kabul edilmiştir.
Artrografide rotatar cuff yırtığı teyid
edilen hastalardan birine omuz artroskopisi yapılmış ve yırtık atroskopik olarak
da görülmüştür.

TARTIŞMA
Girişte

de belirttiğimiz gibi omuzun
. yumuşak doku patolojilerinde direkt radyografi klinik incelemeye fazla yardımcı
olmamaktadır (2, 3, 4, 5). Ancak genelde ağrılı omuzlarda rutin olarak direkt
radyografiler çektirilmelidir. Omuz patolojilerinde direkt radyografi, ultrasonografi, artrografi, artroskopi ve MR yerine
göre kombine edilerek kullanılırsa özellikle tanı zorluğu çekilen yumuşak doku
patolojilerinde doğru teşhis oranı yükselir. Bu tanı yöntemlerinin her birinin patolojiye göre değişmekle beraber yumuşak doku patolojilerinin tanısında birbirlerine göre bazı avantajları ve dezavan204

16

2
4

} Rotator cuff

lezyonları

1

tajları vardır.

Ultrasonografi bu tanı yöntemleri içinde en kısa sürede uygulanabilen en noninvazif ve en ucuz olan bir
yöntemdir. Özellikle rotatar cuff yırtığı
ve biseps tendon anomalilerinde yayınla
ra göre doğru teşhis duyarlılığının % 93
- 95 olduğu bildirilen bir tanı yöntemidir
(6).
· Artrografi ultrasonografiye göre invazif bir yöntem olmasına karşın, bir poliklinik işlemi olup kompleks rotatar cuff
yırtıkları, biseps tendon anomalileri ve
Iabral anamalilerde doğru teşhis duyarlı
lığının % 90'ının üzerinde olduğu ve bu
patolojilerde asıl teşhis işleminin bu yöntem olduğu bildirilmektedir (2, 4, 8).
Omuz artroskopisi bugün diz artroskopisinin 1970'1i yılların başındaki çocukluk dönemini yaşamaktadır (9). Bu teş
his işlemi usta ellerde ve seçilmiş vakalarda kullanılmaktadır.
MRI bugün için yüksek teknoloji ürünü bir teşhis aracıdır. Sadece bizim ülkemizde değil diğer ülkelerde de bugün
hala pahalı bir yöntemdir. Bunun için bu
yöntemin kullanılması biraz sınırlı kalmaktadır. Ancak yakın bir gelecekte rutine girecek derecede ekonomik hale geleceğine ve o zaman diğer birçok tanı
yöntemlerinin yerini alacağına inanıyo
ruz.
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OMUZ ULTRASONOGRAFiSi
Dr. Mustafa BAŞBOZKURT ***, Dr. Nevres A YDOGAN ****,
Dr. Ömer ŞARLAK *, Dr. Nuri GÜL TEKiN**

Üst ekstremitenin en önemli ve geniş hareket yeteneğine sahip olan omuz
ekiemi patolojilerinin ayıncı tanısı genellikle zordur.
Eklemin anatomik yapısına bakacak
olursak temel olarak stabilitenin Iabrum
rotatar kaf grubu kaslar, korakoakromial ark ve humerusa yapışan kasların tonusu ile sağlandığını görürüz.
Klinik olarak benzer bulgular verebilen omuz çevresi yumuşak doku lezyonlarının ayıncı tanısı önemlidir.
Son zamanlarda klasik radyolojinin
kemik değişikliklerinin olmadığı olgularda yararlı olması nedeniyle ultrasonografi ile ilgili çalışmalar yoğunlaşmıştır. ·
1979'da Seltzerin başlattığı çalışma
lar çeşitli araştırıcılar tarafından geliştiril
miştir. Bugün omuz patolojilerini değer
lendirmede hemen hemen klasikleşmiş
kesitler kullanılır. Harland, Mack'ın tanımladığı kesitlere ilaveten Koskı genellikle aksiller kesiti omuz muayenesi için

*
**
***
****

Gü/h.
Gü/h.
Gü/h.
Gü/h.

Ask.
Ask.
Ask.
Ask.

Tip Akd. Ort.
Tip Akd. Ort.
Tip Akd. Ort.
Tip Akd. Ort.

ve
ve
ve
ve

Trav.
Trav.
Trav.
Trav.

ABD.
ABD.
ABD.
ABD.

kullanılır.

Ultrasonografik muayene ile sıkışma
sendromları, bursa lezyonları, rotatar
kaf patolojileri, kalsitiye tendinitis, biseps lezyonları, Hill-Scaks deformiteleri
aydınlatılabilir. Muayene sırasında 5 veya 7.5 MHz'lık prob (ucuna su yastıkçığı
ilave edilmiş) kullanılır.
Ultrasonografik
muayene
önce
asemptomatik omuzda başlanır, Bilateral yakınması olan hastalarda daha az
yakınma olan taraftan muayene başla
nır. Muayeneyi yapacak daktorun deneyimide tanısal başarı için önemlidir.

MATERYAL VE METOD

Ekim 1989- Aralık 1990 tarihleri arasında Gülhane Ask. Tıp Akd. ve As. Tıp
Fak. Ort. ve Trav. ABD' nda 78 hastanın
81 semptomatik omuzuna tanısal amaçlı
ultrasonografik muayene yapıldı.

Profesörü
Profesörü
Yard. Doç ...
Uzmanlik Oğr.
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Hastaların yaşları

16-65 olup ortalama 40.5'dir. Hastalar gelişlerinde ve tedavi sonrasın-da Constant Murl ey fonksiyonel puanlama tablosu ile değerlendiril
miştir. Tek taraflı olgularda Cybex ll cihazı ile Tork defisiti izlenmiştir.

BULGULAR

14 aylık süre içinde muayene ve tedavilerini yaptığımız 81 olgunun ortalama takip süremiz 3.5 aydır. Ultrasonografi ile incelenen olgular tanıları, fonksiyonel planlamaları ile ilgili bilgiler Tablo
1, ll, lll'de göst~rilmiştir.

Tablo- 1incelenen oguların taraf ve yüzdeleri
TARAF
CiNSiYET

SAYI

SAG

SOL

Bİ LATERAL

YÜZDE

K
E

3

2

1

1

o/o 3.7

9

6

1

2

%11.1

21-30

K

3

2

1

--

o/o 3.7

13

10

3

--

o/o 16.1

31-40

E
K
E

6

5

1

--

%7.4

7

5

2

o/o 8.64

K
E
K
E
K
E

7

4

3

o/o 8.64

9

7

2

----

5

3

2

--

%6.1

9

6

2

1

%11.1

5

2

3

o/o 6.1

5

4

1

---

YAŞ

10-20

41-50
51-60
61-70

Tablo- ll. Ultrason ile konulan
Tanı

Yumuşak

doku

travması

lmpıngement

Tip

lmpıngement

Tip ll

Parsiyel kaf
Omuz

ı

yırtığı

çıkığı

Habituel omuz

çıkığı

Subakromial bursit
Biseps uzun

rüptürü

ve yüzdeler

Sayı

%

20

25,00

18

22,20

12

14,80

13

16,00

3

3,70

3

3,70

3

3,70

1

1

1,20

Tendinitis kalkarea

6

7,40

Biseps tendinitis

2

2,50

81

100,00

Toplam

ı

başı

tanılar
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o/o 11.1

%6.1

Tablo- lll. Omuz fonksiyon puanlamaları (ortalama olarak)
Tanı

Geliş%

Yumuşak

Son Kontrol%

travması

40

98

lmpingmenet Tip 1, Tip ll

35

75

38

80

10

95

75

92

doku

Parsiyel kaf
Omuz

yırtığı

çıkığı

Habituel omuz

çıkığı

Subakromial bursit
Biseps uzun

başın

25

88

88

92

70

90

30

90

Ortalama 46

Ortalama 88

rüptürü

Tendinitis kalkarea
'

Biseps tendiniti
TOPLAM

tanı

TARTIŞMA

Omuz ekieminin yapısı tek bir muayene ve tanı yöntemi kullanarak inceleme ile doyurucu bilgi almamızı engeller.
Artrografi, Artroskopi, Tomografi, MRI
gibi tanı yöntemleri üzerine yapılan çalış
malar sürmekte ise de sonuçlar henüz
ultrasonografiden vazgeçirtecek oranda
tatminkar değildir.
Rotatar katın sonianmasına yakın
bölgede avasküler yapı mevcuttur. Bu
nedenle elleri ile baş seviyesi üzerinde
çalışanlarda, fırlatma ve atma ile ilgili
spor yapanlarda. omuz patolojilerinin
çok sık olması beklenir. Nitekim Ozaki
200 kadavrada yaptığı çalışmada% 34,5
parsiyel, % 13,5 total kaf yırtığı saptamış
tır. Populasyonun yanısıra yakın anlamlı
ve önemli omuz patolojilerinin yeterli tanınamaması bizce gressit ve invaziv olmayan yöntemlerin seçilememesindendir.
Omuz çevresi yakınması ile gelen
hastada US muayene yapılması; diğer .
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yöntemlerine gerek olup olmadığını
belirlemede ve tedaviye yön verme açı
sından önemlidir.
Muayene sırasında hastaya ağrı vermemesi, her iki omuzun muayene edilerek anatomik detaya inilebilmesi, ucuz
ve pratik olması (MRI), direk incelemeye izin vermesi. (Artrografi), kamplikasyon ve kontrendikasyonun olmaması
(Cilt lezyonu olmaması durumunda) diğer yöntemlere göre anlamlı başarısızlı
ğının olmaması gibi özellikler bize bir tanı yöntemi için yeterli avantajlardır.
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OMUZ ULTRASONOGRAFiSi VE
ROTATOR MANŞET YlRTlKLARlNDAKi
TANI DEGERi

Dr. Mehmet Demirhan*, Dr. Mahmut Berkman**, Dr. Yrlmaz Akalm ***

Omuz ultrasonografisi omuz ekieminin kırıkve çıkıkiarı dışında kalan yumuşak doku patolojilerinin tanısında noninvazif bir yöntem olarak son yıllarda yaygınlaşan bir biçimde kullanılmaya baş
lanmıştır. Özellikle rotatar manşet ve biceps tendon patolojilerinin tanısında diğer tanı yöntemlerine göre üstünlükleri
vardır (5). Klinik muayene omuz ekle. minde bazen çok yanıltıcı olmaktadır.
Rotatar manşet yırtığı düşündürecek klinik bulgular olmamasına rağmen hastalarda yapılan ileri tetkikler neticesinde
yırtığa raslanmaktadır. Artrografi son yıl
lara kadar rotatar manşet yırtıklarının tanısındaki tek tanı yöntemi olmuştur. invazif bir yöntem olan artrografi hastada
allerjik reaksiyonlar gösterme riski taşı
maktadır, enfeksiyon riski, kontrast maddenin eklem dışına verilmesi ve ağrılı olması sebebiyle genellikle uygulanmamakta, sonuç olarakta rotatar manşet
yırtıkları gözden kaçmaktadır. Bu sebep* ist Ttp Fak.
** ist Ttp Fak.
*** ist Ttp Fak.

Ortop. ve Travm. A.B.D. Ttp Uz. Öğ. Or.
Ortop. ve Travm. A.B.O. Doçenti
Ortop. ve Travm. A.B.D. Prof.
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le ultrasonografinin tanı değerini saptamak amacıyla artrografi karşılaştırmalı
otarak prospektif bir araştırma yapılması
kararlaştırılmıştır.

MATERYAL VE METOD

istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalında Ekim
1989 ile Kasım 1900 tarihleri arasında çeşitli omuz şikayetleri ile kliniğimize baş
vuran 58 hastaya ultrasonografik inceleme yapıldı. Muayene her iki omuz karşı
laştırmalı olarak yapıldı. Ultrasonografi
Hitachi eub 410 ve Hitahci eb40 5 MH linear ve 5MH sektör problar ile yapıldı.
Standart kesitlerde MACK ve HARLAND
tarafından kabul edilen kesitler kullanıldı
(1, 3, 6). Bu hastalardan 21 'ine artrografi yapıldı. Artrografi 12 hastada tek kontrast, 9 hastada çift kontrast olarak uygulandı. Standart olarak korakoid çıkıntı-

nın

1 cm lateralinde ekleme girildi. Panksiyon iğnesi olarak 18 No spinal iğne
kullanıldı. Biz olgularımızın sadece 9' unda skopi kullandık, diğer olgularımızda
skopi kullanmadık. Eklem içinde olduğu
muzu anlamak için önce eklem içerisine
serum fizyolojik vererek sıvının geri gelip gelmediğini kontrol ettik, eklem iÇersinde olduğumuza emin olunca 15 cc
Omnipaque 240 mg ve 5 cc Mercain solusyonunu eklem içerisine verdik. Çift
kontrast tetkik yapılan vakalarımızda 5
cc kontrast madde ve 20 cc oda havası
eklem içerisine verilmiştir. Daha sonra
hastanın kolunu oynatması istenmiş ve
iç rotasyonda, dış rotasyanda ve 60* abduksiyonda grafileri alınmıştır. Bütün bu
yukarıda sayılan işlemler mutlak asepsi
antisepsi şartlarına dikkat edilerek yapıl
mıştır.

Ultrasonografik olarak rotatar manşet yırtığı saptanan 12 hastaya yapılan
artrografi sonucunda 1O' unda subakromial bursaya geçiş görüldü. Bu hastalardan S'i ameliyat edildi. Ultrasonografik
olarak yırtık saptanan ancak artrografik
olarak yırtık saptanamayan bir hasta da
intra operatif olarak kalın bir bursa! dokunun (bursa subakromialisin alt bölümü) bulunduğu ve bu dokunun yırtık
supraspinatus tendonunun ile yapışmış
olduğu gözlendi. Bu yapışıklık nedeniyle
eklem içersine verilen kontrast maddenin bursaya geçemediği tespit edildi. Bu
hastaya yırtığın eski ve kontrakte olması
sebe~iyle sadece akromioplasti yapıldı.
Gene artrografik olarak geçiş görQim~
yen ve ultrasonografik olarak yırtık saptanan diğer bir olguda .intraoperatif ola-
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rak supraspinatusta yırtık saptanmıştır
Bu vakada kontrast maddenin subakro
mial bursaya geçiş göstermemesi tek
nik yetersizliğe bağlanmıştır. Ultrasonog
rafik olarak yırtığın kesin olarak saptan
madığı, artrografik olarak rotator manşe
tin eklem yüzünde saçaklanmalar göste
ren bir olguda intraoperatif olarak 1 cr
de küçük bir yırtığa raslanmıştır. Yırtı
supraspinatus tendonunda olup, bu ten
donun yapışma yerinde tespit edilmiştir
Bu hastaya akromioplasti yapılmıştır. in
traoperatif olarak yırtık tespit edilen 1
hastanın 3'ünde bu yırtıklar Mc Laughli
tekniği ile (tendon kemik sütürü) tam
edilmiş, diğer hastalar yırtığın büyükiC
ğü, yaş, fonksiyon ve klinik belirtiler dih
kate alınarak akromioplasti yapılmıştıı
Habitüel omuz çıkığı ön tanısı ile çi
kontrast bilgisayarlı tomografi yapıla
ve ayrıca ultrasonografik olarakta muc:
yene edilen 9 hastada daha sonra amel
yat edilmiş ve.bu hastaların hiç birisind
rotatar manşet yırtığı saptanmamıştır.

TARTIŞMA

Omuz ekieminin anatomik özelliğir
den ötürü bu bölgenin yaralanmalarınd
standart radyolojik tetkikler her zama
tanıyayardımcı olamamaktadır. Diğer tc:
nı yöntemleri gözden geçirdiğinde bur
lar; artrografi, bilgisayarlı tomografi, çi
kontrast bilgisayarlı tomografi ve manyE
tik rezonans görüntülemedir. Yukand
sayılan bütün bu yöntemler, ma~yeti
rezonans görüntüleme hariç invazif gir
şimlerdir:. Ultrasonografi gerek noninvı:

zif bir girişim olarak gerekse dinamik inceleme olanağı vermesi, karşılaştırmalı
yapılabilmesi, ekonomik olması ve hızla
tanıya götürmesi açısından üstünlükler
taşımaktadır (6).
Bir,çok yazar ultrasonografik bulguları artrografi ile karşılaştırmakta ve duyarlılık, spesifiklik ve doğruluk oranları bildirmektedirler. Öncelikle bu terimierin
ne anlama geldiğini bildirmek istiyoruz.
Duyarlılık: Doğru pozitif sonuçların, toplam hasta sayısına olan oranıdır. Spesifiklik: Negatif doğru sonuçların, toplam
sağlam kişilere olan oranı. Doğruluk oranı: Doğru pozitif sonuçların, toplam doğ
ru hasta sayısıila olan oranıdır.
FARAR ve arkadaşları 48 hastalık bir
seride artrografi karşılaştırmalı olarak %
91 duyarlılık, % 76 spesifiklik ve % 83
doğruluk oranı bildirmektedirler (2}.
MIDDLETON ve arkadaşları gene aynı
türde bir araştırmada % 93 duyarlılık, %
83 spesifiklik ve % · 87 doğruluk bildirmekte olup (7) gene aynı otörün son
yaptığı çalışmada verdiği doğruluk oranı

% 91 dir (8). MACK ve arkadaşları 139
vakalık serilerinde cerrahi karşılaştırmalı
% 95, artrografi karşılaştırmalı % 91 doğ
ruluk oranları bildirmektedirler (6). KATTHAGENyaptığı106 vakalık anatomik kadavra çalışmasında % 77 duyarlılık,· %
90.5 spesifiklik, % 97.1 doğruluk oranı
vermekte ancak doğruluk oranının yüksekliğine dikkat çekerek dejeneratif deği
şikliklerinde pozitif olarak değerleridirildi
ğini bildirmektedir (4).
Bizim ':Jaka serimiz dikkate-'alındığın
da cerrahi karşılaştirmaiı olarak duyarlı
lık oranı % sis,· spesifiklik oranı % 100,
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doğruluk oranı%

95.2 dir. Artrografi karşılaştırmalı olarak% 83 duyarlılık, % 100
spesifiklik ve% 90.4 doğruluk oranları elde edilmiştir. Sonuçlarımızı açacak olursak ultrasonografik olarak 11 doğru pozitif sonuç, 9 doğru negatif sonuç, bir
yanlış pozitif sonuç, artrografik olarakta
iki yanlış negatif sonuç elde ettik. Literatürdeki oranlarl9 karşılaştırdığımızda sonuçlarımızın literatüre uygun olduğu görülmektedir. Ancak vaka sayımızın azlığı
sebebiyle istatistiki anlamlı sonuç bildirememekteyiz.
Tanıda ultrasonografi özellikle muayeneyi yapan hekimin bu konudaki tecrübesine bağlıdır (6). Alınan kesitlerdeki
standardizasyon bulgularının diğer hekimlerce de değerlendirilebilmesi açısın
dan önemlidir. Biz kliniğimizde MACK
ve HARLAND tarafından tarif edilen 6
standart kesiti. kullanmaktayız (1). En.
sık rotatar manşet yırtığı supraspinatus
tendonunda görüldüğünden özellikle lateral vertikal kesitte değerlendirme yapmaktayız (Resim 1 ve 2). Biz bu araştır
mamızda teknik nedenlerden iki ayrı
prob kullanmak zorunda kaldık. 5 MH linear prob ile elde ettiğimiz görüntüleri
SMH sektör prob ile elde edemedik.
KATIHAGEN (4) yaptığı araştırmada en
iyi görüntülerin 5 ve 7.5 MH linear problarla alındığını bildirmektedir. Yırtık görüntüsünüiı kriterleri MIDDLETON tarafından 1. cuff bir bölgesinin incelmesi,
2. normal homojen ekojenitenin bozulması, 3. santral ekojenik bir band bulunması
cuff' ın görülmemesi olarak bildirmektedirc (8): FARRAR ~una· ilaveten
dinamik incelemede normal: han:iı<etini

ve

Resim- 1: Supraspinatus tendonunun
ultrasonografik görüntüsü. Standart kesit lateral
vertikal kesit, A: akromion, H: humerus baş1,

kaybetmesini kriter olarak bildirmektedir
(2). Bize göre en önemli kesin kriter
cuff'ın görülmemesi ve deltoid kasının
humerus başı ile arasındaki mesafenin
kaybolmasıdır. Ultrasonografi ile bir cm
altındaki yırtıklara tanı koymak güçtür
(6). Ancak bize göre zaten bu büyüklükteki bir yırtıkta herhangi bir cerrahi indikasyon yoktur.
Sonuç olarak sonografi rotatar manşetin değerlendirilmesinde vazgeçilmez
bir tanı yöntemidir. Noninvazif bir teknik
olması, bilateral yapılabilmesi, ekonomik olması, dinamik inceleme olanağı
avantajlarını teşkil etmektedir. Kanımız
ca ultrasonografi rutin olarak kullanılma
lı, ancak ameliyat edilmesi düşünülen
veya klinik ile bağdaşmayan negatif sonuçları alındığı durumlarda artrografi ya-

SS: supraspinatus tendonu, D: de/toid kas!

pılmalıdır.
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GLENOHUMERAL iNSTABiLiTE

Dr. Muharrem Babacan *, Dr.

Daniş

Glenohumeral eklernde çıkık, diğer
eklemlerden daha sık görülmesi d eformite ve fonksiyon bozukluğunun daha çarpıcı olması nedeniyle eskiden beri bilinen bir lezyondur. M. Ö. 5 yüzyılda Hipokrat gevşek eklemli kişileri tarif etmiş
ve ''travmatik ve atravmatik" olarak ilk çı
kık sınıflamasını yapmıştır. Ayrıca glenohumeral stabilitede adale tonusunun
önemini tanımlamış ve bu konservatif tedavi nin temelini oluşturmuştur.
18. yüzyıldEm beri, instabiliteye neden olan birçok anatomapatolojik !ezyari· tarif edilmiş ve bu lezyonların tamiri
için ameliyatlar tanımlanmıştır. 1970'1erde Dr. Charles Neer ll omuz instabilitesinin tedavisi konusunda yeni yaklaşımlar
_ getirmiştir.
1- Bu konu ile ilgilenen cerrahiarın
amacı öncelikle mevcut patolojiyi tespit
etmek ve bu patolojiyi ortadan kaldır
mak için gerekli cerrahi tamirler ile ekiemi mümkün olduğu kadar normal anatomik duruma getirmektir.

* i.ü.

Dikmen **, Dr. Cihangir

Yurdoğlu

**

2- Ne er' in ikinci katkısı mevcut sınıf
lamaya (travmatik atravmatik) bir kategori daha ilave etmesidir. Bu "Edinsel
Rekürran Çıkıktır". Bu lezyonlarda sebep, tekrarlayan küçük yaralanmalardır.
3- Bu üçüncü kütegoride eklem hacmi genişler. Eklemin anterior, posterior
ve inferiorunda kapsülde gevşeklik olur.
Bu instabilitenin standart ameliyatlarla
(Putti - Platt, Bristow, Magnuson Stack) tedavisinde tek bir yöndeki instabilite d üzeltil ir.. Diğer yönlerdeki instabilite devam eöer, hatta artabilir. Standart
ameliyatlarda en sık görülen başarısızlık
nedeni budur.
4- Neer çok yönlü instabilitenin tedavisi için "inferior capsular shift" yöntemini tarif .etmiş ve başarı ile uygulamaktadır.

Son yıllarda kazanılan bu bilgilerin
ışığı altında kliniğimizde de uyguladığı
mız bu tedavi prensiplerini bu çalışma
ile sunmaya çalıştık.

Cerrahpaşa T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Doçenti
.
T1p Fak. Ortop. ve Travm.AB.D. Uzm. Öğren.

** i.ü. Cerrahpaşa
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1989 - 1990 yılları arasında istanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.'da
omuz ekieminde instabilite tespit edilen
7 hastanın 8 omuzunda anterior rekürran çıkık tespit ettik. Hastaların anamnezinde yaralanma mekanizması, kolun
pozisyonu, redüksiyon yöntemi, nöraloik semptomlar ve rehabilitasyon yöntemleri araştırıldı. Bunlar instabilitenin yönünü ve tipini tayin etmekte yardımcı olmaktadır.

Hastaların

üçü aktif olarak spor yapmaktadır, biri güreşçi, biri halterci ve biri
basketbolcudur. Diğer hastaların spor
aktiviteleri yoktur. Hastaların 4'ünde ilk
başlangıçta büyük bir çıkık hikayesi vardı. Diğer 3 hastada büyük bir travma hikayesi yoktu.
Hastaların hepsine anterior instabilite testi uygulandı ve pozitif bulundu. Bunun impingement lezyonu ile karışma
ması için muayene öncesi subakromial
bölgeye lokal analjezik verildi. Tüm hastalarda anterior ve posterior (apprehension) korku testi araştırıldı. Bütün hastalarda pozitifti.
Hastaların hepsinde axiller grafi, skapular grafi ve ağırlıklı grafiler çekildi.
Hastaların 3'ünde B.T. çekilebildL Bunlardan ikisinde anterior Iabrum ayrılması
ve Bankart lezyonu tespit edildi. Çok
yönlü instabilitenin muayenesi için sulkus belirtisi ve çok yönlü korku testi
araştırıldı, hiçbir olguda bulunamadı.
Hastaların· tümü ameliyat öncesi
anestezi altında muayene edilerek anteri-
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or, posterior ve inferior instabilite arandı. Bunların arasında en belirgin olanı
tespit edilmeye çalışıldı. Tüm olgularda
en belirgin instabilite anteriarda idi.
Ameliyat esnasında kapsül, adale,
Iabrum ve ligamanlardaki instabilite ve
lezyonlar araştırılarak kaydedildi.
1~ Anteri~:>r labrumda ayrılma, ez ilme, 4 olguda,
2- Orta glenohumeral ligamanın uzaması, 5 olguda,
3- Anterior glenoid kenarda kartilaj
aşınması veya eburnasyon, 3 olguda,
4- Serbest osteokondral cisimler, 2
olguda,
5- Orta ve üst glenohumeral ligaman arasında açılma, 3 olguda tespit
edildi. Posteriorveya çok yönlü instabiliteye bağlı bulgu ve lezyon tespit edilemedi.
Neer in anterior rekürran çıkık için
tarif ettiği "Capsular Cruciate Repair" veya "Modified inferior Gapsular Shift" yöntemini 8 olguda uyguladık. Bu yöntem
ile çeşitli yapılara normal anatomik özel.:
likleri kazandınimaya çalışıldı.
1- En fazla zarar gören orta glenohumeral ligaman, subskapularisin yarısı ile
kuwetlendirildi. iki anterior kapsüler flap
krusiat tarzda üst üste kapatılarak kuvvetlendirHdL
2- Eklem içi patoloji gözden geçirildi, Bankart Lezyonu varsa tamir edildi.
3- Kuwetlendirilmiş anterior kapsülün gerginliği normal fizyolojik sınırlarda
tutulmaya çalışıldı.
4- Bu teknik ile inferior kapsüldeki
gevşeklik giderildi.
Hastalarda takip süresi 3 ay ile 1 yıl

arasında değişmektedir.

Takip süresi kı
sa olmakla birlikte hiçbir olguda tekrar
instabilite tespit etmedik.

TARTIŞMA

Omuzda instabilitenin değerlendiril
mesi oldukça güç olabilir. instabilite .her
üç yönde değerlendirilmelidir. Tek yönlü
çıkıkiarı düzeltmek için uygulanan standart ameliyatlar (Putti-Plat, Magnuson Stack) eğer inferior veya çok yönlü instabilite varsa genellikle başarısız olur.
Keza çok yönlü instabilite çok nadir değildir. Gözden kaçabileceği için ameliyat öncesi muayene çok dikkatli yapıl
malıdır. Bu muayenelerin anestezi altın
da ve per-operatuar yapılması uygun
olur.
Neer in tarif ettiği edinsel rekürran çı
kı klar oldukça sır görülmektedir. Bu hastalarda tekrarlayıcı küçük travmalar örneğin, yüzme (kelebek ve sırtüstü), halter, jimnastik instabiliteyi oluşturmakta~
dır. Esas lezyon glenohumeral eklem
hacminin edinsel olarak genişlemesidir.
Genellikle bu grupta anterior Iabrum
başlangıçta sağlamdır, zamanla bozulur.
inferior ve posterior instabilitelerde,
tek tarafa çıkık için yapılan standart
ameliyatların başarısızlık nedenidir. Daha da kötüsü, omuz ekieminin biomekaniği bozdukları için çıkık artritine neden
olurlar.
Eklem hacminin genişlemesi ve inferior! aksitenin derecesi çok değişik olabilir. Ameliyat öncesi ve ameliyat esnasın-
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da instabiliteler çok iyi tayin edilmelidir.
Amaç, normal anatomiyi tekrar sağla
maktır. Edinsel gruptaki omuzlarda eklem hacmi genellikle aşağıya instabilitenin en büyük olduğu tarafa ve karşı tarafa doğru genişler. instabilitenin birden
fazla yönde olabileceğinin düşünülme
mesi, anterior ~ekürran çıkıkiarın tamirinde en sık görülen başarısızlık nedenidir.
Çok yönlü instabiliteleri olan bir
omuzda standart ameliyatlar çıkığı önleyememe dışında (çünkü, inferior instabiliteyi kontrol edemez) humerus başının
diğer tarafa deplase olmasına da sebep
olurlar. Bu da ciddi bir kamplikasyon
olan rekürran çıkık artritine neden olur.
instabilite ameliyatlarında kapsül
normal omuz hareketlerine izin verecek
gerginliğe kavuşturulur. Standart ameliyatlarda ise kapsül ve tendon sabit bir
uzunluk kazanır ve bu da uygun eksternal ratasyon için yeterli olmayabilir.
Edinsel rekürran çıkıkiarın büyük çoğun
luğunda kemik defekti veya adalede değişiklikten ziyade ligaman anamalisi vardır.

Rekürran omuz çıkıkiarında humerusun anormal torsiyonu veya glenoidin
anormal versiyonu sebep olarak gösterilmiştir. Bunlar çok nadir konjenital defektlerdir. Esas problem kapsül ve ligamandadır. Demtasyon osteotomisi Avrupa'da çok sık uygulanan bir yöntemdir.
Fakat osteotomi kapsül ve ligamanlardaki mevcut instabiliteyi düzeltmeksizin
normal kemiğin anatamisini değiştirir.
Humerus başının subluks~syonuna sonuçta artrite neden olur. Gevşek bir kapsül mevcudiyetinde yapılan osteotomi

instabiliteyi kontrol edemez. Normal bir
kemikte osteotomi hareketi kısıtlar ve
anormal baskı yaratır.
Sonuç olarak, glenohumeral instabilitenin tamirinde amaç instabilitenin yön
veya yönlerini ve mevcut patolojiyi tespit ederek ekleme mümkün olduğu kadar normal anatomik ve fonksiyonel pozisyonunu kazandırmaktır.

instabi/ity of the shou/der. A preliminary report. J.
Bone and Joint Surg. 62-A: 897, 1980
2- Neer, C. S. 11.: Shou/der reconstruction W.
B. Saunders Company Philadelphia, London, Toranta, Montreal, Sdney, 1990
3- Neer, C. S. ll, Fithian, T. E., Hansen, P. e.,
Ogawa, K., Brems, J. J. Reinforced cruciate repair for anterior dislocation of the shou/der. Orthop.
Trans. 9: 44, 1985
4- Hawkins, R. J., Neer, C. S. 1/, Mendoza, F.
X. Locked posterior instability of the shoulder. J.
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pathy Orthop. Trans. S: 447, 1981

TiP-3 AKROMiOKLAViKULER ÇI KlK TEDAViSiNDE
MODiFiYE BOSWORTH AMELiYATI

Dr. Y. Bilge SÜR EL *, Dr. M. Kuddusi POLA T **
Dr. Gazi ZORER **, Dr. Nuri ÇÖL ***

Akromioklaviküler (AC) eklem çıkık
ları omuzda glenohumeral eklem çıkıkla
rından sonra en sık görülen ikinci grubu
oluştururlar. Allman tarafından üç tip olarak sınıflandırılmış Rockwood distal parçanın durumuna göre üç tip daha eklemiştir. Tip 1 ve 2 AC eklem çıkıklarının
tedavisinin konservatif olacağı üzerinde
hemen hemen görüş birliğine varılmış
olup Tip 3 akut komplet çıkıklar için cerrahi tedavi yöntemi ağırlık taşımasına
rağmen hala tartışmalıdır (2, 9, 11, 13).
Bu eklem üzerine ilk cerrahi müdahaleyi 1861 yılında gümüş tel ile tespit
materyali kullanan S. Cooper yapmıştır.
Smith ve Stewart 30 ayrı cerrahi tedavi
metodu bildirmiştir. Bu çalışmada Tip 3
AC lüksasyon nedeni ile ameliyat edilen
27 hastadan düzenli kontrole gelen 22
hastanın değerlendirilmesi sunuldu (2,
6, 9).
* SSK istanbul Hast. Ortop. ve Travm. Uzmam
** SSK istanbul Hast. Ortop. ve Travm. Asistant
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MATERYAL VE METOD

SSK istanbul Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji kliniğinde
1.7.1987
3.8.1990 tarihleri arasında akut komplet
Tip 3 AC .lüksasyonu olan 27 hasta M.
Bosworth tekniği ile ameliyat edildi. AC
ekleme Robert insizyonu ile girildi. Katlar geçilip AC eklem ve Korokoklaviküler (CC) ligamanlar ortaya çıkarıldı. Yır
tık olan ligamanlar askı dikişleri ile tespit
edildi. AC eklem meniskusu kontrol edildi. Eğer meniskusta yırtık varsa veya
meniskus nedeni ile repozisyon yapıla
mıyorsa meniskus çıkarıldı. Klavikula distal i bir çamaşır klempi ile tutularak repoze edildi. 3.2 mm. lik dril ile klavikula ve
altındaki korokoid çıkıntı drillendi. Korokoid çıkıntı ve klavikula arasına konulacak vida boyu tesbit edildi. Pullu bir malleol vidası ile klavikula korokoid çıkıntı-

ya tesbit edildi. Askı dikişleri ile tesbit
edilen ligamanlar dikildi. Trapezius ve
Deltoid kasları AC eklem üzerinde plike
edilerek dikilir. Kol bir hafta üçgen askı
ile immabiiize edilir. Daha sonra kol askı
sı çıkarılarak serbest bırakıl ır. Aktif egzersizlere kol 90°'den fazla abduksiona gelmeyecek şekilde izin verilir. Tesbit vidası 6-8 hafta sonra lokal anestezi ile çıka
rılır. 1O. haftadan sonra bütün aktivitelere izin verilir (2, 9).

SONUÇLAR
Hastalarımızın

yaş

ortalaması

35
olup 20 erkek, 2 kadındır. 16 sol omuzda 6 sağ omuzda çıkık tesbit edilen hastalarımızın 11 'i omuz üzerine düşmüş, diğerleri ise trafik kazası sonucu müracaat etmişlerdi. 1O hasta travma günü acil
~olikliniğe müracaat etmişler ve aynı
gün hastaneye yatırılmışlardı. Diğer 12
hasta ise omuz travması nedeni ile potikliğine müracaat etmişler ve poliklinik
kontrolünde yatırılmışlardı.
Hastalar son kontrolde imatani ve
arkadaşlarının kriterlerine göre değerlen
dirildi. Bu kriterleri ağrı, fonksiyon ve hareket genişliğine göre tesbit edilmiş
olup biz ayrıca hastaların memnuniyetini ve omuzun normal görünümünü de
değerlendirdik (5).
Hastalara ameliyat esnasında ve
ameliyat sonrası 2 gün antiobitik verildi.
tliçbir hasıamızda ameliyat ?onras1 in- --feksion gelişmed i. Ameliyat dikişleri 1O .12 günlerde alındı. 1 h~~tada minimal
yara detaşmanı gelişti ve günlük pansumanla düzeldi. 21 hastanın vida çıkarı!219

ma işlemi 6 - 7 nci haftada lokal anestezi ile yapıldı. Ameliyat sonrası hastaların
hepsi ortalama 3 ay sonra eski· işlerine
döndüler. 1 hasta cezaevine girdiği için
normal postoperatif takip uygulanamadı. 2.5 yıl sonra hasta görüldüğünde AC
eklem ve CC ligamanlar tamamen kalsifie idi. Hastanın omuz hareketlerinde minimal kısıtlanma vardı ve ağrısı yoktu.
11 hastada radyolojik olarak CC ligaman kalsifikasyonu tesbit edildi. Ancak
bu kalsifikasyonu olan hastalarda omuz
hareket kısıtlılığı ile kalsifikasyon arasın
da bir ilgi bulunamadı. 4 hastada AC eklem kalsifikasyonu 9 hastada ise bu eklemin düzensizliği ve artrozu tespit edildi.
2 hastada postoperatif grafide repozisyon sağlanmışken daha sonra vidanın korokoid çıkıntıdan kurtulduğu ve
lüksasyoriun tekrarladığı tespit edildi.
Bu hastalar tekrar ameliyat edilerek aynı
teknikle fiksasyon sağlandı. Bu hastalarda minimal ağrı ve hareKet kısıtlılığı vardı. 8 hastada ortalama 25°'1ik öne elevasyon kısıtlılığı, 6 hastada ortalama
15°'1ik lateral elevasyon kısıtlılığı ve 4
hastada ortalama 20°'1ik eksternal rotasyon kısıtlılığı tesbit edildi. 1 hastada vida
çıkarıldıktan sonra sublüksasyon gelişti
ancak fonksionlar mükemmeldi. 10 hastada analjezik alınması ile geçen omuz
ağrıları mevcuttu ancak bu ağrılar ·çalış
malarına engel teşkil etmiyordu.

TARTIŞMA

Tip 3 akut komplet akron:ıioklaviku:.:
ler lüxasyonuiı tedavisinde _konservatif
ve cerrahi görüşler son:_15yılda._cerrahi

lehine değişmeye başlamıştır. Kennedy
ve Cameron 27 vakaya bu operasyonu
uygulamışlar anatomik, fonksionel, ekonomik ve kozmetik kriterleri göz önüne
alarak değerlendirdiklerinde çok iyi sonuçlar almışlardır (1, 2, 5, 6, 9, 10).
Lowe ve Fogarty 21 olguluk serilerinde çok iyi sonuçlar almışlar, Kennedy'nin de bildirdiği gibi Corocoid çıkıntı ile
klavikula arasındaki kalsifikasyonun sorun yaratmadığını görmüşlerdir. Biz 10
vakamızda bu tür kalsifikasyon gördük.
Ancak hareket kısıtlılığı yalnızca 2 vakada minimal olarak ·mevcuttu (5, 8, 11).
Benzer sonuçlar imatani, Larsen ve Taft
tarafından da bildirilmiştir.
Tsou 53 hastanın altısında vida çıka
rıldıktan sonra yüksekliğin % 25'i kadar
yukarıya depfasman tesbit etmiş ancak
3 ay sonra tam hareketin döndüğünü
görmüştür. Lancaster ise bu metodu %
89 oranında başarılı bulmuş, 2 vakada vida gevşemesi ve kronik instabilite gelişi
mi tespit etmiştir. Biz 1 vakada suhlüksasyon gördük. 2 vakada vida gevşedi
ve tekr~r ameliyat edildi (7, 12).

Akromioklaviküler eklem meniskusunun çıkarılması konusundrı değişik görüşler vardır. Bir kısım yazar meniskusun çakıralmamasını önerirken diğer bir
kısmı ise çıkarılması gerektiğini belirtir.
Meniskus çıkarılması ağrı ve artroza neden olur. Biz eklemin ortaya çıkarılma
sından sonra eğer meniskus yırtıksa veya redüksiona engel oluyorsa çıkarmayı
tercih ettik (2, 7, 9).
imatani, Kennedy ve Cameron 40
yaş üstündeki hastalarda bu ameliyatı
önermemektedir (4, 5).
Akromioklavikuler eklem çok küçük
ve nadiren semptom veren bir eklemdir.
Literatür izlendiğinde travmatik çıkıkiar
dan sonra semptomatik olduğu gözlenir. Redükte edilmemiş ve kötü pozisyondaki bir eklem bile çok az semptom
verebilir. Klavikula distal ucunun ço~ belirgin olduğu zayıf hastalarda, işi gereği
geniş omuz hareket açıklığı gerekenlerde, sporcularda ve ağır iş yapanlarda
cerrahi girişim 'düşünülmelidir (3, 4, 8,
13) ..

Tablo 1: Korokoklaviküler mesafeler.
.. .

Preop CC mesafe
Postop CC mesafe

AP Grafi

Stres Grafisi

Ameliyat

Normal

Ameliyat

Normal

ll mm

4.67 mm

14.24 mm

7.25 mm

7.75 mm

xxxxx

8.75 mm

xxxxx

Tablo 2: Akromioklaviküler mesafefer.

AP Grafi

Stres Grafisi .
·.

Preop AC mesafe

3.875 mm

Postop AC mesafe

2.75 mm

5.876 mm
3.25 mm··
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HUMERUS CiSiM KlRlKLARlNlN
FONKSiYONEL KOL ALÇISI iLE
KONSERVATiF TEDAViSi

Dr. Ali BiÇiMOGLU *, Dr. M. Emin ULUDAG **
Dr. Cem Cüneyt KÖSE ***, Dr. Cengiz TUNCAY ***

Kliniğimizde

1987 - 1990 yılları arasında humerus cisim kırığı nedeni ile müracaat eden 52 olgu fonksiyonel kol alçı
sı ile tedavi edildi. Ortalama yaş 38.5
olan olgulara önce ödem nedeniyle 3
gün U ateli uygulandı ve daha sonra
fonksiyonel alçıya geçildi. Alçı baliaştık
ça değiştirildi. 8- 12 haftada alçılar çıka
rıldı. Olgular ortalama 19 ay takip edildi.
13 günde 20 derecenin altında varusa
angulasyon ve 2 sinde kaynama yokluğu saptandı. Eklem fonksiyonları yönünden sonuçlar çok iyi idi.

GiRiŞ:

Humerus cisim kırıkları bütün kırık
lar içinde % 1 rastlanır (1, 2) ve tedavileri
genellikle önemli bir sorun yaratmaz
(7). 1933 yılında Caldwell' in tanıttığı
"Hanging Cast" tekniğinin yaygın biçimde kullanılması sonucu kaynama yokluğu oranı azalmıştır (5, 6). Tedavide kaynama yokluğu oranının azlığı, kısa kay-

*
**
***

Ankara Numune Hast. Ortop. ve Travm. KI.

nama süresi, enfeksiyon riski olmaması
nedenleri ile konservatif tedavi tercih sebebidir. Açık redüksiyon ve kompresif
osteosentezi savunan yazarlar bile
kampiike olmayan humerus cisim kırıkla
rının tedavisinde ilk yaklaşımın konservatif olması ger-ektiğini vurgulamışlardır
(7). Konservatif tedavi metodları arasın
da 1) Hanging Cast, 2) U şeklinde kol alçısı, 3) Omuz gövde açısı, 4) Velpeau alçısı, 5) Hi.ımerus abduksiyon alçısı, 6)
Ol ekranondan. iskelet traksiyon u, 7)
Fonksiyonel kol alçısı yer alır (3).
Ancak konservatif tedavi yöntemlerinin de istenmeyen sonuçları vardır. % 1
ile 12 arasında kaynama yokluğu, adeviz kapsulite veya omuz ekiemi geçicisubluksasyonuna bağlı hareket kısıtlılığı,
dirsek eklem sertliğu bunlar arasında sayılır. ilk kez 1977'de Sarmiento ve arkadaşları omuz ve dirseği tesbit içine almayan fonksiyonel brace'i uygulamıştır.
Böylece omuz ve dirseğin erken hareketi sağlanmıştır (4, 7).

Şef Mvn.

Ankara Numune Hast. Ortop. ve Travm. KI. Şef Başasistam
Ankara Numune Hast. Ortop. ve Travm. KI. Şef Asistam
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OLGU VE YÖNTEM:

1987- 1990 yılları arasında kliniğimiz
de humerus kapalı cisim kırığı nedeni ile
müracaat eden 52 olgu Sarmiento tipi
fonksiyonel alçı ile tedavi edildi. Olguların yaş dağılımı ortalama 38.5 yaş olup
(en küçük 9, en büyük 76), 35'i erkek
17'si kadındı. Kırık 29 olguda sağ, 23'ünde ise soldaydı. 5 hasta hastanede yatırı
larak tedavi edildi. Bunlardan 2' sinde
asetabulum kırığı ile birlikte kalça dislokasyonu, 1'inde meme kanseri metastasına bağlı patolojik kırık bulundu. Konservatif tedavi edilen humerus kırıkları
nın hepsi kapalı kırık olup, 11 tanesi 1/3
proksimal(% 21), 27'si 1/3 orta(% 52),
14'ü 1/3 alt segmentte idi(% 27). Olguların 23'ü (% 45) trafik kazası, 28'i (%
54.5) düşme, 1 tanesi (% 0.5) patolojik
kırık sonucu meydana gelmiştir. Kırık tipi olarak 18 olgu transvers, 28 olgu spiral veya oblik, 6 olgu kelebek fragmanlı
veya segmente olarak tesbit edildi.
Hastalar ilk müracaatlarında dolaşım, ödem ve nörolojik yönden muayene edildikten sonra ödemi fazla olgularda ortalama 3 gün "U" ateli uygulandı.
Daha sonra omuz hizasından başlayan,
kondiler bölgenin 1 cm. üzerine kadar
uzanan ve kola iyi modelize edilmiş sirküler alçı yapıldı. Ödemin azalması ve
adale atrofisi ile oluşan baliaşma 1. hafta hergün sonra günaşırı ve 3 günde bir
olmak üzere alçı değiştirilerek giderildi.
Böylece angülasyonlar erken dönemde
düzeltildi ve bollaşan alçının yarattığı rahatsızlık önlendi. Aktif ve pasif olmak
üzere omuz ve dirsek hareketlerine hemen başlandı. Dirsek 90 derece fleksi-
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yonda el bileğinden boyuna asıldı.
Ödem ve ağrının azalması ile dirsek ekstansiyonunun daha rahat yapıldığı görüldü. Hastaların dirsekierini otururken
koltuk kenarına veya dizlerine yaslamaktan kaçınmaları istendi. ilk hafta sonunda ağrı ve krepitasyon hissinin azalması
ile varsa angülasyonun düzelmesine yardımcı olduğunu düşünmekteyiz. Her
hastaya ortalama 9 (7-16) alçı değişimi
yapıldı. Fizik muayenede krepitasyonun
kaybolduğu tesbit edildiğinde K - cat alçı yapıldı. 2 gün sonra lateralden 1 cm.
eninde alçı dilimi çıkarıldı ve Velcro
bandiarı ile alçı sıkıştırıldı. Böylece hastaya banyo esnasında alçısını çıkarma olanağı sağlandı. Bu alçı ile hastalar 2 hafta ara ile çağrılarak grafileri çekildi. Yeterli kaynama görülünce alçı tamamen
çıkarıldı.

SONUÇLAR:
Olgularımızdan

2' sinde kaynama
yokluğu oluştu. Bunlardan biri 76 yaşın
da ve humerus 1/3 orta kısmında transvers kırığı olan olguydu. Adalelerin.zayıf
olması, söylenen aktif egzersizleri tam
olarak uygulayamamasının buna neden
olduğunu düşünmekteyiz. Diğeri ise 62
yaşında 1/3 orta segmentte transvers kı
rığı olan hasta idi. Bu hasta 8 ay takip
edildi. Psödoartroz tanısı konan hastaya
plak vida ile osteosentez ve otojen kemik greftlemesi yapılarak cerrahi. tedavi
uygulandı. Diğer hasta henüz operasyon i~in başvurmadı.
13 olguda 10 - 20 derece arasında
varusa açılanma oldu ve bu şekilde kay-

nadı.

Fakat bu durum şekil ve fonksiyon
yönünden bir bozukluk yaratmadı. 1 olguda omuz, 1 olguda di~sek ekieminde
ileri derecede hareket sınırlılığı oldu. Dirsek ekieminde sınırlılık olan olguda aynı
zamanda psödoartrozu da vardı. Diğeri
ise tüm uyanlara rağmen omuz ekieminin hareketini yeterli ölçüde yapmadı.
Geriye kalan 50 olguda ise dirsek ve
omuz ekiemi fonksiyonları çok iyi veya
iyi olarak değerlendirildi.

TARTIŞMA:

Konservatif tedavide "U" ateli, Hanging Cast, Velpeau bandajı fonksiyonel
kol alçısı yer almadan önce humerus cisim kırıklarının tedavisinde omuz - gövde alçısı, abdüksiyon alçısı şeklinde geniş alçılamalar uygulanmaktaydı (1). Bu
konservatif tedavilerde .% 2 - 20 arasın
da kaynama yokluğuna rastlanmaktaydı. 1933 yılında Caldwell'in hanging cast
ile tedavi metodu yaygın biçimde kabul
görmüş ve% 96'ya varan başarılı sonuçlar elde edilmiştir (3). Humerus ci sim kı
rığı tedavisinde belli anatomik özellikler
vardır. 1) Humerus yük verilen b_ir kemik
değildir. Kampresyon kuwetleri sonucu
etkilemez. 2) Humerus en mobil uzun
kemiktir. Skapula Humeral eklem hareketi torsionel kuwetleri azaltır. Bu nedenle rigid immobilizasyon gerekli değil
dir. 3) Kırık uçlarının redüksiyonu yerçekimi etkisi ile adaleler arasında sağlan
maktadır (6).
Omuz ve dirsek hareketlerini kısıtla
yıcı konservatif metodların uygulanması
sonucu alçı çıkartıldıktan ·sonra en sık
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rastlanılan

komplikasyon, omuz eklern
sertliği ve dirsek ekieminde 50 dereceye
kadar varan ekstansiyon kaybıdır. Bu hareketlerin tekrar kazanılması 3 ay sürmüştür (1). Uyguladığımız fonksiyonel
alçıda ise dirsek ve omuz tesbit içine
alınmadığından erken harekete başlan
mış ve böylec~ hareket sınırlılığı en düşük düzeylerde kalmıştır. Nitekim olguların % 96' s ında iyi bir fonksiyonel sonuç
elde edilmiştir.
Sarmiento tarafından uygulanan
fonksiyonel kol alçısı kırık uçlarının ve
çevredeki yumuşak dokuların sıkı biçimde tesbitini sağlamakta, düzgün kırık
doğrultusu ve osteogenezi hızlandıran
yeterli stabilite elde edilmektedir (7). Yapılan çalışmalar iyileşme süresinde mevcut fonksiyonel aktivite ile oluşan periosteal kallusun ekstremite aktivitelerini kı
sıtlayan metodlar ile tedavisinde oluşan
kallustan mekanik olarak daha sağlam
olduğunu kanıtlamıştır (7). Biz de olgularımızda ortalama 20 günde kaynamanın
başladığı ve 8 haftada yeterli seviyeye
ulaştığını gördük.
Özellikle dirseğin aktif hareketi ile
koldaki adale atrofisi düzelmekte ve
meydana gelen hidrostatik basıncın kırı
ğa etkisi ile kaynama hızlanmaktadır.
Kırığın yerine bağlı olmak üzere adale çekim etkileri altında anterriora 20 derece, varusa 30 dereceye kadar açılan
malar fonksiyonel ve dış görünüşte
önemli bozukluk göstermez (3). Bizim
olgularımızda anteriara açılanma görülmedi. 13 hastada 20 derecenin altında
varus angulasyonu saptandı.
8 aydan daha uzun sürede kaynamayari kırıklar AO/ASIF klasifikasyonu-

na göre psödoartroz olarak kabul edilmektedir (6). 2 olgumuzda önerilen hareketlerin yapılmaması ve adale kuwetsizliğine bağlı pseudoartroz tesbit edildi
ve cerrahi tedavi yöntemleri önerildL
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ERiŞKiNLERDE HUMERUS CiSiM KlRlKLARlNlN
CERRAHi TEDAViSi VE SONUÇLARI
Dr. Mustafa HERDEM *, Dr. ismet TAN**, Dr. Hüseyin TOKER ***

Çocuklarda tüm kırıkların % 2'si,
erişkinlerde% ?'si humerustadır (5). Bu
kırıklar konservatif ve cerrahi olarak tedavi edilebilir (1,5,9,12,15,16,18,19).
Özellikle 1933'de Caldwell'in askılı alçıyı
(hanging cast) tanımlamasından sonra
konservatif yöntemlerle tedavi yaygınlaş
mış ve en geçerli uygulama durumuna
gelmiştir (15). Cerrahi tedavi ise sınıriıda
olsa bazı olgularda uygulanmaktadır.
Özellikle kaynama gecikmesi kaynamama ve radial sinir felci çok görülür (6).
Bu çalışmada cerrahi olarak tedavi
ettiğimiz humerus cisim kırıklı olguların
cerrahi endikasyanlarını tartışıp sonuçlarını değerlendirdik.

GEREÇ VE YÖNTEM

1979 - 1990 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalında cerrahi
olarak tedavi edilen 32 humerus cisim kı-

rıklı

olgu incelendi. 9'unda kaynama gecikmesi ve kaynamama vardı. 23 tane kı
rıktan 7' si açık kırık idi. Kalan 9 olgudan
6' sı kaynama gecikmesi, 3' ü ise kaynamama idi.
Olgularımızın 23 (% 71.87)' ü erkek,
9 (% 28.13)'u bayan olup, kadın erkek
oranı 1/2,5 bulundu. Kliniğimize başvu
ru tarihinde en genç olgu 14, en yaşlı olgu ise 80 yaşında olup olgularımızın yaş
ortalaması 33 idi. 14 olguda sağ, 18 olguda sol humerus cisim kırığı vardı. Kı
rık etyolojisinde 16 trafik kazası, 9 iş kazası, 3 düşme, 2 yüksekten düşme, 2
ateşli silah yaralanması saptandı.
Olgularımız ilk başvurduklarında sistemik muayeneden geçirildi. Eğer olgu
açık ise debridman ve mekanik yara temizliğinden sonra uygun girişim ile kemiğe ulaşıldı. Kapalı kırıklarda ise anterolateral varış yolu kullanıldı. Osteosentez
materyali olarak plak-vida, yalnız vida
veya intramedüller çivi kullanıldı. Plak
olarak AO kampresyon plağı, intrame

* Çukurova Ün iv. Tip Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D. Uzm.
** Çukurova Ün iv. Tip Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D. Doçent.·
*** Çukurova Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D. Araş. Gör.
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Tablo- 1: Olgularda Cerrahi Endikasyon
Operasyon Nedeni

Dağılımı

OLGU SAYISI

%

Çeşitli yararlanmaların eşlik ettiği

Humerus csiim

kırıkları

Kaynama gecikmesi ve kaynama
Damar patolojisinin
humerus cisim
Dirsek

11

34.9

9

27.9

6

18.6

3

9.3

2

6.2

1

3.1

32

100.0

eşlik ettiği

kırıkları

yararlanmalarının eşlik ettiği

humerus cisim

kırıkları

Holstein-Lewis tipi
Başarısız

kırık

konservatif tedavi

TOPLAM

düller tesbit aracı olarak da medial ve lateral kondilden uygulanan Rush çivile~i
kullanıldı. Tüm kaynama gecikmesi ve
kaynamama olguları ile olay sonu birinci ayda uygun redüksiyon sağlanamadı
ğı için ameliyat edilen bir olguda kırık
hattına spongioz kemik greftleri ameliyat edilen bir olguda kırık hattına spongioz kemik greftleri yerleştirildi. Operasyondan sonra uzun kol ateli yapıldı. 11.
gün sütürleri alınıp tesbit rijit ise atel sonlandırıldı. Tesbit rijid değilse sütürler alın
dıktan sonra uzun kol alçısı yapılıp radyolojik konsolidasyon görülünceye kadar alçı sürdürüldü.
Kontrole çağrılan olgularda değer
lendirme şu kriteriere göre yapıldı. iyi sonuç: Kaynama tam, enfeksiyon yok, iatrojenik damar sinir komplikasyonu yok,
komşu ekiemierde hareket kısıtlılığı yok
veya minimal. Orta sonuç: Kaynama
tam, enfeksiyon iatrojenik geçici n.radialis felci veya komşu ekiemierde kısmi
hareket kısıtlılığı var. Kötü sonuç: Kaynama yok, enfeksiyon var, iatrojenik kalıcı
n. radialis felci mevcut veya komşu ek-

lemlerde ileri derecede hareket kısıtlılığı
var. Olumsuz kriterlerden birinin varlığın
da olgu orta veya kötü olarak değerlen
dirildi.

BULGULAR
Cerrahi olarak tedavi ettiğimiz 32 olgudan ameliyat sonrası dönemde en az
6 ay izlenen 23 olgu değerlendirilmeye
alındı. Değerlendirmeye alınan olgularda yaş ortalaması 34 olup en kısa takip
süresi 6 ay, en uzun takip süresi 1O yıl
ortalama takip süresi ise 18 ay bulundu.
Ameliyat edilen olgularda cerrahi endikasyonlar incelenirse Tablo 1'deki dağılım görülür.
Ameliyat edilen 32 olgudan 8'ine n.radialis felci eşlik ediyordu. Bu olgulardan 3'ü çeşitli yaralanmalar nedeni ile
3' ü kaynama gecikmesi nedeni ile, 1'i
damar yararlanması nedeni ile, 1'i ise
başarısız konservatif tedavi sonucu ameliyat edildi. Bu olgularda n.radialis eksp, lore ,edildi. 4 olguda sinir sağlam bulunurken 1 olguda tamir, 1 olgudada nöro
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Tablo- ll:
Sonuç

Olguların

Genel
Olgu

iyi
Orta
Kötü
Toplam

Sayısı

15
6
2
23

liz yapıldı. Değerlendirilmeye alınan olgular incelendiğinde ameliyat öncesi n.
radialis felcinin bulunan olguiardan 3' ünde tamamen düzelme, ikisinde kısmi düzelme, 3'ünde ise total felç halinin sürdüğü gözlendi. 23 hastada görülen
komplikasyonlar ise şöyle sıralayabilir. 1
olguda enfeksiyon (% 4.34), 1 olguda
kaynama kusuru (% 4.34), 2 olguda
ameliyat sonu n. radialis felci {% 8.68),
6 olgudada (% 26.00) çeşitli derecelerde omuz, dirsek veya hem omuz hemde dirsekte hareket kısıtlılığı saptandı.

TARTIŞMA

Humerus cisim kırıkları genellikle aktif yaşayan genç erişkin erkeklerde görülür (10,1.1). Beli M.J'nin (1) serisinde ortalama yaş 31.5, kadın erkek oranı
11/27, Foster R.J' nin (7) serisinde ortalama yaş 39.5, kadın erkek oranı 8/13,
Mast J.W (11) ise % 60 olgusunun
16-39 yaşlar arasında olduğunu belirtmiştir. Bizde ortalama yaş 34, kadın erkek oranı 1/2,5 olup serileri e uyum gösterir.
Çoğu kez cerrahi girişime gerek kalmadan konservatif yöntemlerle iyi bir şe
kilde tedavi edilen bu kırıklarda, endikasyonu seçmek 'koşulu }le cerrahi tedavi-
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Değerlendirilmesi.

Yüzde

65.30
26.00
8.70
100.0

de kullanılan bir yöntemdir. Açık redüksiyon ve internal fiksasyon endikasyanları
nı bu şekilde sıralayabiliriz (1, 3, 5, 12,
13, 15, 16, 19).
1- Pozisyonun konservatif yöntemlerle kabul edilebilir olmadığı kırıklar (özellikle segmenter humerus kırıkları).
2- Patolojik kırıklar.
3- Ekstremite ile ilgili ek yaralanmaların erken hareketi gerektirdiği humerus cisim kırıkları (özellikle dirsek bölgesi yaralanmalarının eşlik ettiği kırıklar).
4- Damar ve Sinir yaralanmalarının
eşlik ettiği humerus cisim kırıkları.
5- Çeşitli yaralanmaların eşlik ettiği
humerus cisim kıhkları.
6- Kaynama gecikmesi ve kaynamama.
7- Bilateral humerus cisim kırıkları.
Cerrahi yöntemin tercih edildiği kıs
mi endikasyonlar ise (15, 16).
1- Konservatif yöntemin uygulaması
nın güç veya olanaksız olduğu sistemik
veya nörolojik hastalıkların eşlik ettiği
humerus cisim kırıkları (özellikle parkinson! u hastaların kırıkları).
2- Pumerus 1/3 distalinin Holstein-Lewis tipi kırıkları.
Bizim cerrahi tedavi uyguladığımız
32 olgudan 30'unda kesin cerrahi endikasyon söz konusu olup 2 olgunun kıs
mi endi kasyonuna giren humerus 1/3

distalinin Holstein-Lewis tipi kırığıdır. Klinik olarak bu tür kırıklarda cerrahi yöntemi tercih etmekteyiz.
Kapalı kırıkiara eşlik eden n.radialis
felcinde yaygın 3 görüşten birincisi erken eksplorasyon (8), ikincisi 3-4 haftada iyileşmeyen felçlerde eksplorasyon
(12) iken, Üçüncü görüş ise 3- 4 ay bekleyip sonra eksplorasyondur (2, 3, 6,
14, 15, 16). Klinik olarak 3. görüşü benimsemekteyiz ve olgularımızın hiçbirinde n.radialis felci cerrahi tedavi için primer endikasyon olmamıştır.
Humerus cisim kırıklarının tedavisi
sonucu genellikle 2 ayda ekstremite kullanılırken 6 ayda da tam fonksiyonlarını
kazanır. Kaynamada bu süre içinde beklenir (14). Literatürde cerrahi tedavi sonrası % 61-96 oranında kaynama bildirilirken (2, 10, 11, 15, 17), Foster ve arkadaşları (7) 96 olguluk serilerinde uyguladıkları cerrahi tedavi sonucu Küntscher
çivisi ile % 73, nötralizasyon plağı ile %
96, kampresyon plağı ile de % 100 kaynama elde etmişlerdir. Bizim 23 olgumuzdan birinde (% 4.34) kaynamama
ortaya çıktı. Segmenter humerus eisim
kırığı olan olguya intramedüller tesbit uygulanmış olup proksimal segmentinde
kaynama sağlanmasına rağmen distal
uç kaynamadı. Yeniden ameliyat edilen
olgu halen takiptedir.
Literatürde humerus cisim kırıkları
nın cerrahi tedavisi sonucu görülen enfeksiyon % 2-20 oranında bildirilmelidir
(1, 2, 10, 11, 14). Çalışmamızda 1 (%
4.34) olguda enfeksiyon gelişti. Olgu humerus açık segmenter kırığına dirsek
bölgesi açık kırığının eşlik ettiği olgu
olup intramedüller tesbit uygulanmıştır.
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Ameliyat sonu görülen n.radialis telci % 3-29 oranında bildirilmiş olup (1, 2,
4, 8, 13). Bazı serilerde % 1O oranında
görülmesi dikkat çekicidir. Bizim çalış
mamızda ameliyat sonu 2 (% 8.2) olguda görülen n. radialis felci 1,5 ay sonraki kontrollerinde düzeldi.
Humerus cisim kırıklarının tedavisi
sonucu olumsuz sonuçlara yol açan en
önemli komplikasyonlardan biri komşu
ekiemierin hareket kısıtlılığıdır. Cerrahi
tedavi ile erken harekete izin veren stabil bir osteosentez materyali kullanılarak
bu kamplikasyon azaltılabilir (1, 12, 13,
15). Yayınlarda% 12.56 (1, 13, 17) oranında bildirilen komşu eklemlerdeki hareket kısıtlılığı bizim değerlendirmeye aldığımız 23 olgunun 6 (% 22) sında görüldü. Olgular incelendiğinde; uzun eksternal tesbitin uygulandığı kırıklar, kaynama gecikmesi olguları ile komşu eklem
ve kemiklerdeki kırıkların eşlik ettiği olgular olduğu görüldü.
Çalışmamızın

sonucu humerus cisim kırıklarının aktif yaşayan genç ve
erişkin erkeklerde sık görüldüğü, uygun
endikasyonla yapılmış cerrahi tedavinin
başarılı olduğu, osteosentez materyali
olarak plak-vida kombinasyonunun tercih edildiği, kaynama gecikmesi ve kaynamama olgularının greftle desteklenmesinin uygun olacağı, ameliyat sonu n. radialis felcinin önlenmesi için uygun disseksiyon ve dikkatli ekartasyon yapılma
sı gerektiği, konservatif tedavi sonucu
sık görÜlen komşu eklemlerdeki hareket
kısıtlılığının uygun cerrahi endikasyon
ve rijit internal fiksasyonla azaltılabilece
ği sonucuna varıldı.
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ÇOCUK SUPRAKONDiLER HUMERUS KlRlKLARlNlN
DEGERLENDiRiLMESi

Dr. Mahmut KIŞ *Dr. Yaser MUŞDAL

Çocuk suprakondiler humerus kırık~
ları ortopedi ve travmatolojide önemli
yer tutması ve bu kınğın tedavisindeki
prensipierin cerrahiye doğru kayması bizim de tedavi şeklimizi değiştirmemize
neden oldu. Bu nedenle biz de hastanemizde 1.1.1980 ile 1.9.1989 tarihleri arasında takip ve tedavi ettiğimiz hastaları
mızın bulgularını ve istatistiki sonuçlarını
değerlendirmeyi uygun bulduk. Az ayrıl
mış ve tam ayrılmış kırıkta, açık redüksiyon ve çivileme ile % 87.5 başarılı, %
12.5 kötü sonuç alınırken, traksiyon uyguladığımız vakalarda % 83 iyi sonuç,
% O mükemmel sonuç, % 17 kötü sonuç bulduk. Az ayrılmış ve tam ayrılmış

* SSK Ankara Hast. 1. Ortopedi KI. Uzmam
** H.Ü. T.F. Ortop. ve Travm. A.B.D. Profesörü
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kırıklarda

erken dönemde açık redüksiyon, çivilerle fiksasyon traksiyon yöntemine göre daha iyi bir yöntemdir.

MATERYAL VE METOD:
Çalışmamızda

1.1.1980 ile 1.9.1989
tarihleri arasında H.O.T.F. Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dalında muayene ve tedavileri yapılan suprakondiler
humerus kırıklı 206 çocuk vakadan son
kontrole gelen 80 vaka materyalimizi .
oluşturdu. Çocuk suprakondiler humerus kırığı (ÇSHK) tanısı alan tüm vakalar
için kayıt tutuldu. Bu kayıtta ek patoloji,

kınğın sınıflaması

kız

hasta idi. Kınğın taratlara göre dağılı
mında 34 vaka sağ, 46 vaka da sol tarafta idi. Nedenlerine göre dağılımında 72
vaka (% 90) düşme nedeni ile, 8 vaka
(% 1O) trafik kazası nedeniyle başvur

(EI-Sharkawi kritirleri),
tedavi şekli kaydedildi. Kontrol için gelen 80 hasta aynı kişi tarafından muayene edildi. Dirsek taşıma açısı ve hareketleri kontrol edildi. Son röntgenolojik
kontrolleri yapıldı. Hastalarımızda Mitc2
hael ve Adams kriterleri esas alınarak

muştu.

Hastalarımızın

ilk geldiğinde yaş ortalamaları 6.91, son kontrollerinde 9.05
idL ·Hastalarımızın ilk müracaatinde en
küçük 16 ay, en büyüğü 14 yaşında idi.
Ortalama izlem süremiz 2.14 (19 yıl) yıl
oldu.

değerlendirilme yapıldı.

BULGULAR:

ÇSHK cinsiyete göre dağılımında 46
vaka (% 57.5) erkek, 34 vaka (% 42.5)
Sayı

%

O- 3 saat

33

41.25

4- 12 saat

12

15.00

13- 24 saat

6

7.50

24 saat

29

36.25

Toplam

80

100.00

Zaman

Vakalarımızın

hastanemize müracaattan önce
tedavi

gördüğü

açısından dağılımı:

Sayı

Yüzde

Tedavi görmeyenler

56

70.00

Başka

doktor tedavisi

13

Sınıkçı

tedavisi

11

13.75

80

100.00

Toplam

Vakalarımızın %

2.5'i fleksiyon tipi,
% 97.5' u ekstansiyon tipi ÇSHK idi. %
5'i açık kırık, % 95'i kapalı kırık idi. Vakalarımızın 33'ü (41.25) ayrılmamış, 11'i
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,.

(% 17.5) minimal

16.25

ayrılmış,

33' ü (%

41.25) ayrılmış kırık olarak değerlendiril
di. Beş vakada (% 6.25) ek sinir patolojisi saptandı.

Vakalarımızın

büyük çoğunluğu, 51

ile uyumluydu. (1 ,3,5,6,8, 15). Fakat ba-

vaka (% 63.75), atel ile; 2 vaka (% 2.5)

şarı oranımızın

alçı ile; 19 vaka

mizde ayrılmamış kırık oranının yüksek

nu alçı

olması

(% 23. 75) traksiyon soile; 8 vaka da (% 10) açık redük-

yüksek

olmasında

seri-

da etkendir.

siyon-internal fiksasyon yöntemi ile tedavi edildi.

SONUÇ:

Yirmidört vakada (% 30) dirsek taşı
ma açısı varusta 6' sı sınıkçı tedavisi gören, biri de başka hastanede ameliyat

ÇSHK tedavi~indeki amaç dirsek hareketlerinin tam olarak kazanılması, nor-

edilmiş

mal bir dirsek taşıma

olup, bizim ikinci kez ameliyat et-

tiğimiz vakaydı.

elde etmek ol-

malıdır. Bunları sağlamak

Hareket kısıtlılığı, dirsek taşıma açısı
bulunamamıştır.

için

hastanın

müracaat zamanına, kınğın tipine, hastanın yaşına göre tedavi planlanmalıdır.

bakımından, kınğın sınıflamasına

tatiksel fark

açısı

göre isKınğın tipi

Kırık ayrılmamış,

damar-sinir patolo-

ve tedavi yöntemleri arasında da istatik-

jisi yoksa uzun kol ateli ile 3-4 hafta tes-

sel fark bulunamamıştır (p 0.05).

pit

sonrası

erken harekete

Kırık ayrılmış

Serimizdeki vakaların cinsiyet oranı,
kınğın

tipi, kınğın tarafı oranları, yaş orta-

laması

literatür ie uyumludur. 3-5 Litera-

kapalı

redüksiyon ile redüksiyon yapılıyor ve kontrollerde kayma yoksa ayni tedavi yöntemi geçerlidir. Kırık ayrılmış, kapalı redüksiyon ya-

TARTIŞMA:

pılamıyorsa

ve

başlanması.

veya damar-sinir patolojisi

tür incelemesinde kınğın hastaneye müracaat saatine göre değerlendirilmesine

varsa, kampartman sorunu varsa, konservatif tedavi (kapalı redüksiyon-atel,

rastlanmadı.

traksiyon) uygulananlara göre, erken dö-

29.25' i

vakaların

Serimizde

kırık oluştuktan

sonra müracaat

etmiştir.

%

açık

1 gün ve daha

nemde

redüksiyon ve internal fik-

1968'de Dr. Tu-

sasyon iyi bir yöntemdir.

Ayrılmış

veya

tak tarafından yapılan çalışmada vakaların % 50'si kırık oluştuktan 15 gün sonra
müracaat etmiştir. Ayrıca serimizde %
13.75 vakanın daha önce sınıkçı tedavisi

az ayrılmış kırıklarda traksiyon uygulanan 18 vakadan 15'i (% 84) iyi, 3'ü (%
17) başarısız iken, açık redüksiyon uygulanan 8 vakadan ?'sinde (% 87.5) mü-

görmüş olması

kemmel, 1'inde (% 12.5) kötü sonuç

rının

kötü

ve bu

olması

da

vakaların

sonuçla-

alınmıştır.

anlamlıdır.

Çivilerle tespit edilenlerde
kontrolünün 3. haftasında pimler çıkarı

Dirsek taşıma açısı yönünden 24 vakada (% 34) varus saptadık. Bu değer li-

lır,

teratür ile uyumludur (2, 7).

parçalı

"

ve deplase kırıksa vakanın özelli-

ğine göre ya erken debridman-açık re-

Tüm tedavi grupları göz önüne alın
dığında

4-6. haftada serbest bırakılır. Açık

% 93. 75'i başarılı ve iyi sonuç

düksiyon veya traksiyonla redüksiyon-pansuman yöntemi ile izlenmelidir.

olarak bulduk. Bu sonucumuz literatür
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Kırığın,

Tablo- 1.

tedavi şekilleri ile

%

n

%

n

%

Atel

30

37.5

4

5.0

6

7.5

Alçı

..

..

2

2.25

..

--

1

1.25

..

..

--

..

..

2

5

6.25

31 38.75

8

10.0

11

Açık

a

c

b

n

Traksiyon

ilişkisi.

tiplerinin

~i

MJkemmel

a

kırık

Başarım

%

n

5.0

3 3.75

3

--

..

..

--

..

..

..

..

6

7.5

--

..

..

..

..

n

4

%

a

c

b
n

%

n

..

--

3.75

%

Toplam(%)

c

b

n

%

n

..

--

1

1.25

--

2 (2.5)

3.75

19 (23.75)

1.25

8 (10.0)

--

--

..

--

-- --

9 11.25

---

..

..

..

--

--

--

--

..

%

3
ı

51 (63.75)

Redüksiyon
Toplam

x'- 3.1344 P 0.05 a: k

rılm am ış

b. Az ayrılmış c.

13.75

4

5.0

11.25

12

15.0

..

--

--

..

..

5

6.25

&O (100.0)

Ayrılmış kınk)
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ÇOCUKLARDAKi KAYMIŞ SUPRAKONDiLER
HUMERUS KlRlKLARlNlN TEDAVi SONUÇLARI
Dr. Fezi Köylüoğlu *, Dr. Ali Macit *
Dr. Göksel Ergan *, Dr. M. Akif Kaygusuz **

Çocukluk çağının humerus suprakondiler kırıkları, hem sık görütmeleri,
hem de tedavisindeki başarısızlık oranlarının diğer çocuk kırıkiarına kıyasla yüksekliğiyle önemli bir problem olmaya devam etmektedir. Bu sebeple dünyadaki
suprakondiler humerus kırıkiarına yaklaşmının neresinde olduğumuzu ve tedavi sonuçlarımızın ne oranda başarılı kabul edilebileceğini araştırmak istedik.
MATERYAL VE METOD:
Sağlık Bakanlığına

ait Haydarpaşa
Numune Hastanesi, Ortopedi - Travmatoloji kliniğinde, Mart 1987 ile Temmuz
1990 yılları arasında deplase suprakondiler humerus kırıklı 182 çocuk hastaneye
yatırılarak tedavi edildi. Bu 182 çocuktan 66'sı çağrıya uyarak kontrola geldi.
66 vakadan 22 sine genel anestezi
altında kapalı redüksiyon, 44 üne ise
açık redüksiyon ve internal tespit uygulandı. Açık redüksyon yapılan 44 hasta* H.
**H.

Paşa
Paşa

dan 34 üne posterior insizyonla, 1O tanesinde lateral insizyonla girilmiŞtir. Hastalar ortalama 3 hafta süreyle dirseküstü
atel ile immabiiize edilmiştir.
Açık ve kapalı redüksiyondan hemen sonra dirsek iki yönlü grafilerle, redüksiyon değerlendirmesi yapılmıştır.
Bu değerlendirmede, Bauman veya kapitülohumeral açılara direkt olarak bakıl
mamış, angulasyon veya deplasman
olup olmadığı genel olarak gözlenmiştir.
Ortalama takip süresi 10 aydır. Hastaların son kontrollerinde dirsek hareketlerine, klinik olarak kübitis varus veya
valgus gelişip gelişmediğine, Bauman
ve kapitülohumeral açılarına bakılmıştır.
Tedavi sonuçları, Mitchei-Adams kriterlerine göre değerlendirilmiştir.
BULGULAR:
Araştırmaya

45'i (% 24, 7)

kız,

seği kırılmşıtır.

Numune Hast. Ortop. KI. Asistanlan
Numune Hast. Ortop. KI. Başasistam
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dahil edilen vakaların
137 si (% 75,3) sol dir-

Tablo 1 - Kapalı ve açık redüksiyon sonuçlarının kıyaslanınası
Mükemmel

iyi

Kötü

Başarı

8
12
6

10
10
2

4
12
2

%81,0
%64,7
%80,0

Kapalı

red.
Post. kesi
Lat. kesi

Vakaları yaş gruplarına

göre ayırır
sak, Toplam 182 vakanın% 57 sinin 5-9
yaş grubunda olduğu anlaşılabilir. Ortalama yaş 7.6 dır. Vaka sayısı olarak, 8
yaşında pik gözlenmiştir.
Takip edilen 66 vakanın % 95,5'u
ekstansiyon tipi, % 4,5'u fleksiyon tipi kı
rıktır. 63 ekstansiyon tipi kırıktan, 4 tanesi tip 2, 21 tanesi posterelateral deplasmanlı tip 3, 28 tanesi postemmedial deplasmanlı tip 3, 10 tanesi sadece posteriara deplasmanlı tip 3 kırıktır.
Buradaki başarı oranları, mükemmel
ve iyi sonuçların toplamıdır.
Yaş gruplarına göre açık ve kapalı
redüksiyonların sonuçlarını incelersek,
0-5 yaş grbunda açık redüksiyonda %
80,0, kapalı redüksiyonda % 87,5, 6-10
yaş grubunda açık redüksiyonda %
69,5, % 63,6 kapalı redüksiyonda %
33,3 başarı elde edildiğini görürüz.
Farklı tedavilerin kübitis varus deformitesi veya hareket kısıtlılığı yapma
oranları ayrı ayrı araştırıldığında, kapalı

redüksiyon

yapılan

hastalarda hareket
açısından başarı % 85 iken k. varus meydana gelmeme açısından başarı % 59
dur. Posterior insizyonlu açık redüksiyonda, hareketteki başarı % 64 iken, k.
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varus oluşmama açısından başarı % 85
dir. Lateral insizyonda ise hareketteki
başarı % 80 k. varus oluşmamadaki başarı% 100 dür.
Klinik olarak_ tespit edilen varus deformitesi ile iki dirsek arasındaki Bauman açısı farkının ilişkisi araştırıldığında,
Klinik olarak va rus tespit edilemiyen hastaların Bauman açıları farklı -2 ile + 4,2
arasındayken, deformite tespit edilen
hastaların iki dirsekieri arasındaki açı farkı ortalaması + 13,3 olarak bulunmuş
tur.
Takip sonunda ölçülen kapitülohumeral açısının, hareketteki başarı ile
olan ilişkisi araştırıldığında, Mükemmel
hareketi olan hastaların kapitülohumeral
açı ortalaması 39,90, iyi hareketi olanların açı ortalaması 28,60, kötü hareketi
olanların açı ortalaması 17,00 dir.
Kırık ile ameliyat arasında geçen sürenin sonuçlara etkisi araştırıldığında, ilk
2 gün içinde ameliyat edilenlerde başarı
% 86,6, kırıkdan 2-4 gün sonra ameliyat
edilenlerde başarı% 81 ,8, 48 gün arasın
da ameliyat edilenlerde başarı % 63,6, 8
günden sonra ameliyat edilenlerde başa-·
rı % 33,3 tür.

TARTIŞMA:

rı.

Wilkins tip 3 kırığı deplasman şekli
nin,· cerrahi tedaviye ihtiyaç duyma ve
seçilecek cerrahi kesi açısından önemli
olduğunu vurgulamıştır. (7) Ona göre
postemlaterel kayma yapan kırıklar açık
redüksiyona daha çok ihtiyaç duyarlar.
Ve posterelateral deplasmanlı kırıklarda
antramedial ınsızyon, postemmedial
deplasmanlı kırıklar.da anterelateral insizyon kullanılmalıdır. Ancak biz serimizde,
posterelateral deplasmanlı kırıkların %
76 sına açık redüksiyon uygulandığını
ve bunlardan% 62,5 başarı elde edildiği
ni, postemmedial deplasmanlı kırıkların
ise % 71 ine açık redüksiyon uygulandı
ğı ve bunlardanda% 70 başarı elde edildiğini gördük. Yani Wilkins'in kanaatini
destekleyecek yönde veriler elde edilmedi. Bize göre, kırığın deplasmanının, tedaviyi ve tedavinin başarısını belirlemed e rolü yoktur.
Madsen'in, Pirone'nin ve bizim serilerde, kapalı redüksiyonda hareketteki
başarı, kübitis varus meydanan gelmeme başarısından daha yüksektir. (1 ,5)
Açık redüksiyonda ise kübitis varus meydana gelmeme başarı daha yüksektir.
Bazı yayınlarda bunun tam tersi sonuçlar vardır. (6) Bize göre açık redüksiyonda hareket kısıtlılığının fazla görülmesi
normaldir. Çünkü kırık ile anteriarda oluşan yumuşak doku hasarına özellikle
posterior insizyonda kullanılıyorsa, birde posteriarda ki yumuşak doku hsarı
eklenir. Nitekim lateral insizyonun hareket sonuçları daha iyidir.
Kübitis varusun sebebi tartışmaladı-
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Kübitis varusun distal fragmanın medial açılanmasıyla oluştuğunu savunan
D' Ambrossia ve Weiland'a göre iyi bir
redüksiyon sonrasıvarus gelişme ihtimali yok denecek kadar azdır. (1 ,6) Varu- ·
sun, distal humerus epifiz plağının gelişim kusuruyla oluştuğunu savunan,
Brewster, Karp ve ippolito'ya göre ise
takip esnasında deformitenin artması veya azalması epifiz plağı hasarını gösterir. (3) Bizde serimizde, kübitis varusun
kapalı redüksiyonda fazla görüldüğünü
tespit ettik. Bu deformite epifiz plağı hasarıyla ilgili olsaydı, kapalı ve açık redüksiyon yapılan vakalar arasında varus yönünden bir fark olmaması gerekirdi. Halbuki aradaki fark çok dikkat çekiciydi.
Flynn ve Wilkins, 10° nin üstündeki
taşıma açısı farkının asla kabul edilmemesini, ideal farkında 50 nin altında olması gerektiğini savunuyorlar. Yine,
Hindman, CT ile yaptığı çalışmalarda
10° nin üstündeki açılanmalarin kübitis
va rus ile sonuçlandığı bulmuştur. (2, 7)
Bizde, klinik olarak kübitis varus tespit
ettiğimiz hastaların Bauman açıları ortalamasını + 13,30 bulduk. Ve sonuçlarımı
zın diğer yayınlarla uyumlu olduklarını
gördük.
Operasyonunu zamanlaması konusunda bizim görüşümüz ilk 48 saatte
ameliyat etmenin, sonuca olumlu yönde
yansıyacağı şeklindedir. 1989'da Kotwal
tarafından

yapılan

araştırmadada aynı

yönde sonuçlar ortaya

çıkmıştır.

SONUÇLAR:
Çocukların

suprakondiler humerus

kırıklarında, kapalı

2- Hindman, B. W.: Supracondylar fractures
of the humerus: Prediction of the cubitis va rus de-

redüksiyon özel bir
dikkat ile yapılmalıdır. Özellikle redüksiyondan hemen sonra Bauman ve kapitülohumeral açı ölçülerek değerlendirilme
lidir. Ancak böylece kübitis varus oluş
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AÇIK REDÜKSiYON VE iNTERNAL FiKSASYON
UYGULANAN ERiŞKiN DiSTAL HUMERUS
KlRlKLARlNlN GEÇ SONUÇLARI

Dr. Tanju Uca *, Dr. Serdar Akalm *, Dr. Uğurtan Baysan **

Bu çalışmada Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Hastanesi, 1. Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniğinde Ocak 1983 ile
Aral ık 1988 yılları arasında ameliyat edilen 49 adult humerus distal uç kırığı incelendi. Hastayarın yaş ortalaması 46.7
idi. AO sınıflamasına göre hastaların 9'u
(% 18.4) A1, 11'i (% 22.4) 81, geri kalan
29 hasta (% 59.2) C2-C3 kırığı idi. Hastaları hareket sınırının derecesi, ağrı, sakatlık ve radyolojik olarak yapılan skorlama (modifiye Jüpiter skoru) kullanıldı.
En iyi sonuçlarA 1 grubunda elde edildiği serimizde, tüm vakalar dahil edildiğin
de % 61.3 iyi ve mükemmel sonuç elde
edildiği saptandı. Cerrahi geç sonuçların; kınğın tipi, travmadan tedaviye kadar geçen süre, immobilizasyon süresi
ve rehabilitasyon süresi ile ileri daha kötü olan sonuçlarımızda en önemli etkenin uzun immobilizasyon ve erken rehabilitasyon uygulamasanın yetersizliği olduğu düşünüldü.

* SSK Ankara Hast. /. Ortop. ve Travm. KI. Asistam
**SSK Ankara Hast. !. Ortop. ve Travm. KI. Uzmam
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GiRiŞ
Geçmişte,

radyolojik başanya rağ
men, açık redüksiyon sonrası yeterli ve
tatmin edici fonksiyonun sağlanamadığı
ve eklem sertliği kaldığı müşahade edilerek, adult distal humerus kırıklarından
sonra maluliyetİn kaçınılmaz olduğu ileri
sürülmüştür (1-6).
Karşıt olarak son yıllarda erken hare-:
kete imkan veren çok stabil ve rijik internal fiksasyonun fonksiyonel bB:şarısına
ait birçok yayın vardır (7-10).
MATERYEL VE METOD:

SSK Ankara Hastanesi 1. Ortopedi
ve Travmatoloji Kliniğine Ocak 1983 ile
Aralık 1988 yılları arasında başvuran 49
yetişkin distal uç humerus kırığı çalışma
ya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 46.7 idi. (Yaş aralığı 21-61 yaş) Hastalardan 22 (% 44.8)'si kadın, 27 (%
55. 2) 'si erkekti.

Tablo- 1: Kırık tipine göre sonuçların değerlendirilmesi
(ilk rakam hasta sayısı, ikinci rakam "%" değeridir).

TiPi

KlRlK
SONUÇLAR

A1

81

C2

C3

TOPLAM

7/14.2

2/4.2

0/0.0

0/0.0

9/18.3

iYi

2/4.2

9/18.3

10/20.4

OjO.O

21/42.9

ORTA

0/0.0

0/0.0

6/12.3

OjO.O

6/12.3

KÖTÜ

0/0.0

o;o.o

4/8.2

9/18.3

13/26.5

9/18.3

11/22.5

20/18.3

9/18.3

49/100

MÜKEMMEL

TOPLA'M

Hastalar çekilen radyogramlarına
göre Müller sınıflaması kullanılarak incelendi. (1-10) (Şekil-1) Buna göre 49 hastanın 9 (% 18.3)'u medial epikondil kınğı
na (Tip-A1), 11 (% 22.5)'i laterel kondil
(trochlea) kırığına (Tip-B1), 20 (%
40.9) 'si interakondiler parçalı kırığa
(Tip-C2) ve 9 (% 18.3)' u intraartikuler
parçalı kırığa (Tip-C3) sahipti.
Hastalardan 3 (% 6.1)' ünün travmayı takip eden ilk 24 saat içinde ameliyat
edildiği anlaşıldı, 8 (% 16.3) hasta 1-3
gün içinde, 11 (% 22.5) hasta 3-7 gün
içinde, 20, (% 40.9) hasta 7-14 gün içinde, 7 (% 14.2) hasta 15 gün ve üstünde
bir sürede ameliyat edildiği belirlendi.
Hiç bir hastada preoperatif nörolojik belirti yoktu. Tüm ameliyatlarda ulnar sinir
dikkatle, korundu.
Hastalar ortalama 39,4 ay (34-84 ay)
süre takip sürelerinden sonra kontrollere çağırıldı. Hastaların tamamı kontr~lle
re geldi Son kontrollerinde hastaların
subjektif yakınmaları, dirsek ekieminin
hareket sınırları, deforme olup olmaması bakımından klinik olarak, 2 yönlü dir-
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sek grafiteri çekilerek radyolojik otarak
değerlendirildi. Klinik ve radyolojik bulgutar karşılaştırıtdı. Daha sonra kınğın tipi ve travmadan ameliyata kadar geçen
süre arasında ilişkiler araştırıldı. Ayrıca
instabilite sinir yararlanması gibi komplikasyonların olup Olmadığı incelendi.
Sonuçlar değerlendirilirken modifiye
Jupiter (1985) kriterteri kullanıldı. Jupiter
kriterleri aslında Cassebaum (11) dereceleme sisteminden adapte ed!lmiştir
(12). Derecelernede ekstansiyondaki kayıp, Fleksiyon derecesi, ağrı ve maluliyet değerlendirilir. Kriteriere ek olarak
radyolojik inceleme sonuçları da çalış
mamızda derecelerneye eklendi (Tablo

- 1).

SONUÇLAR
Hastalardan 9 (% 18,4)'unda hiçbir
subjektif yakınma ve günlük aktivitelerinde sınırlama olmadığı saptandı. Bu hastaların tamamında 15°'den az ekstansiyon kaybı ve 130°'den fazla fleksiyon

Tablo- 2: Travmadan operasyona kadar geçen süreye göre hastaların
değerlendirilmesi (ilk rakam hasta sayısı, ikinci rakam "%" değeridir).

s
SONUÇLAR

ü

R

E

~OPLAM

15 gün +

ilk 24 Saat

1-3 gün

3-7 gün

7-14 gün

MÜKEMMEL

3/6.1

6/12.3

o;o.o

OjO.O

0/0.0

9/18.3

iYi

0/0.0

2/4.2

11/22.5

8/16.3

. 0/0.0

21/42.9

ORTA

0/0.0

0/0.0

o;o.o

6/12.3

0/0.0

6/12.3

KÖTÜ

0/0.0

0/0.0

0/0.0

6/12.3

7/14.2

13/26.5

TOPLAM

3/6.1

8/16.3

11/22.5

20/40.9

7/14.2

49/100

Hastalardan 13 (% 26,5)'ünde gün

mevcuttu. Radyografileri normaldi. Bu
gruptaki
kırığı

B1

hastaların

?'si Tip A1, 2'si Tip

idi.

boyu devam eden
mutad

işlerini

ağrı

ve

dirseğinde

yapmaya engel olan

kısıtlı

Hastalardan 21 (% 42,9)'inde hafif

lık saptandı. Fleksiyon hareketi 90° den

ağrı, ağır işlerde çalışmama yakınmaları

az ve ekstansiyonda 40° az kayıp olup,

mevcuttu. 30° ile 150° arasında ekstansi-

radyogramlarında

yon kayıpları, 120°'den fazla fleksiyonla-

di daralma,

rı vardı.

belirlendi. Hastalardan 4'0 Tip C2, 9'u

Radyolojik incelemede eklem

aralığında

hafif daralma, subkondral ha-

fif skleroz

saptandı.

Bu

kırığı gurubundadır.

kınğı

18,4) hastada çok iyi, 21 (% 42,9) hasta-

oluşan

25,6) hastada kötü sonuç elde edildiği

ortaya

çıktığı

şekilde sakatlık

ve

işine

engel ola-

belirlendi. Hiç birhastada eklem instabili-

belirlendi. Fleksiyon

hareketi 90° den fazla ekstansiyonda
o

40 den az

kayıp

ramlarında

ekiem

ma,

osteöfit görünümü

da iyi, 6 (% 12,3) hastada orta ve 13 (%

6 (% 12,3) hastada aktive ile
cak

cid-

Tüm hastalar inclendiğinde 9 (%

na sahipti.
ağrının

yaygın

aralağında

2'si

hastaların

Tip A1, 9'u Tip B1 ve 10'u Tip C2

Tip C3

eklem

yaygın

Bu gruptaki

tesine, myozitis ossifikansa
1 hastada

mevcut olup, radyog-

tandı.

aralığında

gelişmişti.

ciddi daral-

osteofit görünümü
hastaların 6'sı.Tip

kırığı

ulnar sinir paralizisi sap-

2 hastada da valgus deformitesi

Hastaların kırık

saptandı.

C2

kalıcı

ları

rastlanmadı.

tiplerine göre sonuç-

Tablo-2'de görülmektedir. En iyi so-

nuçlar Tip A 1 kırıki ı hastalarda elde ed il-

gurubundadır.
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miş

rı

kırıkları,

olup Tip B1 ve Tip C2

onla-

ve erken harekete izin verecek rijit inter-

takip ediliyordu. En kötü sonuçlara

nal fiksasyon teknikleri ile cerrahi tedavi

parçalı

intrakondiler

kırıklar

(Tip C3) da

tekrar çok

görüldü.

çalışmada, erişkin

Bu

Travmadan ameliyata kadar geçen
süre göz önüne

alındığında, sonuçların

orantılı olduğu saptandı

rus

kullanılır olmuştur

kırıklarının açık

(4,8-12).

distal hume-

redüksiyon ve inter-

nal fiksasyon ile tedavisinde literatüre
olsa da % 61,3

oranın

(Tablo - 2). Süre uzadıkça sonuçlar kö-

da iyi ve mükemmel sonuç elde

edildiği

tüleşmektedir.

saptanmıştır.

süre ile ters

Bütün mükemmel sonuç-

göre daha

düşük

Kırık

ekiemi içerdikçe ve

lar 3 günden ewel ameliyat edilenlerde

parçalı

bulundu.

dir. En iyi sonuçlar epikondil ve kondil

oldukça sonuçlar

(Tip A1 ve Tip B1)
TARTIŞMA

sonuçların

çok

Erişkin

distal humerus

kırıkları sık

görülmez ve tedavisi güçtür (8). Suprakondiler bölge humerus
larda

olduğu

kırıkları

çoğu kapalı

gibi

ve 'T'

kırıkları,

ekiemi ilgilendiren "Y"

yaygın

olarak

kapalı

kullanılmıştır

trav-

kadar geçen südaha

kötüleştiği

Kırıklar

yaralanmaları" kitabında,

rus distal uç
kolunun

metodlar

tılıp

kırığı

Özellikle intraartiküler kırıkları içeren

alçı

ve ·

hume-

olan hastalarda cerrahastanın

içinden zaman zaman

egzersize

başlandığı,

çıkar

tam harekete

ise 14-15 gün içinde geçtiklerini bildirmıştir

(13-17).

(6). Jupiter (1985), Gobel (1987)

Herley (1987), Behram (1990), Holds-

distal humerus kırıkiarına ait birçok kötü
metodları

girişime

hi redüksiyondan 1 hafta sonra

psödoar-

yaratma potansiyelleri

nedeniyle uzun bir süre

edilmiştir. Ayrıca

Ege (1989), 'Travmatoloji:
Eklem

troz, nörolojik belirti, deformite ve travosteoartıt

interkondiler kırık

uzadıkça sonuçların

yöntemle

kırıkları, parçalı kırıkların

matik

re

en kötü

bulunmuştur.

çocuk-

redükte edilebilir. Ancak deplase kandil,
epikondil

madan cerrahi

kırıklarında,

parçalı

ta (Tip C3) elde

kötüleşmekte

worth (1990)

çalışmalarında

erken ve sü-

tekrar gün-

regen rehabilitasyonun önemini belirtir

getirmiştir

(18-21). Horne, çok

raporla yayınlanımıştır (4,812,22). Uza-

parçalı kırıklarda

internal fiksasyon ve

mış

sonuç konservatif
deme

stabilitenin

güçlülüğüne

işaret

ederek

konservatif tedavinin daha başarılı olacağını

ileri

sürmüştür

(14). Ancak son

larda modern implantlardaki

imbolizasyonun tedavisinin

başarısı

nı duşürdüğüne ait birçok yayın vardır

(8-12).
Serimizde iyi ve mükemmel sonuçla-

yıl

gelişmeler
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rın

yüzdelerinin, literatürde son yıllarda

r-~
.ı

yayınlanan

makalelerdekinden nispeten

düşük olması

erken ve süregen rehabili-

tasyonunun etkin

uygulanmamasına

immobilizasonun uzun

ve

tutulmasına bağ

lanmıştır.
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SUPRAKONDiLER HUMERUS KlRlKLARlNDA
AÇIK REDÜKSiYON -iNTERNAL FiKSASYON
Dr. Ayhan ÖZGÜNDÜZ *, Dr. irtan GÖKÇAY **

Çocuk humerus suprakondiler kırık
ları üzerine geniş ve derinlemesine birçok çalışma yapılmıştır. Ancak redüksiyon sonrası stabilizasyon güçlüğü çekilen tiplerinde, açık redüksiyonun uygulanması, postoperatif fibrozis nedeniyle
gelişen eklem hareketi kısıtlılığı ileri sürülerek, genel bir kabul görmemektedir (2,
5). Çalışmamızda küçük bir seri ile bu
tartışmaya katkıda bulunmak istedik.

HASTALAR VE YÖNTEM

SSK Okmeydanı Hastanesi Ortop~
di ve Travmatoloji Kliniği'ne 1988 Mayıs
- 1990 Aralık döneminde başvuran ekstansiyon tipi, kortikal ilişkinin kalmadığı
deplase, suprakondiler humerus kırıklı
hastalar incelendi. Tüm hastalar başvu
ruyu takip eden saatlerde, dirsek ve ön
kol ödemi olanlar hariç, genel anestezi
altında (GAA) kapalı repozisyon denenmiş, radyo! oj i ile teyid edilen başarılı" re* SSK Okmeydam Ortop. ve Travm. KI. Asistam
** SSK Okmeydant Ortop. ve Travm. KI. Uzmant
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düksiyon ve atelde bu durumu stabil olarak korunanlarda konzervatif tedaviye gidilmiştir. Dirsek ödemi, açık kırık, dolaşım bozukluğu, sinir.lezyonu, redüksiyonu kapalı repozisyonla sağlanamayan
ve redüksiyon sonrası tespitte anstabil
olan tüm hastalara GAA'da devam edilerek açık redüksiyon uygulanmıştır.
Çalışmamızda cerrahi tedavi uygulanan ve kontrol takiplerine gelen 25 hastanın değerlendirilmesi yapıldı. Hastaların 18'i erkek, 7'si kız idi. En küçüğü
2.5, en büyüğü 14 yaşında oluna hastaların 6' sı beş yaşından küçük, 15' i beş on yaş arasında, 4' ü on - ondört yaş
grubunda idi (Tablo 1). 7 hastada distal
fragman postero - mediale, 18 hastada
postero - laterale deplasman mevcut
idi. Hastalardan 3'ünde tip 2, 4'ünde tip
1 açık kırık mevcut idi. 1 hasta kırık oluş
tuktan sonra ve kırıkçı müdahalesi gördükten 36 saat sonra kliniğimize dolaşım bozukluğu ile başvurmuş, 1 hastada N. Medianus sahasına uyan motor

kusur, 1 hastada suprakondiler kırığa .eş
lik eden medial epikondil kırığı mevcut
idi.
Hastaların 2'sinde dirsek anterior girişi kullanıldı. Bunlardan biri başvurdu
ğunda dolaşım bozukluğu bulguları tespit edilen, diğeri de proksimalden ayrı
lan bir kemik fragmanının anteriara deplase olduğu hastalar idi. Dolaşım bozukluğu alanda, A. Brachialis'in antekubital
tünel proksimalinde spazm gözlendi, sı
cak serum fizyolojik ve lidocain'in lokal
uygulaması ve antekubital fasyanın gevşetilmesi sonucu arter nabzı proksimalde geri döndü, ancak radial nabız 24 saat sonra alınabildL Diğerindeki anterior
deplase fragman eksize edildi. Her ikisinde kırık redüksiyonu sağlanmasına takiben. çift çapraz kirscher tespiti uygulandı.23 hastada dirsek posterior insizyonu ile girildi, M.Triceps'in distal fasiası seviyesinden tepesi proksimalde köşeleri kondil er bölgede olacak tarzda üçgen şeklinde kesildi. Kırık repozisyonu
takiben çift çapraz kirscher ile tespit uygulanarak triceps dikildi. Dolaşım bozukluğu olan hasta dışındakilerin tümünde
havalı turnike kullanıldı. Tüm hastalara
postop. dirsek 90 derecede ve ön kol
supinasyonda sirküler alçı yapıldı. Yaralar kapak açılarak takip edildi. Tüm hastalara perioperatif 3 gün tekli antibioterapi uygulandı. Beş yaş altı için üç hafta,
beş - on yaş arası dört hafta, onyaş ve
üzeri için altı hafta, alçı tespitine devam
edildi. Tespit süreleri bitiminde uçları cilt
ve alçı dışında bükülerek bırakılmış
kirschner telleri alçı ile birlikte çıkarıldı
ve hastaya kendi uygulayacağı dirsek -
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ön kol hareketleri tarif edildi. ilk bir hafta
egzersiz dışında kol, boyun askısında taşındı. Bilahare askıdan çıkarılarak ekstremitesini kullanmaya izin verildi. Tespit
sonlandırıldıktan sonra ortalama üç hafta egzersizlere devam ettirildi. Hiçbir
hasta fizik tedavi servisine gönderilmedi.

BULGULAR
Hastaların

ortalama yatış süresi 3
gün idi. 25 kırık ortalama 4.5 haftada iyileşti. 1 hastada tedaviye ilişkin kamplikasyon olarak pastop 3. gün N. Radialis
sahası motor ve his kusuru gözlendi.
Neden olarak sirküler alçının proksimalde yeterince yükseğe çıkartılmaması sonucu lateralden sinire baskı yaptığı kararına varıldı. Sinir 14 hafta sonra normal
fonksiyahianna müdahalesiz döndü. Dolaşım bozukluğu ile başvuran hastada
volkman iskemik kontraktürü bulguları
yerleşti. Ameliyat öncesi N. Medianus
lezyonu olan hastada pastop 6. hafta
lezyon geriledi. Tüm hastalarda bir haftalık rehabilitasyon süresi sonunda el bileği, parmaklar ve ön kol hareketleri ile ilgili hiçbir kısıtlıfığa rastlanmadı. Ortalama üç haftalık- rehabilitasyon sonunda
22 hastada dirsekierin hareketi tam sınır
larına ulaştı. 3 hastanın ortalama dirsek
fileksiyonları 120 derece, ekstansiyon kı
sıtlılıkları 30 derece idi. Bu hastalardan
biri, dirsek ekieminde pastop enfeksiyon gelişen, diğeri alçı ve teller çıktıktan
sonra dirseğine ağırlık uygulayarak rehabilitasyon yapan, diğeri de anterior giriş-

le kemik fragmanı eksize edilen hastalar
idi.
. Ortalama 18 aylık takip süresi sonunda yapılan klinik değerlendirmede, sağ- •
lam dirsekle yapılan karşılaştırmada, ,klinik olarak varus ve valgus deformiteleri
görülmedi. Dirsekierin taşıyıcı açıları yaşa göre normal sınırlarda tespit edildi.

SONUÇLAR
Çalışmamız,

bu konuda yapılan sonuç çıkartılabilir serilerte karşılaştırıldığın
da, hasta sayısı ve takip süresi yönünden yetersizdir. Öte yanda cerrahi tedavi endikasyon kriterleri ve sonuçları yönünden bu serilerle uyum göstermektedir (1, 3, 4).
Anstabil kırıklarda sağlanan redüksiyonun, sürekli traksiyon, perkütan çivileme veya açık redüksiyon - osteosentez
yöntemlerinin hangisinin seçileceğini belirleyen kriterler net olmakla birlikte, tedavi kurumunun teknik imkanları ile hasta ve yakınlarının takip işbirliğine uygun-

Tablo 1:
Yaş

luğu,

günlük tıp uygulamamızda yöntem seçimini etkileyen önemli faktörlerdir. Anatomik repozisyonu iyileşme süresi sonuna dek daimi traksiyon ile sağlan
dığı hastalarda, repozisyonun devamı
nın kontrol için traksiyon altında sık radyolojik takip gerekmektedir. Pozisyonlandırma güçlükleri nedeniyle hekimin
net karar vermesini sağlayamayan radyografiler ortaya çıkmaktadır. Bu ise güvensiz bir takip oluşturmaktadır. Hastalarımız içinde preop repozisyonu sağla
nan ancakanstabil olan 16 tanesi, traksiyon uygulanarak hospitalize edilse idi
ve alçı tespitine geçilebilir ortalama süre
olan iki hafta boyunca yatsalar idi, cerrahiye göre yatak işgal oranı beş kat fazla
olacaktı.

Özellikle başvuran her hastayı sevk
etmeyip bizzat tedavi etmek zorunda kalan büyük kent hastaneleri ortopedi servisierindeki meslektaşlarımıza, anstabil
tüm suprakondiler humerus kırıklarında
erken açık redüksiyon ve kirschner ile
osteosentezi öneririz.

Değerlendirmeye alınan hastaların yaş-

cinse göre

dağılımı

2.5-5

5-10

10-14

TOPLAM

Erkek

3

11

4

18

Kadın

3

4

-

TOPLAM

6

15

4

Cins
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7

25
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ÇOCUK HUMERUS SUPRAKONDiLER
KAYMIŞ

KlRlKLARlNDA

CERRAHi TEDAVi SONUÇLARIMIZ

Dr. Bozkurt TAYLAN* Dr. Ali ihsan DOGAN

Humerus suprakondiler kırıkları çocuklarda dirsek çevresi kırıklarının büyük çoğunluğu olup (% 60); tedavi yöntemlerinin farklılığı, kırık ve tedavi yöntemlerinin ko m plikasyonları nedeni· ile
önemli bir sorundur. Bölgenin özelliği
nedeni ile ciddi damar ve sinir lezyonları
nın oluşması, kapalı redüksiyonlarda redüksiyonun bozulması, kalıcı eklem sertliklerinin oluşması bu bölge kırıklarının
tedavi yönteminin titizlikle· seçilmesini
gerektirir.

MATERYAL METOD
Konya - Ereğli Devlet Hastanesi' ne
1986 - 1990 yılları arasında müracaat
eden 123 suprakondiler kırıklı hastanın
ayrılmamış olan 52'si posterior alçı atel,
çok az kayma ve deplasmanı olan 13' ü
kapalı redüksiyon ve posterior alçı ateli
ile tedavi edilmiştir.
58 olguya ise açık redüksiyon yapılır,
* Konya- EREGLi Devfet Hast. Ortopedi Uzmam
** Konya- EREGLi Devfet Hast. Acil Servis Tabibi
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Kirschner teli tesprr edilerek posterior alçı
ateline alınmıştır. Hastanemizde portatif
röntgen olmadığından traksiyon tedavisi
uygulanamamıştır.

Cerrahi tedavi uyguladığımız 58 hastadan ancak 51 'inin takip ve kontrolleri
yapılabildiğinden değerlendirmeye alın
mışlardır.

51 hastamızın 9'u kız (% 18), 42'si
erkek (% 82) dir. ippolito olgularının %
.58'ini erkek olarak belirtmiştir. En küçük
hastamız 3, en büyük hastamız 16 yaşın
dadır. Ortalama yaş 9,5 tur. En sık olgumuz 8 - 13 yaş arasında (34 olgu % 66)
dır. O. Eroğlu 6- 8 yaşta% 46.5, Ege %
50 bulmuşlardır. 44 olgu (% 86) sol, 7 olgu (% 14) sağ koldadır. Kendi serilerinde Polatkan % 57.3, Aykurt % 73.5, O.
Eroğlu% 61, Kestellioğlu% 72, M. Eroğ
lu % 43 sol taraf olarak bildirmişlerdir.
Kınğın tipini O. Eroğlu % 95.4,
Tachdjian % 95, Çeliker % 92, Ege %
90, Aykurt% 88, Polatkan% 87 ekstansiyon tipi olarak bildirmişlerdir. Bizim seri-

başka kırık

ve lezyonlar tespit edilmiştir.
Polatkan bunu % 7.5 olarak bulmuştur.

TEDAVi
Kırık

A. C. 20.6. 1986 Ameliyat öncesi 3 yönlü grafi/eri

mizde 48 olgu (% 94) ekstansiyon tip, 1
olgu fleksiyon tip (% 2), 2 olgu (% 4)
parçalı kırık idi.
Açık kırığı Eroğlu % 11.2, Ege % 6
bulmuşlardır. Bizim serimizde 8 olgu (%
15.6) açık kırık, 43 olgu (% 84.4) kapalı
kırıktır.

Etiyolojide indirek mekanizma (düş
me) daha fazla görülmüştür (41 olgu %
80). Trafik kazası 1O olguda (% 20) görülmüştür.

Hastaneye geliş süresi aynı gün ile
30 gün arasında değişmektedir (ortalama 6 gün). Acil olarak müracaat eden
hasta sayısı 26 (% 51) dır. Kırık-çıkıkçıya
giden olgu sayısı 16 (% 31 )dır.
Sinir lezyonu 5 olguda (% 1O) görülmüştür. Bunlardan 2'sinde median 2''
sinde radial, 1'inde ulnar ve median sinir arazı birliktedir. Ki bu son olgu ile radial ve ulnar sinir paralizisi olan birer olgu açık kırıkla, radial sinir paralizisi olan
diğer olgu sınıkçı tedavisinden sonra
müracaat etmişlerdir. Bunlardan radial
sinir ve median sinir arazı olan 2 olgu ileri takiplerde kendiliğinden düzelmişler
dir. Olgularımızın hiçbirinde Wolkman'ın
iskemik kontraktürü görülmemiştir. Olgularımızın 3' ünde (% 6) üst ekstremitede

olduktan sonra değişik sürelerde müracaat eden hastalar en kısa süre
içinde ameliyata alınmışlar, lateralden girilen kesi ile kırık redükte edilmiş, geç olgularda kal dokuları temizlendikten sonra redüksiyon yapılmış, lateral ve medial
epikondilden geçirilen 2 adet çapraz
Kirschner teli ile stabilizasyon sağlanmış
tır. Telierin uçları dışarıda bırakılmışlar
dır. Bütün olgular özellikle açık kırıklar
da daha fazla olmak üzere bol antibiotikli solüsyon ile yıkanmıştır. Fazlaca kal te. m izlenen 2 olguda hemowac dren 24 saat süreyle bırakılmıştır. Ameliyatlardan
sonra posterior alçı ateli dirsek 90° fleksiyonda iken uygulanmış; geç gelen ve
fazla kal temizlenenlerde ileri dönemde
fleksiyon sınırlaması az olması için açı
75'ye düşürülmüştür. Olgularımız ameliyattan sonra 3 ile 5 gün arasında hasta-
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A. C. a- Ameliyattan 2 gün sonra
b- Ameliyattan 22 gün sonra
c- Ameliyattan 54 ay sonra

Resim - 3: A. C. Ameliyattan 54 ay sonra - Floxiyon
tam mevcut. Lateral kesi izi görünüyor.

nemizde

olup, en yeni olgumuz 4 aylıktır. Ortalama takip 30 aydır.
Olgularımızda myozitis ossifikans ve
osteomyelit komplikasyonuna rastlanmamıştır. 4 olguda (% 8} Kirschner telinin geçtiği yerde yüzeyel enfeksiyon olmuştur. Tel çıkartıldığında enfeksiyon ortadan kalkmıştır.
Sonuçlarimızı değerlendirirken LAGRANCE ve RiGAULT'un değerlendirme
kriterlerini gözönüne aldık. Buna göre:

yatırılmışlardır.

durumu gözönüne alınarak 3. ve 4. haftalar arasında radyolojik tetkikleri yapılmış; yine bu radyolojik tetkikl~re göre 21-25. günlerde alçı
atel sökülmüş, hafif dirsek egzersizlerine başlanmış, 28-35. günlerde telleri çekilerek 6. hafta sonuna kadar hafif egzersizlere devam edilmiştir. 6. haftadan itibaren aktif dirsek egzersizleri verilmiştir.
Olgu!arımızda en uzun takip 54 ay

Carrying Angle

f)N 1!1.( i

·,

Hastalarımızın yaş

·,~,,-:\

"ıT 2.1~·"

.?-.0/'

S't.a.'/~

~-·~-- .... ":;.<...~:s'i" .. ~,_;· t

.:
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Resim- 4: A. C. Ameliyattan 54 ay sonra
Ekstansiyon tam mevcut.

Taş1ma

aç1s1 ölçümleri

normal sm!T!ar içinde.

Hareket Sınırlılığı

Nörolojik Bulgu

Normal
o
20 den az
o
20 den az
o
20 den çok

Yok
Yok
Yok
Yok-var

(Taşıma Açısı)

Çok iyi
iyi
Orta
Kötü

Normal
o
10 denaz
o
20 den az
o
20 den çok

Orta gruba giren 7 olgudan 4' ü hastaneye 12 gün geç gelmişler ve sınıkçı
tedavisi görmüş, 2 olguda açık kırık ile
gelmişlerdir. Orta olarak değerlendirilen
7 olgumuzda taşıma açısı değişikliği

29 olgu çok iyi (% 57), 12 olgu iyi
(% 23,5), 7 olgu orta(% 14), 3 olgu kötü (% 5,5) olarak değerlendirildi. Çok iyi
ve iyi grubuna girenler toplam 41 olgu
(% 80,5) dur.
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10°-20° arasında idi.
Yine kötü olarak değerlendirilen 3 olguda da sinir lezyonları olup dirsek hareketleri sınırlılığı ve taşıma açısından iyi
gruba girmektedirler. Bu olgulardan birinde radial, birinde ulnar ve birinde de
ulnar - median sinir lezyonları mevcuttur.

- Eksternal kallus, el ve ön kol ödeminin kapalı redüksiyona göre daha az
olması,

-

Hastanın

kısa olması,

hastanede

yatış

süresinin

bu nedenle sosyal yaşama

kısa

sürede dönmesinin sağlanması
özellikleri gözönüne alındığında seçilmiş
olgularda di.ğer tedavi yöntemlerine göre tercih edilebileceği kanısına varıldı.

KAYNAKLAR
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Polatkan ve arkadaşlarının serisinde %
90, Aykurt ve arkadaşlarının serisinde %
76.5, Kestellioğlu ve arkadaşlarının serisinde % 78.0. Eroğlu ve arkadaşlarının
serisinde% 73 iyi sonuç aldıklarını belirtmişlerdir. Bizim sonuçlarımııda % 80.5
iyi olarak değerlendirilmiştir.
Careassone ve arkadaşları tam deplasmanlı kırıklarda cerrahi yöntemi tedavide önermişlerdir. Shifrin ve arkadaşları
açık redüksiyon ve Kirschner teli ile tedavi ettikleri 100 den fazla olguda iyi sorıuçlar aldıklarını bildirmişlerdiı. Ege son
yıllarda daha çok cerrahi redüksiyonu
tercih ettiğini bildirmiştir.
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ÇOCUK SÜPRAKONDiLER HUMERUS KlRlKLARlNDA
KlSlTLI MEDiAL YAKLAŞlMLA
AÇIK REDÜKSiYON SONUÇLARI

Dr. Abdullah ERER

1984-1990 yılları arasında Rize
S.S.K. Hastanesinde 28 suprakondiler
humerus kırığına kısıtlı medial yaklaşım
la açık redüksiyon ve çapraz kirshner teli ile fiksasyon uygulanmıştır. Bu tedavinin başlıca üstünlüğü hastanede kalış
süresini kısaltmak yanında fonksiyon ve
kozmetik bakımdan iyi sonuçlar vermesidir.
Çocuk suprakondiler humerus kırık
ları Ortopedistin en çok komplikasyonla
karşılaşabileceği kırıklardandır. Tedavi
yöntemleri konservatif ve cerrahi olarak
iki grupta incelenebilir. Konservatif yöntemler: Kapalı redüksiyon + alçı veya
atel tesbiti, cilt ve iskelet fraksiyonu ile
redüksiyonun kontrolu ve bilahare alçı
tesbiti şeklindedir. Bazen konservatif tedavi sonrasında kubitus varus veya
uzun süreli eklem sertlikleri gelişebilmek
tedir. Özellikle traksiyon sırasında hastanın ve çevresinin üç hafta süreyle yatağa bağlanması yanında hastane masraflarının ve yatak işgalinin artmasına yol
açmaktadır (3).
*

Rize SSK Hastanesi Ortopedi ve Trav. Uzmam.
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Cerrahi girişimin belirli uygulama koşulları vardır. Özellikle kınğın tam ayrıl
mış olması, açık kırıklar, birlikte damar-sinir zedelenmesinin varlığı ve dirsek
çevresinde aşırı hematarnun redüksiyonu zorlaştırması hallerinde cerrahi uygulanabilir. Suprakondiler kırıkta cerrahi girişim için posterior, lateral, medial ve anterior yaklaşımlar bildirilmiştir (1, 2, 7,
9). Porteri or yaklaşımda aşırı kapsül er
travma nedeniyle kalıcı eklem sertlikleri
geliştiğinden bugün için terkedilmiş gibidir. Anterior insizyon ise damar - sinir
zedelenmesinin lokalizasyonuna göre
uygulanabilir. Ancak bunda da ciltte
kontraktür geliştiği bildirilmiştir (6). Lateral insüzyonda kınğın medial kısmına hakimiyet azaldığından redüksiyon bazen
tam olamamakta bu da geç dönemde
kubitus varus defortimesine yol açmaktadır. Bu deformite bilahare cerrahi düzeltme osteotomilerini gerekli kılrnakta
dır. Aynı durum konservatif tedavi yöntemi olan traksiyon ve alçı tedavisi için de
geçerlidir. Eskiden kubitus va rus' un ep i-

başarısızlık

olan tam ayrılmış, dirsek ÇeVresinde aşırı şişlik olan ciltte ekimoz veya açık kırıklı olgular seçildi. Nörovasküler fonksiyonlar kontrol edildikten sonra
genel anestezi altında uygun alan temizliği yapılarak medial insizyonla girildi.
m. Triceps ile m. Brachialis arasından kı
rık sahasına !Jiaşıldr. Redüksiyon sağlan
dıktan sonra parmakla anterior kortikal
devamlılık hissedilerek bu esnada internal fiksasyon yapıldı. Redüksiyonu gözle görmek amacıyla aşırı diseksiyon yapılmadı. Cerrahi sonrası posterior atel
uygulandı. Üç hafta sonra atel çıkarıldı,
dirsek hareketlerine başlandı, altıncı hat-·
tada Kirshner telleri çıkarıldı. Fizik tedavi
uygulanmadı.

TARTIŞMA

fizyal arrest sonucu geliştiğine inanılırdr.
Ayrıca lateral insizyonda ulnar sinir lez~
yonu post operatif dönemde bildirilmiş
tir. insizyonunun dışardan görünür olması da ayrı bir dezavantajıdır.
Medial insizyonla ilgili başarılı
sonuçlar bildirilmiştir (2, 4, 5, 7).

MATERYAL
VE METOD:

Çocuk suprakondiler kırıkların
da cerrahiye karar verilirken: Kapalı redüksiyonda
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VE SONUÇLAR:

28 çocuğun üçü kız, 25'i erkekti. Üç
oigu açık kırıktı, açık kırıklardan 1 tanesinde posterior interosseoz sinir zedelenmesi mevcuttu. Tüm olgular hastane-

ye başvurduktan sonra 24 saat içinde
ameliyat edildiler. Yaş dağılımı 5- 13, ortalama 8.2, hastanede kalış süresi 2 - 5,
ortalama 3.8 gün, ortalama takip süresi
18 aydı. Tüm olgular 2.5 ay içinde dirsek ekiemi fonksiyonlarını tam olarak kazandılar. Hiçbir olguda kalıcı eklem sertliği gelişmedi. Üç olguda yüzeyel enfeksion Kirshner çıkarıldıktan sonra tıbbi tedavi ile düzeldi. Kubitus va rus olguları
mızda gelişmedi, bunu medial insizyonda medial kesimin redüksiyonunun komplet olmasına

ruz.

Kısıtlı

bağlıyo

cerrahi

yaklaşımdaanato

mik
dan

redüksiyonkaçınmış olmamız geç dönemde
eklem
sertlikleri ile karşı

laşmamamızı sağ
lamıştır.

Hiçbir olguda damar - si255

nir patolojisi postoperatif
olarak
gelişmemiştir. Bir
olguda preoperatif olarak tesbit
edilen posterior
interosseoz sinir
zedelenmesi median sinirde zedelenme
şeklinde
cerrahi sırasında
'
tesbit
edilmiştir
(2, 7, 9). Ameliyat
sırasında radyolojik kontrol başlangıçta teknik nedenlerle
yapılamamıştır. Bilahare postoperatif dönemde radyolojik kontrol yapılmıştır. Takip süremizin kısalığı hastaların yakınma
ları olmadıkça kontrole gelmeme alış
kanlıkları nedeni iledir. Bu çalışmanın ışı
ğı altında kısıtlı medial yaklaşımın radial
sinir zedelenmesi primer olarak birlikte
mevcut olmayan olgularda estetik, fonksiyonel ve ekonomik olduğu sonucuna
vardık. Medial insizyon primer kapalı re-

düksiyon ve perkütan çivilemenin mümkün olmadığı koşullarda yapılabileceği
gibi, traksiyon tedavisine alternatif aktif
bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çık
maktadır.

KAYNAKLAR
1- Biyani A.: lpsilatera/ supracondyler fracture of humerus and forearm bones in children. /ncury. 20, 203, 1989
2- Canale TS.: Fractures Dis/ocations ·in
Children. Campel/'s Operative Orthopaedics.
1874, Mosby Co. 1987
3- Palmer EE.: Supracondy!er Fractures of
the Humerus in Chi!dren. J.B.J.S., 6Q-A: 653, 1978

256

4- Ramsey RH and Griz JHON.: lmmediate
open Reduction and internal fixation of Sever!y
disp/aced supracondyler fractures of humerus in
Children. C/in. Orthop. 90, 131, 1973
5- Shifrin PG.: Open reduction and internal fixation of supracondyler fractures of Children. Orthop. C/in. of NA.: 7, 573, 1976
6- THOMAS, Ap.: Entrapment of the proximal
fragment of supracondyler fractures J.B.J.S. (Br.)
72-8, 321, 1990
7- THOMETZ JC. TECHN!OUES For Dircet RadJOgrafic Visualisation Durign Closed pinning of
Supracondyler Humerus Fractures in Chi!dren: Journal of Paediatric Osthopedics, 10, 555, 1990
8- Weifand AJ: Surgica/ treatment of disp!aced supracondy!er fractures of the Humerus in
Children, J.B.J.S., 6Q-A: 657, 1978
9- W!LK!NS KE.: Fractures in Children, 374,
1984

ÇOCUK ÖN KOL KlRlKLARlNDA
CERRAHi TEDAVi

Dr. irtan Öztürk *, Dr. Bülent Aksoy **, Dr. Güven Bulut**

Çocuk önkol kırıkları genellikle konservatif olarak tedavi edilmektedir
(6, 7,8). Tam anatomik repozisyon kırı
ğın sekelsiz olarak iyileşmesi için her zaman gerekli değildir. Belli derecelerde
ve küçük çocuklarda rotasyonel veya
angüler deformite ile iyileşen kırıklarda
büyüme ile düzelme olmakta ve ön kolda ratasyon hareketlerinde herhangi bir
kısıtlan ma gelişmektedir (1 ,3,5,8).

MATERYAL VE METOD:
Sağlık bakanlığı Şişli

Etfal Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği' nde
1983 - 1990 yılları arasında 33 deplase
çocuk önkol kırığı açık repozisyon ve internal fiksasyon ile tedavi edilmiştir. Bu
hastalardan son kontrolu yapılan 16 olgu değerlendirilmiştir.
16 olgunun 15'i erkek, 1'i kız çocuktu. En küçük 7, en büyük 14 yaşında
olan olguların yaş ortalaması 12.1 idi.
Biz Kliniğimizde 10 yaş altındaki çocuklarda cerrahi tedavi uygulamıyoruz. Serimizdeki 7 yaşında olan olguda ise 3 kez
repozisyon denenmesine rağmen başa
rısız kalındığından açık repozisyon ve internal fiksasyon yapılmıştır.
Tüm olgularda travma sebebi oyun
sırasında düşmeydi. Bunlardan yalnız biri lll derece açık kırıktı. 4 olgu da hastanemize müracaat etmeden önce sınıkçı
tedavisi görmüştü.
Hastanemize ilk müracaatta bulunan tüm olgularda en az bir kez olmak

Fakat büyük çocuklarda rotasyonel
veya angüler deformitelerdeki spantan
düzelme yeterince olamamakta ve önkolda pronasyon - supinasyon kısıtlılığı
gelişmektedir (3,4,7). Bu nedenle 8- 10
yaş üstündeki çocukların deplase önkol
kırıklarında yeterli anatomik redüksiyon
sağlanamazsa cerrahi tedavi tercih edilmektedir (1 ,2,3,6, 7,8). Bizde kliniğimiz
de genellikle 1O yaş üstü çocukların kapalı metodlarla yeterli anatomik repozisyon yapamadığımız önkol kırıklarında
açık repozisyon ve internal fiksasyon uyguladık.

* S. B. Şişli Eftall-!astanesi Ort. ve Trav. KI. Şef Muavini
*"'" S. B. Şişli Eftal Hastanesi Ort. ve Trav. KI. Asistan~
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üzere kapalı repozisyor, derıenrnişiir. Olgularda kırık oluşmaf;;r:·~~arı r•.me!iyata kddar geçen süre orta:ı:Sı~c:< ~2 gündlir. Lo
kalizasyon olarak 8' i (% SC\ .Jrtcı, 1/3,5 ·i
t 1 1/3 ,:.
""'u i':.)
.. , "'8
. '
( O/
10 31 • 25) d'ısa.,
, ..·--)
'') pC~<-

cM.

simal 1/3 bölümü iiçi'sndi ·en !;ır,kla
Ameliyat tekniği cls.rt <9 olg:.ır~(·. ı:::~
iki kemiğe intrarT:ed~ılisr .2:-.'Jl , ': c·i ~Jda
her iki kemiğe plak vide :: ~! Of:tEo: :: :''.E'z.
3 olguda dep!ase pozi~ yonu ·ıae.::i ıe.1i
usun çapraz Kirschner teneri ;le rrpc?ı::·
yonu yapılmışt:r. QlgJıc:·;rr.ız!n •)rtb.;ar.r r
takip süresi 14.3 ayd;ı.
Kaynama süresi orta~a'll& il<i E( ıJ.L p
takiplerimizde hiç bir olguda retraktür
oluşmadı.

Son kontrolünü yaptığımız 16 clı;v
nun hiç birinde rotasyanal C: efe rrrıi't2.
saptanmadı. Sadece bir olgJda u:i'c c 2.
15 derecelik uInar tarafa ar.gulz .~) c:ı
saptandı. Kaynama gecikmes;, ka~'ncı
mama ve infeksiyon hiç bir o!gumuzda
gelişmedi. Hareket muayenesinde 3 olguda 120 dereceden az dirsek fleksiyonu (100, 110, 120 derecede), 3 olguda
pronasyon hareketinde kısıtlılık (20, 30,
70 derece), yine 3 olguda su pinasyon
hareketlerinde kısıtlılık (20, 30, 40 derece) mevcuttu. El bilek hareketleri tüm olgularda açıktı.

TARTIŞMA

Çocuk ön kol kırıklarının tedavisi büyük oranda konservatif olarak yapılmak
tadır. En azından ön kol kırığı ile başvu
ran hastada kapalı repozisyon ve sirküler alçı denenmelidir (6,8). Fakat bazı
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özel durumlarda cerrahi tedavi terc
edilmektedir. Cerrahi tedavi endikasyo
ları; açık kırıklar, redüksiyonu sağlan
mayan veya devam ettirilemeyen kırı
lar, vasküler yaralanmalar ile olan kırıl
lar, kampartman sendromu gelişen kırıl
lar, bazı patolojik kırıklar (osteogenez
imperfekt0, fibröz displazi, enkondrorr
o~arak sayılabilir (6).
Cerrahi tedavide asıl sorun hangi kı
rik pozisyonlarının açık redüksiyonunu:
yapılıp yapılmayacağıdır. Bu konuda lite
ratürde bir uyumluluk görülmemektedir
Matthews (1982) deneysel olarak ön kol·
da 20 derecelik angulasyonların rotasyon hareketlerinde % 30 kayba neden
olduğunu göstermiştir. Matthews deneysel çalışmalarının sonucunda 10 dereceden fazla angulasyonların ön kol kırıkla
rında kabuı·edilemiyeceğini ileri sürmektedir (3). Fuller (1982) 8 yaşından önce
20 derecelik angulasyonların ve rotasyonel deformitelerin sekelsiz olarak d üzel ebildiğini, 8 yaşından sonra ise bu düzelmenin olmadığını bildirmiştir (i). Fuller
bu nedenle 8 yaş üstündeki çocukların
ön kol kırıklarında cerrahi tedavinin yapılmasını tavsiye etmiştir (1). Roberts
(1986) 15 dereceden fazla angu!asyonların kabul edilmeyeceği ve radial tarafa
angulasyonların, darsal angulasyonlara
göre daha çok prono-supinasyon hareket kısıtlılığına neden olduğunu ileri sürmüştür (5). Ray (1990) 10 yaş üstündeki
çocuk ön kol kırıklarında rotasyonel ve
anguler deformitelerin düzelme yeteneğinin azaldığını ve tatminkar repozisyon
yapılamayan _?lgularda cerrahi tedaviyi
önermektedir. (6). Roy'a göre cerrahi te-

davi gerektiren kırıklar tüm ön kol kınğı
olan çocukların % 1o unu kapsamaktadır (6). Verstrken de bu rakamı% 10 olarak bildirmiştir (8).
Çocuk ön kol kırıklarında cerrahi tedaviye karar verildikten sonra önemli bir
sorun da seçilecek cerrahi tekniğe kara:
vermektedir. King (1990) 12 yaş üstündeki çocuklarda bazen ameliyat yapmak zorunda kaldıklarını ve plak - v!da
iie osteosentez yaptıklarını bildirmektedir (2). Scuderi (1962) transvers kırıklar
da tek kortikal serkilaj il3 tespit yaptığını
bildirmiş, oblik, spiral ve parçalı kırıkiar
da plak - vida, segmenter kırıklarda ise
intrameduller tespiti önermiştir (7). Vertreken (1988) ve Roy (1990) çocuk ön
kol kırıklarının cerrahi tedavisinde intrarneduller çivilemenin plak - vida tespitine göre üstünlüklerini bildirmişlerdir. Or.lara göre: intrameduller çivileme geniş
bir insizyon gerektirmemekte, enfeksiyon, retraktür ve çapraz kaynama riski
düşük olmakta ve osteosentez materyelleri kolay çıkartılmaktadır (6,8).
Biz de kliniğimizde 1Oyaşın üstündeki çocukların ön kol kırıklarında tatminkar repozisyon yapamadığımız veya repozisyonu devam ettiremediğimiz olgularda cerrahi tedaviyi tercih etmekteyiz.
Olgularımızda plak - vida ve intrameduller tespit yöntemlerinin her ikisini de kullandık. Fakat son olgularımızda teknik
olarak daha basit, az travmatizanve ma-

i.eryeiiHin kclay çıkarılmasi avanteı.J!m
olan ii·ıtamedL..IIer çivil8meyi terc:h ettk
Serimizde er,feksıyon, kaynarr.arr.a, ça[jraz kaynama, anguler ve rotasyone! ~....:e
tormıte h ıç görülmediğinden, biz d..:- 1O
yaş üstündeki çocukların deplase vt: tatminkar repoze edılemeyen ön ~ol f:ıı-ıkla
r:nın tedavisind~ ·::errahi yöntem;e:·ir·ı yeri olduğu düşüncesindeyiz.
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ÇOCUKLARDA FEMUR BOYUN KlRlKLARI
VE TEDAViSi

Dr. Mehmet ERENOGLU *, Dr. ÜnalanERAL TUG
Dr. Sinan GÜLER ***, Dr. Bahattin ORAL ***

Osteoporotik erişkinlerin femur boyun kırıkları ile kıyaslandığında çocuklarda bu kırıklar çok nadirdir. Erişkin femur
boyun kırıklarının % 1'i nden daha azdır
ve yine tüm çocuk kırıklarının% 1'inden
daha azı femur boynu kırıklarıdır (2, 7,
11). Nadir görülmelerine karşın komplikasyonlarının sıklığı açısından önem taşı
yan kırıklardır.

MATERYAL:
1985 - 1990 yılları
arasında izmir Dr. Behçet Uz Çocuk
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde tedavi edilen o- 14 yaş arası 22 femur boyun kırıklı hastadan, patolojik kırı
ğı olmayan ve kontrollere gelen 16'sı inBu

çalışmamızda

celenmiştir.
Hastalarımızın kız

1 erkek

oranı eşit

olup, taraf farkı yoktu. Yaş ortalaması
9.25 olarak bulundu. Etyolojik etkenler
11 olguda (% 68. 75) yüksekten düşme,

5 olguda (% 31.25) trafik kazası idi.
Olgularımızı Delbet'in tanımladığı ve
Colonna' nın yaygınlaştırdığı klasifikasyona göre sınıflandırdık:
Tip 1 - Transepifizyal kırıklar
• Dislokasyonsuz transepifizyal

kı

rıklar

• Femur başının asetabulumdan
disloke olduğu transepifizyal kırıklar
Tip ll - Transservikal kırıklar (deplase ya da nondeplase)
Tip lll - Servikotrokanterik kırıklar
(deplase ya da nondeplase)
Tip IV- intertrokanterik kırıklar.
Vakalarımııda sırasıyla;

8 (% 50) Tip
ll, 6 (% 31.25) Tip lll, 1 Tip 1 (% 6.25) ve
1 (% 6.25) Tip IV kirık mevcuttu.
Hastalarımızdan 11'i travma sonrasİ
ilk gün içinde, 5'i ise 2-7 gün içinde kliniğimize başvurmuştu. 4 vakada (% 25)
başka kemik kırıkları, 3 vakada (%
18. 75) ise kafa travması eşlik ediyordu.

* i~mir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Ort. ve Trav. KI. Şef Muavini
** l~mir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Ort. ve Trav. KI. Başasistam
***!zmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Ort. ve Trav. KI. Asistam
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BULGULAR:

METOD:
Hastalara yatırılır yatırılmaz, etkilenen ekstremiteyi iç ratasyon ve abduksiyonda tutacak şekilde bilateral yumuşak
doku traksiyonu uygulandı. Cerrahi tedavi edilen hastalarda önce kapalı redüksiyon denendi. Başarılı olunamazsa açık
redüksiyon uygulandı. internal fiksasyon için spongioz vidalar kullanıldı.
16 hastamızdan, minimal deplase
Tip 1 kırığı olan 1 hastaya yumuşak doku traksiyonunu takiben pelvipedal alçı,
deplase Tip ll kırıklı 6 hastaya açık, 2
hastaya kapalı redüksiyonu takiben internal fiksasyon, deplase Tip lll kırıklı 5
hastadan 2' sine kapalı, 1'ine açık redüksiyonu takiben internal fiksasyon, 2'sine
iskelet traksiyonunu takiben pelvipedal
alçı; nondeplase Tip lll kırıklı 1 hastaya
Bryant traksiyonu takiben pelvipedal alçı ve deplase Tip IV kırıki ı 1 hastaya k~n
servatif yöntemlerle sonuç alınamayınca
açık redüksiyon ve anguler plakla osteosentez uygulandı.
Cerrahi olarak tedavi edilen vakaları
mızın hastanede kalış süreleri ortalama
10.5 gün olup, konservatif olarak tedavi
edilenlerde bu süre 22.5 gündü.
Cerrahi tedavi uygulanan hastalar
travma sonrası ortalama 4.2 günde tedavi edildiler.
Hastalarımızın pelvipedal alçıda kalma süresi ortalama 6 hafta idi. Radyolojik değerlendirmeye göre ortalama 2-3
hafta alçı ateli uygulandıktan sonra, koltuk değnekleri ile hastalar yürütüldü.
Tesbit materyalleri postoperatif ortalama 1 yıl sonra çıkartıldı.
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Hastalar son kontrol muayenelerinde ağrı ve yürüme anormallikleri açısın
dan değerlendirildiler. Kalça hareketleri,
alt ekstremite uzunluk eşitsizlikleri ve deformiteler araştırıldı. Her iki kalçanın ön
- arka ve yan grafileri çekildi.
Ortalama takip süresi 27.4 aydı. Hastalar klinik ve radyolojik olarak Ratliff kriterlerine göre değerlendirildiler (8).
Konservatif olarak tedavi edilen Tip 1
kırıklı hastada iyi sonuç alındı.
Cerrahi olarak tedavi edilen Tip ll kı
rıklı 8 hastadan 4'ünde avasküler nekroz, 3'ünde erken epifiz kapanması saptanmış olup, koksa vara görülmedi. Erken epifiz kapanması gösteren 3 vakanın 2'sinde birlikte avasküler nekrozda
mevcuttu. 1 spongioz vidanın epifize penetre olduğu 1 vakada erken epifiz kapanması ile birlikte avasküler nekroz görülmüştü. 3 spongioz vidanında epifizi
geçtiği 1 vakada ise sadece avasküler
nekroz görülmüştü. Sonuçlar 4 vakada
iyi, 4 vakada ortaydı.
Tip lll kırıklı 6 vakadan 4'ünde iyi,
2'sinde orta sonuç alındı. Cerrahi olarak
tedavi edilen 2 hasta ile konservatif olarak tedavi edilen 2 hasta iyi sonuç aldığı
mız vakalardı. Kapalı redüksiyon ve internal fiksasyon uygulanan 1 vakamızda
avasküler nekroz, 130° koksa vara ve erken epifiz kapanması saptanmış olup, 2
spongioz vidanın epifizi geçtiği görüldü.
iskelet traksiyonunu takiben pelvipedal
alçı ile tedavi edilen 1 vakamızda avasküler nekroz ve 120° koksa vara: saptandı. Bu son 2 vakadasonuç orta idi.

Tip IV kırıklı vakamızda açık redüksiyon ve internal fiksasyon ile tedavi sonucu iyi idi.
Hastalarımızdan hiçbirinde nonunion ve postoperatif enfeksiyon görülmedi. Aktivite kısıtlanması ve ağrı yakınma
sı olan hastamız yoktu. Kalça hareketleri normal sınırlardaydı. Hastalarımııda
% 37.5 avaskü:er nekroz,% 18.75 koksa
vara ve % 25 erken epifiz kapanması
saptanmış olup, 10 hastada iyi, 6 hastada orta sonuç alındı.

TARTIŞMA

Çocuk femur boynu kırıkları çoğu
seride yılda 1 - 2 vakalık insidansları ile
nadir görülen kırıklar olup, kliniğimizde
ki yılda 5.4'1ük oran hayli yüksektir (2, 4,
11). Ogden ve Lam bu kırıkların erkek
çocuklarda daha sık görüldüğünü bildirmişlerdir (5, 7). Kliniğimizde kız 1 erkek
oranı eşit olup, taraf farkı da yoktu. Yaş
ortalamamız 9.25 olup, literatürle uyumluydu (2, 4). Olgularımızın hepsi major
travmalar ile yaralanmışlardı. Literatürde
de major travmalar çoğunluktadır (2, 8,
1O). Travmanın şiddetinden ötürü birlikte kafatası, pelvis, femur kırıkları görülebilir ( 11). Vakalarımııda % 25 oranında
başka kemik kırıkları ve % 18 oranında
kafa travması saptandı.
Vakalarımızda Tip ll kırıklar % 50
oranda görülmüştü. Literatürde de en
sık görülen kırıklar Tip ll kırıklardır (2, 4,
5). Tip 1 ve Tip IV kırıklar ise nadirdir (2,
3). Vakalarımızdaki oranları % 6.25 dir.
Literatürde iyi sonuçların oranının kı-
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rığın

dep!asman derecesine bağlı olduğu bi!dirilmektedir(2, 3, 7, 9). Serimizdeki kırıkların biri hariç hepside p!ase kırık
olduğu için komplikasyonlar açısından
yüksek risk altındaydı.
Ratliff'in araştırmaları kamplikasyonları önlemede primer internal fiksasyonun önemini vurgulamıştır (8). Canale
Tip l, Tip ll ve deplase Tip lll kırıklarda
nazik kapalı redüksiyon ve internal fiksasyon, nondeplase Tip lll kırıklarda abduksiyonda pelvipedal alçı, Tip IV kırık
larda ise traksiyonu takiben abduksiyonda pelvipedal alçı, kırık redükte olmuyorsa internal fiksasyon önermektedir (2,
3). Lam ise nondeplase ya da minimal
deplase kırıklarda yeterli immobilizasyon ile iyi sonuçlar bildirmiştir (5). Böhler kalça ekieminin acil dekompresyonunun ve kampresyon vidaları ile stabil fiksasyonun avasküler nekrozu önleyebileceğine inanmaktadır (1). Boitzy ve Swiontkowski açık redüksiyon, kapsülotomi
ve kampresyon vidaları ile internal fiksasyonla iyi sonuçlar elde etmişlerdir (1,
10).
Ratliff % 45 avasküler nekroz, % 14
koksa vara, % 19 erken epifiz kapanması, % 33 nonunion; Lam % 17 avasküler
nekroz, % 32 koksa vara, % 20 erken
epifiz kapanması, % 13 nonunion; Canale % 43 avasküler nekroz, % 21 koksa
vara, % 61 erken epifiz kapanması ve %
6 nonunion bildirmişlerdir (2, 5, 9). Deplase kırıklarda bu oranlar daha yüksektir. Otörler erken epifiz kapanmasının
yüksek insidansını implantların epifiz plağını geçmesine, avasküler nekrozun
önemli insidansını ise kınğın başlangıçta-

ki

deplasmanına bağladılar.

bildiğince

Canale ola-

az çivi kullanılmasının ve bun-

ların

düksiyona bir an önce

ulaşabilmek

cerrahiye kadar geçen sürede abduksi-

epifiz plağını geçmesinden sakınıl
masının erken epifiz kapanması insidan-

yon ve iç rotasyanda bilateral

sını

Tip ll

son

çalışmalarında

% 12'ye

düşür

düğünü

bildirdi. Koksa

varanın

% B'lik

düşük insidansını

ise internal fiksasyon

ile açıkladı (3).
Avasküler nekroz

oranımız

% 37.5
kırık

vakalarda görüldüler. Koksa vara ora-

nımız%

uygularnaktayız.

doku traksiyonu
kırıklarla

yumuşak

deplase Tip lll

Tüm

kırıklarda

cerrahi tedaviyi tercih etmekteyiz. Kapalı

redüksiyon

başarısız

olursa

açık

redük-

siyon uyguluyor, jnternal fiksasyon için

olup bunlar deplase Tip ll ve Tip lll
lı

için

18.75 olup, deplase Tip lll

kırıklı

genellikle 3 adet birbirine paralel yerleşti
rilen spongioz vida kullanıyoruz. Vidaları
epifiz plağından geçirmemeye dikkat
ediyoruz. Nondeplase Tip lll ve Tip IV kı

vakalarda görüldüler. ~o 25 oranda er-·

rıkların

ken epifiz kapanması saptadık. Tip ll kı
rıklı 3 ve Tip lll kırıklı 1 vakada görüldü.

yöntemler kullanılması gerektiği inancın
dayız. Avasküler nekroz genellikle ilk 1

3 vakada avasküler nekroz ile birlikteydi

yılda görülebileceğinden

ve bunlardan 2'sinde vidalar epifiz pla-

bir röntgen kontrolü

ğından geçmişti.

tedavisinde öncelikle konservatif

Çocuk

Serimizde avasküler nekroz ile ilgili
aşikar

faktörler, kırığın başlangıçtaki
deplasmanı ve hastanın yaşıdır. Deplase kırıki ı ve çoğu 1O yaşın üzerinde olan
vakalarda görüldüler. Vakalarımızda kok-

femur

ötürü 2-4 ayda

yapılmalıdır.

boynu

kırıklarında

komplikasyonları

azaltabilmek açısından
nondeplase Tip lll ve Tip IV kırıklar hariç
acil kapalı ya da açık redüksiyon ve
spongioz vidalar ile ·kompresyonlu osteosentezin gerekli

olduğu görüşündeyiz.

sa varanın düşük insidansını ve nonunion görülmeyişini özellikle Tip ll ve Tip lll

da bildirdiği gibi hastaların
klinik tablo ve radyografileri zamanla

kırıklarda

önemli

uyguladığımız

stabil internal

fiksasyona bağladık. Erken epifiz kapan-

Lam'ın

derecede

değişebildiğinden,

uzun süreli takibe ihtiyaç vardır (6).

ması

sebepleri tam olarak bilinmese de,
avasküler nekroz ve epifizden geçen vidalarla ilgili olduğu açıktır.
Çok nadir kırıklar olduğu için en iyi
tedavi metodunu kategorize etmek zordur. Mümkün olan en
düksiyonun
cındayız.

epifiz

kısa

zamanda re-

sağlanması gerektiği

inan-

Çünkü çoğu vakada proksimal

damarları zedelenmemiş

külmüştür.

Kas

spazmını

olup bü-

azaltarak re-
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Kalçanın

trokanterik bölge kırıkları,
femur boyun kırıkiarına göre daha ileri
yaş grubunda görülmektedir. Bu hastalarda kırığı takiben pnömoni, tromboflebit, pulmoner embolizm, dekübitis ve
depresyon gibi komplikasyonlar çok sık
lıkla görülmekte ve ayrıca birlikte genellikle kardiyevasküler sistem, pulmoner
sistem, gastrointestinal sistem problemleri ve metabolik bozuklukların bulunması anestezi ve ameliyat riskini arttırmak
tadır. Bu nedenle bu hastaların tedavisinde seçilecek ameliyat yöntemi hastayı
en erken sürede mobilize etme ve kırık
öncesi durumlarına döndürme amacına
yönelik olmalıdır.
Yaşlı hastaların intertrokanterik ve
subtrokanterik kırıklarında morbidite ve
mortalite oranları oldukça yüksektir. internal fiksasyon yöntemlerinin kullanıl
ması ile daha iyi sonuçlar elde edilmeye

*
**
***

***

başlanmışsa

da yine de bu hastalarda kı
rığın parçalı ve anstabil olması ve osteoporozun varlığı erken dönemde tam
ağırlık vermeye engel olmaktadır.
Çalışmamızın amaçları şöyle özetlenebilir. 1. Yaşlı hastaların anstabil, çok
parçalı, intertrokanterik ve subtrokanterik kırıklarında primer tedavi olarak hemiartroplasti uygulamak, klinik ve radyolojik sonuçlarımızı değerlendirmek. 2. 01gularımızın sonuçlarını anstabil, çok parçalı intertrokanterik ve subtrokanterik kı
rıklarda primer tedavi olarak hemiartroplasti uygulanan literatürdeki diğer seriler
ile karşılaştırmaktır.

MATERYAL VE METOD

1986 - 1990 yılları arasında GATA
Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi

GATA Haydarpaşa Eğitim. Hst. Ortop. KI. Yrd Doç.
GATA Haydarpaşa Eğitim. Hst. Ortop. KI. Profesörü
GATA Haydarpaşa Eğitim. Hst. Ortop. Uzmam
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**

ve Travmatoloji Servisine müracaat
eden anstabil, parçalı intrtrokanteri!< ve
subtrokanterik kırıklı 12 hastayı Leinbach baş ve boyun replasman protezleri veya trokanterik bölgeyi kapsayan bipolar, parsiyel femur replasman protezleri ile tedavi ettik. Olguların hepsinde
parsiyel protez uygulaması primer tedavi olarak yapıldı. Hastalarımızın 7' si (%
58.3) kadın, 5'i (% 41.7) erkektir. Olgularımızın en genci 55. en yaşıısı 90 yaşın
dadır. Serimizde ortalama yaş 78.8'dir.
Olgularımızdaki kırıkların 9'u (% 75) intertrokanterik 3' ü (:o o 25) subtrokanterik
arıstabil parçalı kırık şeklinde idi.
Olgularımızın tümünde ileri derecede yaygın osteoporoz vardı. Olgularımı
zın 6'sında (% 50) Singh indeksi 3, diğer 6' sında (% 50) ise Singh indeksi 2
olarak değerlendirildi.
Olgularımızın 3'ünde (% 25) diabetes mellitus, 3' ünde (% 25) hipertansiyon, 3' ünde (% 25) kalp yetmezliği,. 2'sinde (% 16.6) seni! demans, 1'inde (%
8.3) kronik böbrek yetmezliği, 1'inde (%
8.3) geçirilmiş serebrovasküler hadiseye
bağlı spastik hemipleji ve 1'inde (% 8.3)
ise koroner yetmezlik gibi ciddi ve sistemik hastalıklar kırığa eşlik ediyordu.
Olgularımızda; servisimize yatırıldık
tan sonra ameliyat kadar geçen ortalama süre 3 gündür.
intertrokanterik, anstabil, parçalı kırı
ğı olan 9 olgumuzda Leinbach tipi parsiyel protez kullanıldı. Subtrokanterik, anstabil, parçalı kırığı olan 2 olgumuzda
parsiyel femur replasman protezi kullanıldı. Subtrokanterik kırıklı 1 olgumuzda
ise aynı kalçada ileri derecede koksar-
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troz bulunması nedeni ile parsiyel femur
replasman protezine ilaveten asetabular
komponent de kullanılarak total artroplasti yapıldı.
Cerrahi endikasyon kriterlerimiz: intertrokanterik ve subtrokanterik kırıklı
hastalarımızda primer tedavi olarak parsiyel protez uygulama endikasyonu aşa
ğıda ki kriteriere göre konmuştur.
1- Hastanın çok parçalı, anstabil, intertrokanterik veya subtrokanterik kırığı
olması.

2- Yaşının 70'in üzerinde olması.
3- Kemik yapısının ileri derecede osteoporotik olması (Signh indeksi Grade
lll veya daha düşük) ve bu neden ile stabil internal fiksasyonun güç olması.
4- Genel sağlık durumunun iyi olmaması ve post - operatif erken devrede
hemen mobilize edilmesi gerekliliği (Diabetik, kardiyovasküler sistem ve akciğer problemleri olan, böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalar).
5- Parkinson, spastik hemipleji, senil demans gibi internal fiksasyon sonrası kontrollü bir rehabilitasyonun mümkün olmadığı olgular.
6- Patolojik kırıklı hastalar.
Hastalar en erken post - operatif 2.
gün, en geç ise post-operatif 7. günde
(ortalama 3 gün) ayağı kaldırılarak mobilize edildi.
Post - operatif takip: Hasta tabur-

cu olduktan sonra 1. ayda ve 3. ayda,
takiben de her 3 ayda bir kontrole çağrıl
dı. Kontrollerde kalça AP ve lateral grafileri ve pelvis grafileri çekildi. Ayrıca hastalar muayene edilerek Merle d' Aubig-

ne' nin kriterlerine göre

değerlendirildi

da mortalite oranı % O, postoperatif 3.
ayda % 16.6'dır ve bu oran ilk 9 aylık takipte kendilerine özgü yaşamlarını sürdürmekteydi, ikisi (% 16.6) hayatta değil
di.
Hastalarımızın % 83.4'ü operasyondan sonraki ilk 9 ay boyunca yaşamışlar

(3).

BULGULAR
Hastalarımızın

takip süresi en az 3
ay, en çok 25 ay olmak üzere ortalama
13.2 aydır.
Hastalarımızda post - operatif 1. -ay-

dır.

Hastalarımızın

Tablo- 1'de

fonksiyonel

sonuçları

gösterilmiştir.

TABLO- 1: Merle d'Aubigne'nin kriterlerine göre hastalarımızın fonksiyonel
sonuçları.

Fonksiyonel
Sonuçlar

3. ay

6. ay

9.ay

12.ay

15. ay

Mükemmel

6 (% 50)

4 (% 40)

4 (% 40)

2 (% 28.5)

2 (% 33.3)

Çok iyi

1 (% 8.3)

1 (% 10)

1 (% 10)

iyi

3 (% 25)

3 (% 30)

2 (% 20)

2(%16.7)

2(% 20)

12

10

Kötü

TOPLAM

18. ay

24. ay

2 (% 40) 1 (% 100)

-

-

3 (% 42.8)

. 3 (% 50)

3 (% 60)

3 (% 30)

2 (% 28.5)

1 (% 16.6)

-

-

10

7

6

5

1

Takip süremizin uzunluğuna bağlı
olarak olguların% 70 ile% 100'ünde mükemmel, çok iyi ve iy sonuç, % O ile %
30' u nda kötü sonuç elde edilmiştir. Bir
hastamız hariç hastalarımızın tümünde
post-operatif 3. aydaki fonksiyonel değerlendirme sonuçları uzun süreli takiplerimizde de değişmemiştir.
Komplikasyonlar: Leinbach protezi
konan bir olgumuzda post-operatif dönemde posterior dislokasyon görüldü.
Bu olguda kalça genel anestezi altında
redükte edildi ve post-opeartif 3. ayda
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fonksiyonel değerlendirme sonuçları mükemmeldi. Ancak bu hasta post-operatif
3. aydaki takipten kısa bir süre sonra genel sistemik hastalıkianna bağlı olarak
yaşamını yitirdi.
Bir olgumuzda Leinbach protezinin
retrevert konulmasına bağlı olarak kalçada fleksiyon, abdüksiyon ve dış rotasyon deformitesi gelişti. Leinbach protezi
konan bir başka olgumuzda ise kronik
böbrek yetmezliği ve buna bağlı ileri derecede osteoporoz neticesi protrüzyo
asetabuli gelişti ve post- operatif 13. ayda yeniden ameliyatla Leinbach protezi

Resim- 1: Leinbach protezi konularak tedavi edilen bir olgumuzun preoperatif (A) ve postoperatif 6. aydaki
(B) grafileri.
çıkarılıp

total protez kondu. Bu operasyondan 3 ay sonra da hastamız kronik
böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.
Serimizde toplam 3 olguda (% 25)
kamplikasyon görülmüştür.

TARTIŞMA

VE SONUÇ

Anstabil çok parçalı intertrokanterik
kırıklarda internal tesbit cihaziarının kullanılması mortalite oranlarını bir miktar
azaltmasına rağmen kamplikasyon oranları halen % 4 ile % 50 arasında değiş268

mektedir (1, 3, 5, 7). Bu sakıncaları ortadan kaldırmak için son yirmi yıldır anstabil çok parçalı intertrokanterik ve subtrokanterik kırıkların tedavisinde primer tedavi olarak parsiyel kalça protezi kullanılması fikri ortaya atılmış ve bu konuda
seriler yayınlanmaya başlanmıştır.
Rosenfeld ve arkadaşları (1973), çivilemen in başarısız olduğu olgular, çok
parçalı intertrokanterik kırıklar ve üçü patolojik kırıki ı olgular olmak üzere 38 olgudan oluşan serilerinde Leinbach protezi
uygulamışlar ve 33 olguda iyi sonuç elde etmişlerdir. internal fiksasyon uyguladıkları olgu serilerini Leinbach protezi

uygulanan olgu serileri ile karşılaştırdık
larında, ikinci grupta kamplikasyon oranının daha az ve post-operatif sonuçların daha iyi olduğunu bulmuşlardır (8).
Stern ve Goldstein (1977) yaş ortalaması 79 olan 29 olguluk intertrokanterik
kırık serisinde tedavi olarak Leinbach
protezi uygulamışlar ve % 88 başarılı sonuç elde etmişlerdir (10).
Pinder ve arkadaşları (1979) Leinbach ile tedavi edilen 180 kompleks intertrokanterik kırıki ı bir seri yayınlamışlar
dır. Olguların % 92'sinde protezi tesbit
için metilmetakrilat kullanmışlardır. Olgu-

lar post - operatif 2. günde tekerlekli
sandalyeye oturtulmuş ve post-operatif
3. günde walker il,e yürütülmüştür.
Kamplikasyon olarak 1 derin enfeksiyon
ve 1 ağrılı kalça görülmüştür. Tüm hastalar kırık öncesi mobilizasyon seviyelerine dönmüşlerdir (6).
Heirnan (1982) Leinbach protezi ile
tedavi ettiği anstabil, parçalı intertrokanterik kırıklı 52 olguluk serisini yayınlamış
lar. Enfeksiyon ve dislokasyon görülmemiş ve reoperesyon gerekmemiştir. Ancak 3 olgu pulmoner emboli nedeni ile
ölmüştür. Tüm hastalar operasyondan 1

Resim - 2: Bipo lar parsiyel fe m ur baş- boyun replasman protezi konularak tedavi edilen bir olgumuzun
preoperatif (A) ve postoperatif 6. aydaki (B) grafi/eri.
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gün sonra sandalyeye oturtulmuş 3 ..- 4.
günlerde destek ile ve tam ağırlık vererek yürütülmeye başlanmıştır. Olguların
büyük çoğunluğunda iyi sonuç elde edilmiştir (4).

da primer tedavi olarak internal fiksa.
yon yerine protez uygulamamızın ned(
ni, bu hastamızda diabetis mellitu:
spastik hemipleji ve ileri derecede ko~
sartroz bulunmasının yanı sıra Sirıgh ir
Stern ve Arıgerman (1987), yaş ortadeksinin Grade ll olması ve kemik yapıs
laması 80 olan ve çok parçalı arıstabil innın herhangi bir internal fikkasyon ciha
tertrokanterik kırıklı 105 olguda Leinz:nı stabil. olarak tutamayacak dereced'
bach protezi uygulamışiard ır. Kamplikasosteoporotik olmasıydı. Bu problem oi
yon olarak 1 olguda asetabulum erozyoguda aynı zamanda ileri derecede kok
nuna bağlı ağrılı kalça, 3 olguda derin
sartroz da olduğu için operasyona ase
tabulum da dahil edilmiş ve total artropenfeksiyon, 1 olguda gastrointestinal kanama ve 1 olguda pulmoner emboli gelasti uygulanmıştır.
Bizim serimizde diğer serilerder
lişmiştir. Serinin başarılı sonuç oranı %
94'tür (9).
farklı olarak hastada kınğın arıstabil ve
Green ve arkadaşları (1987), yaş orçok parçalı olması, yaşlı ve sistemik
problemleri olması yanı sıra kemik yapı
talaması 82.2 olan arıstabil intertrokantesının osteoporoz derecesi de objektif
rik kırıklı 20 olguda tedavi olarak bipolar
bir endikasyon kriteri sayılmış ve Singh
baş-boyun replasman protezlerini kullanindeksi Grade Iii ve daha düşük olan
mıştır. Hiçbir olguda enfeksiyon veya
hastalarda protez uygulanmıştır.
dislokasyon görülmemiş, ancak 4 olguBizim serimizde diğer serilerden
da ağrılı kalça gelişmiştir (2). Tüm hastafarklı olarak olgunun kırığının arıstabil ve
lar post-operatif 5.5 günde tam ağırlık
çok parçalı olması, yaşlı ve sistemik
verilerek yürütülmüştür.
problemleri olması yanı sıra kemik yapı
Haentjens ve arkadaşları (1989),
sının osteoporoz derecesi de objektif
yaş ortalaması 82 olan ve arıstabil interbir endikasyon kriteri sayılmış ve Singh
trokanterik ve subtrokanterik kırıki ı 37 olguda, tedavi olarak bipolar artroplasti . indeksi Grade lll ve daha düşük olan
hastalarda protez uygulanmıştır.
uygulamışlar ve % 75 başarılı sonuç_ el- ·
Serimizdeki tüm olgularda hem Leinde etmişlerdir. Kamplikasyon olarak 1 olhach protezleri hem de bipolar protezguda basınç ü!seri, 1 olguda pnömoni,
ler femur medullasına kemik çimentosu
2 olguda dis!okasyon, 1 olguda derin enile tesbit edilmiştir. Bu neden ile kemik
feksiyon gelişmiştir (3).
çimentosu kullanılmadığında özellikle LeBizim serimizde ise olgu sayımız 12,
inbach protezlerinde görülen medullar
hastalarımızın yaş ortalaması ise 78.8'kanal içinde protezin dönmesi komplidir. 1 olgumuz hariç tüm olgularımızın
kasyonu bizim. serimizde görülmemiştir.
yaşı 75'in üzerindediL Yaşı 55 olan
Tüm olgularımızı post-operatif 5 - 7.
genç sayılabilecek ve subtrokanterik
günlerde tam ağırlık verilerek yürütü! meparçalı arıstabil kırığı olan bir hastamız-

270

ye başlanılmıştır. Bu neden ile açık redüksiyon + internal fiksasyon ile tedavi
edilen olgularda görülen basınç ülserleri, pnömoni, atelektazi, tromboflebit ve
psödoartroz gibi komplikasyonlar gibi
bizim serimizde görülmemiştir. Bir olgumuzda operasvon öncesi mevcut olan
basınç ülserleri ise operasyon sonrası
erken mobilizasyon ile zaman ile düzelmiştir.

Post - operatif mortalite oranlarımız
1. ayda% O, 3. ayda% 16.6'dır. Anstabil intertrokanterik ve subtrokanterik kı
rıklı olgularda primer hemiartroplasti uygulanan diğer serilerde bu oran post operatif 1. ayda % 1O - 16 arasında,
post-operatif 3. ayda ise % 20 - 30 arasında değişmektedir (3, 4, 1O).
Kalça protezi konan olgularda en
ciddi post - operatif kamplikasyon derin
enfeksiyondur. Primer tedavi amacı ile
parsiyel protez uygulanan anstabil subtrokanterik ve intertrokanterik olgu serilerinde bu oran % o - 3 arasında değiş
mektedir (2, 3, 8, 9, 10). Operasyon sahası ve yapılan disseksiyonun büyük olması bakteriyel kontaminasyon riskini
arttırmaktadır. Bizim seri mizde hiç bir olgumuzda derin enfeksiyona rastlanılma
mıştır.

Ansibil intertrokanterik ve subtrokanterik kırıklarda primer hemiartroplasti uygulanan serilerde kalça dislokasyonu
oranı % O - 14 arasında değişmektedir
(2, 3, 6, 8, 9, 1O). Konulan protezin boyun uzunluğunun uygun olmaması ve
rotasyonunun iyi ayarlanmaması bu
komplikasyonun oluşma şansını arttır
maktadır. Erken post-operatif dönemde
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bu komplikasyondan kaçınmak için kapsülün iyi kapatılması ve dış rotatarların
iyi dikilmesi tavsiye edilmektedir. Bu
kamplikasyon bizim serimizde 1 (% 8.3)
olguda görülmüştür.
Protezin femur medullasına gömülmesi, trokanter majorde psödoartroz gelişmesi, protezin sapının femur medullası içinde dönmesi veya ternur korteksini
delerek dışarı çıkması gibi komplikasyonlara bizim serimizde rastlanmamış
tır.

Bizim serimiz diğer seriler ile karşı
laştırıldığında, elde ettiğimiz sonuçlar ve
kamplikasyon oranlarımızın literatür ile
uyumlu olduğu gözlenmektedir.
Sonuç olarak, bizim çalışmamız ve
literatürdeki diğer çalışmalarında gösterdiği gibi, ileri derecede osteoporozu ve
birçok sistemik hastalığı olan, anstabil
intertrokanterik veya subtrokanterik kırık
lı olgularda primer tedavi olarak açık redüksiyon + internal fiksasyon yerine
parsiyel hemiartroplasti uygulanması,
post-operatif çok erken dönemde tam
ağırlık vererek mobilizasyona imkan vermekte ve bunun sonucu olarakta mortalite oranları ve özellikle de basınç ülserleri, pulmoner enfeksiyon, atelektazi gibi komplikasyonlar çok azalmaktadır.
Ayrıca operasyonun çok kısa sürmesi
ve basit olması, skopi gibi gelişmiş görüntüleme cihaziarına gerek duyulmaması, hastanede yatma süresini kısaltarak
sağladığı ekonomik kazançlarda göz
önüne alınırsa bu tedavi yönteminin giderek daha çok yaygınlaşacağı düşün
cesindeyiz.
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FEMUR TROKANTERiK BÖLGE KlRlKLARlNlN
DHS iLE TEDAViSi VE SONUÇLARI

Dr. Savaş AGAOGLU *, Dr. Raşit CESUR *, Dr. Yavuz ÖNEM *

Femur üst uç kırıkları önemsenmeyecek kadar küçük travmalarla bile olabilen ve çoğunlukla yaşlılarda görülen
önemli bir sorun olarak travmatoloji kliniklerinde güncelliğini sürdürmektedir.
Bu kırıklar çoğu osteoporotik ve ileri yaş
lardaki hastalarda görülüp, sistemik
komplikasyonlara da sıkça sebep olduklarından martalitesi yüksek kırıklardır.
Bu sebeple tromboflebit, pnömoni, pulmoner emboli, cilt ülserleri gibi sıkça görülebilen bu önemli komplikasyonlara
yer vermemek için, konservatif tedavi
yerine hastayı bir an önce ayağa kaldır
mak ve eski aktivitesini kazandırmak
için cerrahi tedavi tercih edilir (1, 3, 5,
8).
Femur trokanterik bölge kırıklarının
cerrahi tedavisinde en önemli adım
Smith - Petersen'in üç kanatlı çiviyi kullanması ile başlamıştır. Daha sonraları
Jewett, Holt ve Tronza çivi- plak sistemlerini, Pugh (1955) ve Massie (1962) teleskopik çivileri, Zickel (1966) intramedüller tespitli çivileri, Dirnon ve Hugh* Dr. Muhittin Ülker Acil Yard1m ve Travm. Hast. Uzm.
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ston (1967) valgus osteotomisi ve plakla
osteosentezi, 1969'da ise Erder'in multipl elastik intramedüller çivileri kullandı
ğını görüyoruz. Bu kırıklarda olgunun
durumuna göre kınğın kemik çimentosu
veya bir ya da daha çok vida ile tesp!t
edildiği gibi endoprotez kullanılarakta tedavi edildiklerini görüyoruz. Müller ve
AO grubu bu kırıklarda başlangıçta 90
ve 130 derecelik kondil plaklarını kullanmışlardır. Richards (1970) yine kendilerinin geliştirdiği kayarak kampresyon yapan çivili plaklarını kullanırken, bu plağın daha geliştirilmişi olan DCS'yi de kullanmaya başlayarak yeni bir dönem baş
latmıştır. Son yıllarda ise yine AO grubu
tarafından geliştirilmiş olan Dinamic Hip
Screw (DHS) gözde bir implant olarak
kullanılmaya başlamıştır. Trokanterik kı
rıklarının internal fiksasyonlarını sağla
maya yönelik tüm bu tekniklerde iyi bir
mekanik stabilite sağlamak amaçlanmaktadır. AO grubu bu amaçla üç implantı önerir: ilki iyi bilinen 95 derecelik
kondiler plak, diğeri son zamanlarda ge-

liştirilen

ve fonksiyon açısından kondüler plağı, inversiyon tekniği olarakta
DHS'ye benzeyen Dinamic Condiler Screw (DCS) ve üçüncüsü de DHS'nin
kendisidir. DHS femur başına gönderilen değişebilen vidasının ekseni boyunca ikincil sıkıştırmayı 130 derecelik plağı
na doğru yaparak iyi bir stabilite sağlan
dığından gözde bir implanttır (2, 4, 7,
10).
Trokanterik kırıklar için daha önceleri önerilen 130 derecelik kondiler plakta
osteosentezi Valgus · Rezeksiyon üsteotomileri görülen yüksek komplikasyonlarından dolayı terk edilmiştir. Bugün bu
kırıklar uygun olgularda en iyi DHS kullanılarak tedavi edilmektedir. Özellikle A2
ve A3 tipi kırıklarda baş - boyun kırık
parçasının kısalığında femoral baş protezi gözönünde tutulmalıdır (9, 10, 12).
Trokanterik bölge kırıklarını birçok
yazar değişik şekillerde sınıflandırmışlar
dır. Pratik olarak Stabil ve instabil kırık
lar olarak incelenirse de; Boyd, Tronzo,
Ege,Jensen, Müller (AO Grubu) gibi yazarların sınıflandırmalarında daha detaylı
tanımlamalar görülür. Gerçekte iyi bildiğimiz Stabileve Unstabile kırıklar şeklin
deki sınıflandırmada bazı kırıkların diğer
lerine göre daha kolay stabilize olduğu
anlamı yatmaktadır. Bugün modern sınıf
landırmaların amacı, günümüzdeki fiksasyon olasılıklarının tanımlanması ve
prognostik değerlendirilmelerin birleştiril
mesidir. AO grubunun sınıflandırılmasın
da trokanterik kırıklar şu şekilde gruplandırılır: Kırık çizgisi büyük trakanterden
distaldemedial kortekse uzanan ve medial kortekste sadece bir düzeyde kırık
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olan basit kırıklar (Tip A1), kınğın yönü
aynı olup medial kortekste iki ya da daha çok düzeyde kırığı olan (Tip A2) kırık
lar ve lateral korteksinde kırılarak olaya
katıldığı (Tip A3) kırıklardır.l Kırık düzlemenin az veya çok horizantal olduğu intertrokanterik kırıklarda, şayet kırık çizgisi küçük trokanterik distalinden başlayıp
medialde küçük trakanterin üstünde bitiyorsa bu A3 tipi kırıktır. A3 tipi kırıklar redüksiyonu ve stabilizasyonu zor olan kı
rıklar olarak bilinirler (4, 6, 1O, 11).
Bizde Sağlık Bakanlığı' na bağlı Dr.
Muhittin Ülker Acil Yardımve Travmatoloji Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği olarak, trokanterik kırığı olan bir
grup hastaya uyguladığımız tedavi yönteminden bahsedeceğiz.

MATERYAL VE METOD
Kliniğimizde

1990 yılı içerisinde femur trokanterik bölge kırığı tanısıyla gelen 21 olguya DHS ile internal fiksasyon
uyguladık. Uygu!amalarımız AO grubu
klasifikasyonunu esas alarak, genel
anestezi altında ve lateral girişimle oldu.
Buna göre 9 olguyu A1, 8 olguyu A2 ve
4 olguyu da A3 grubu kırık olarak değer
lendirdik. Olgularımızın 14'ü erkek, 7'si
kadın idi. Yaş ortalaması 54.4 olan olgularımızın en küçüğü 28,- en büyüğü ise
78 yaşındaydı. Üç olgumuz multipl travmalı olup 16' sının trokanterik kırığı sağ
tarafındaydı. Ameliyat öncesi her olguya
cilt traksiyon u uyguladık, ayrılmamış kırı
ğı olan 4 olguda cerrahi masada doğru
dan ameliyat uygulandı, diğer olgular

traksiyon masasında önce redükte edilip, radyografi ile kontrol edildikten sonra ameliyat edildi. Tüm olgularımızda
profilaktik olarak ameliyat sonrası ortalama 5 gün antibiotik uygulandı.
Hastalarımızın ameliyati ı taraf ekstremitelerine uyguladığımız pozisyon bot
alçılarını bir hafta sonra çıkardık. Bu arada hastaları ikinci günden itibaren yatakta oturtmaya, 4. günden itibaren pasif
egzersizler yapmaya, 7. günden sonra
ise fizyoterapist gözetiminde bir çift koltuk değneği ile ameliyatlı tarafa.yük vermeden yürütmeye başladık. Hastalarımı
zı ortalama 15 gün sonra da dikişlerini
alarak taburcu ettik. Bu olgularımızdan
2'sinde yüzeyel enfeksiyon görüldü ve
her ikisi de hastanede kaldıkları süre
içinde tedavi edildiler. 75 yaşındaki KOAH'Iı bir hastamızın ise taburcu edildikten bir süre sonra öldüğü öğrenildi.
Olgularımızda en erken 1.5 ay, en
geç 1O ay ol mak üzere ortalama takip
süremiz 4.5 aydır. Ameliyat sonrası ilk
1.5 ayda yapılan kontrollerde tüm olgularda kallüs oluşumunun başladığı gözlendi. Bu süreler sonrasında koltuk değ
neği ile vücut ağırlığını kısmen vererek
bastırmaya başladık. Yeterli kallüs oluşu
munu görmeye başladığımız 2.5 ay sonraki kontrollerimizden sonra da tek koltuk değneği ile yürümesini izin verdiği
miz olgularımızdan bir tanesinde bu süre için üç ay kadar bekledik.
Olgularımızın ortalama takip süreleri
(4.5 ay) çok kısa olduğu için sonuçları
mız için çok sağlıklı bir değerlendirme
yapılamadı. Erken kontrolü yapılan 19 olgumuzdan 2'sinde yeterli repozisyonun
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sağlanamadığı,

bunlardan birinde ise hafif varus'a kayma tespit edildi.

TARTIŞMA

daha çok yaşlı
ve osteoporoti~ krşilerde görülür. Buna
rağmen dolaşımı iyi, spongioz kemiği
zengin ve ekstrakapsüller kırık olmaları
nedeniyle de kaynamaları yönünden sorunsuz kırıkiard ır. Konservatif tedavilerinde bile ortalama 12 haftada kırık kaynaması görülür. Fakat kısalık, dış ratasyon
ve varus deformitesi gibi istenmeyen
komplikasyonlar yanı sıra martaliteyi artı
racak diğer komplikasyonlar göz önünde bulundurularak erken ameliyat edilmelidirler.
Kliniğimizde trokanterik kırıkları AO
sınıflandırmasına göre gruplandırdık. Biz
DHS ile osteosentez uyguladığımız 21
olgumuzdan erken takip sonuçlarına göre iyi sonuçlar aldık. DHS tüm trokanterik kırıklarda uygulanabilecek bir osteosentez aracı olmasına rağmen, sonucun
başarısı, tekniğin iyi uygulanmasına bağ
lıdır. Değişik literatürlerde kampresyon
yapan plak - vidaların diğerlerine göre
daha üstün olduğu bildirilmektedir. Teknik uygulanırken çivinin konumunu iyi
saptamak için kılavuz olarak gönderilen
Kirchner teli iyi bir radyografik tetkik veya skopi ile kontrol edilmeli, kampresyon çivisinin boyu iyi seçilmeli ve çivi yolu bozulmadan konularak kampresyonu
iyi sağlanmalıdır.
Ortalama takip süremizin 4.5 ay olduğu olgularımızdan birinde ölüm görülTrokanterik

kırıklar

müştür. Ölüm oranının düşük olması ta-

kip süremizin kısalığına ve olgularımızı
erken ameliyata almamıza bağlanabilir.
Değişik literatürlerde ortalama ölüm oranı% 15-20 olarak verilmektedir.

SONUÇ

Tüm

kırıklarda olduğu

gibi bu bölge
kırıklarında da asıl amaç iyi bir redüksiyon ve yeterli bir. stabilizasyon sağla
maktır. Nitekim stabil kırıklarda uygulanan tedavi yöntemlerinin hepsinde iyi
sonuçlar alınmaktadır. Anstabil kırıklar
ise; trokanterik bölge kırıklarının tedavisinde hala değişik teknik ve osteosentez araçlarının arayışına sebeptir. bugün
anstabil kırıklarda osteosentezin, iyi bir
stabilizasyonu sağlayabilecek mekanik
gücün yanı sıra teknikte varus deformitesini ve torsiyonu engelleyecek özellikte
olması istenmektedir. Biz kliniğimizde
21 trokanterik kırığı olgusunda kullandı
ğımız DHS implantı ile erken takiplerimizde iyi sonuçlar elde ettik. Bugün için
DHS sabit açılı implantlar içinde en güçlü ve gelişmiş alanıdır. DHS'nin femur
başına gönderilen değişebilen vidası
kendi aksı boyunca ikincil sıkıştırmayı
yaparak iyi bir stabilizasyon sağlar ve
teknik iyi kullanılırsa varus deformitesi
ve torsiyona izin vermez. Bu yönleriyle
DHS, femur trokanterik kırıklarında tercih edilebilir bir sistemdir.
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iNTERTROKANTERiK FEMUR KlRlKLARlNA
EKSTERNAL FiKSATÖR UYGULAMASI

Dr. Şafak GÜNGÖR *, Dr. Şahin TUGRUL *, Dr. Yaman KARAKOÇ **

S. B. Ankara Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji kliniğinde 1990 - 91 yılları
içerisinde 9 intertrokanterik femur kırıklı
hastaya eksternal fiskatör uygulanmıştır.
Hastaların 4 tanesi kadın, 5 tanesi erkekti. En yüksek yaş 85, en düşük yaş 62
olup ortalama yaş 73.4 tü. Hastalar en
uzun 1O ay, en kısa 2 ay olmak üzere ortalama 7 ay izlendi.
intertrokanterik kırıklar sıklıkla 60
yaş üzerinde ve kadınlarda erkeklere göre 3- 4 kez daha fazla görülür. Bu tip kı
rıklar hakkında birçok sınıflandırma yapıl
mış olmasına rağmen pratik olması açı
sından Jensen sınıflandırması daha çok
kabul görmektedir. Jensen'e göre intertorakanterik kırıklar:
1- Stabil kırıklar,
2- Unstabil Kırıklar.
olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Bu
bilhassa tedavi açısından önem taşır.
T orokanterik bölge spongiozadan
zengin· olduğundan kaynama çabuktur.
Tedavisiz bırakılan vakalar bile 1o - 12
* S. B. Ankara Hast. Ortop. ve Travm. KI.

Başasistam

**S. B. Ankara Hast. Ortop. ve Travm. KI. Asistam
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haftada

kaynamaktadır.

Avantajları

ve martaliteyi azaltması
nedeniyle primer tedavi şekli cerrahidir.
Bizde kliniğimizde internal fiksasyonu
ön planda tutmaktayız.
internal fiksasyonun avantajları:
1- Erken mobilizasyon,
2- Yatağa bağlılık komplikasyonları
nın ortadan kaldırılması,
(Dekubitis ülserleri, akciğer komplikasyonları, tromboembolizim vs.)
3- Mobilize edilemeyecekse:
Ağrının ortadan kaldırılması,
Bakırnın kolaylaşması.

MATERYAL VE METOD
Kliniğimizde

herhangi bir nedenle internal fiksasyon yapamadığımız vakalara konservatif tedavi yerine eksternal fiksatör uyguladık. 1 yılda ·9 vakaya uygulandı.

-ı

vaka post - op 8. saatte eksitus
oldu. 8 vakanın 5' ini en kısa 3 ay, en
uzun 10 ay izledik.
Vakaların E/K oranı 5/4 tü. En yüksek yaş 85, en düşük yaş 62 olup ortalama yaş 73.4 olarak tespit edildi.
Eksternal fiksatörün
endikasyonları: 1- Çok

yaşlı

hasta-

Diabetes Mellitus ve hipertansiyon,
- 3 vakamızda geçirilmiş Miyokard
enfarktüsü mevcut olup genel anestezi
almaları sakıncalı bulunmuştu.

- 4 hastaya spinal anestezi,

- 4 hastaya kısa süreli genel anestezi (1. V Rohypnol),
- 1 vakaya lokal anestezi altında eksternal fiksatör uygulandı.

lar,
2- Genel durumu uzun süreli ve ağır
ameliyatı kaldıramaycak

zuk hastalar,
3- Genel anestezi
görülen hastalar.

derecede bo-

alması sakıncalı

Vakalarımızda

Universal başlıklı ortofiks tipi eksternal fiksatör ve ucu yivli steinman çivileri kullandık.

TEKNiK:
1- Traksiyon: Hafif traksiyon, iç ro-

tasyon ve abduksiyon yapıldı,
2- Skopi ile redüksiyon kontrolü yapıldı,

3- Trakantari Majordan femur boynuna 2 veya 3 adet steinman çivisi gönderildi,
4- Femur cismine 2 adet cisme dik
steinman çivisi gönderildi,
5- Unilateral orthotiks uygulandı.
Vakalarımızda

mevcut olan

Hastalar post - op 3 - 7. gün walker
veya koltuk değneği ile ameliyatlı tarafa
yük vermeden mobilize edildiler. Grafide kallus oluşumuna göre 10- 12. haftada eksternal fiksatör çıkarıldı. Takip edilen tüm hastalarda tam kaynama gözlendi.
Bu bilgiler ışığında eksternal fiksatörlerin avantajları:
1- Çok az şokan olması,
2- Kırık hematomunun korunması,
3- Uygulama süresinin kısa olması,
4- Gerektiğinde lokal anestezi altında yapılabilmesi,
5- Erken mobilizasyona izin varilmesi,
6- Hastahanade yatış süresinin kısal
ması,

7- Enfeksiyon riskinin çok

düşük

ması.

Dezavantajları

ise:
1- internal fiksasyon kadar stabil ol-

maması,

2- Mutlak skopi gerektirmesi,
3- Her tip kırığa uygulanmaması.
olarak tespit edildi.

hastalıklar:

- 3 vakamızda ileri derecede solunum sistemi problemleri,
- 3 vakamızda kontrol edilemeyen
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Vakalarımızda

kamplikasyon olarak:
1 vakada çivi yerinde enfeksiyon,
2 vakada 2- 6 derece varus
2 vakada 1 -3 cm kısalık gelişti.
Sonuç olarak hastaların yakın takiplerinde alınan sonuçlar tatmin edici bulundu. Genel durumu ağır ve uzun süreli
ameliyatları kaldıramayacak durumda
olan hastaları konservatif tedavi komplikasyonlarından korumak için oldukça
yararlı bir yöntem olduğu kanısına varıl
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iNTERTROKANTERiK KlRlKLARlN
CERRAHi TEDAViSi

Dr. Murat KESTELLiOGLU *, Dr. Yusuf ALiOGLU **, Dr. Bayram ÖZEN **

Trakanteri k bölge kırıkları vücut statiği ni ve kalça fonksiyonlarını önemli ölçüde bozabilen kırıklar olarak bilinir. Bu kı
rıklarda morbidite ve mortalite çok yüksek olmasına rağmen, kaynama eğilimi
çok fazladır. Spongioz kemik dokusunun bol olması, kanlanmanın bu bölgede iyi olması kal oluşumunu çabuklaştırı
lır. Trokanterik bölge kırıklı hastaların çoğu kez yaşlı oluşu, büyük travmalar sonucu meydana gelmeleri, herşeyden
önemlisi mortalitenin yüksek oluşu, bu
kırıklarda iyi bir osteosentez ile hastanın
erken hareketini gerekli kılmaktadır.
Trokanterik bölge kırıklarının tedavilerinin cerrahi yapılmasının nedeni başlı
ca üç nedende toplanmaktadır.
1- Fonksiyon bozucu koksa vara'yı
önlemek için,
2- Konseıvatif tedavi ile mortalitenin
yüksek olması nedeni ile,
3- Hastayı mümkün olduğu kadar erken ayağa kaldırmak için.
Trokanterik bölge kırıklarının cerrahi
tedavilerinde internal fiksasyon aracının

* D. Ü. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Yard. Doç.
**D. Ü. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Araşt1r. Gör.
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seçimi hasta ve kınğın özelliğine göre
yapılmalıdır. Bunun içinde en önemli husus ilk önce kınğın stabil mi, yoksa anstabil mi olduğuna karar vermektir. Eğer
kırık stabil ise: Anatomik redüksiyon,
mono blok çivi ve AO kendiler plakla internal fiksasyon veya Ender çivisi koymak yerinde olur. Eğer kırık anstabil ise:
Konvantional tedavi komplikasyonlarla
dolu olur. Bu durumda en iyi karar bir
kaç seçeneği elde hazır tutacak operasyon esnasında kınğın durumuna göre internal fiksasyonu yapmaktır. Zira bu kı
rıklarda çoğu kez anatomik redüksiyon
yapılamaz.

MATERYAL VE METOD

1985- 1990 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalına 43 intertrokanterik bölge kırıklı hasta yatırılarak tedavi
altına alınmış, bu hastaların üçü tedavi
esnasında ex olmuştur.

Olgularımızın 36'sı

erkek (% 83.72),
7'si kadındır (% 16.28). En küçüğü 12,
en büyüğü 85 yaşında olmak üzere olgularımızın yaş ortalaması 5.32'dir.intertrokanterik kırıkların 24'ü sol, 18 tanesi sağ
tarafta, bir vakamızda ise bilateral intertrokanterik kırık mevcuttu.
intertrokanterik kırığa ilave patoloji
olarak, iki hastada colles kırığı, bir hastada radius kırığı, bir hastada humerus başı kırığı, bir hastada ulna kırığı, bir hastada da pubis kırığı mevcuttu.
Boyd klasifikasyonu gözönüne alına
rak yapılan sınıflandırmada, olgularımı
zın 21'i Tip IV, 18'i Tip ll, 4'ü Tip lll, 2'si
Tip 1 olarak değerlendirildi. Bu sınıflandır
ma yaklaşık olarak Tronzo' nun klasifikasyonuyla benzerdir.
Olgularımızın hepsi cerrahi yöntemlerle tedavi edildiler. 19 olguya Mclaughlin plağı, 5 olguya Jewett çivisi, 2 olguya AO vidası, 5 olguya Ender çivisi, 1O
olguya da Richard sliding çivisi kullanarak tedavi yoluna gidildi.

TARTIŞMA

Literatürde trokanterik kırıklar en fazla 60 yaş üzerinde ve özellikle kadınlar
da daha sık olarak bildirilmektedir. Ülkemizde, bilhassa bölgemizde kadınların

281

toplum içindeki aktivitelerini sınırlı oluşu
nedeniyle travmaya uğrama oranları gelişmiş ülkelere nazaran daha düşüktür.
Bölgemizde trafik kazaları, yüksekten
düşme ve ateşli silah yaralanmaları çok
olduğundan

daha erken yaşlarda ve
özeiiikle erkeklerde trokanterik kırıklar
daha sık olarak tespit edilmektedir.
Çalışmamızda yaş ortalaması 51.32,
erkek olgu oranı ise % 83.72 gibi literatürle paralellik göstermeyen değerler
olarak bulunmuştur. Ayrıca çalışmamız
da intertrokanterik kırıkların sol tarafta
daha fazla olarak tespit edilmesi literatürle paralellik göstermektedir.
Trokanterik bölge kırıklarının cerrahi
tedavisinde literatürde kalça kampresyon çivisinin diğer internal tespit araçları
na üstünlüğü gözlenmektedir. Ameliyat
süresinin kısaltması ve kırık bölgesini açmadan ameliyat olanağı sağlanması nedeniyle son zamanlarda daha sık olarak
kullanılan Ender çivisinin de intramedüler oluşu nedeniyle inpaksiyona ve rotasyana engel olamaması gibi dezavantajları mevcuttur. Bizim bu konudaki görüşü
müz bu çivinin stabil kırıklarda da kullanılmasının daha iyi olacağı yönündedir.
Literatür incelemesinde intertrokanterik
bölge kırıklarının stabilizasyonu için en
iyi yöntemi kalça kampresyon çivisi olduğu yönündeki tespit çalışmamızın sonuçlarıyla da paralellik göstermektedir.

ANSTABiL iNTERTROKANTERiK FEMUR KlRlKLARlNlN
DiMON- HUGHSTON YÖNTEMi VE JEWETI ÇiViSi iLE
TEDAViSi VE SONUÇLARI
Dr. Nevzat ÇELiK*, Dr. Mehmet ORDUERi

Femur intertrokanterik anstabil kırık
larının tedavisinin primer olarak cerrahi
olduğu hemen hemen tüm yazarlarca
kabul edilen bir görüştür. Aynı zamanda
hastaların yaşlı olması, erken mobilizasyonu sağlayabilmek için süratli ve emin
bir tedavi yöntemini gerektirmektedir (1,
2, 3, 4, 5, 11, 16).
Bu kırıklarda posterior ve meqyal
kortekslerde defekt olması anstabiliteye
neden olmaktadır. Stabil kırıkların tedavisi bir sorun yaratmamakla birlikte anstabil kırıklarda başka koksa vara ve çivi
protrüzyonu olmak üzere önemli komplikasyonlarla karşılaşılmaktadır. Bu kırıkla
rın anatomik repozisyonu zor ve zaman
alıcıdır ve morbidite ile martalitesi yüksektir (2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15).
Tüm bu nedenlerle anatomik repozisyona alternatif olarak değişik tedavi
yöntemleri önerilmiştir. Medya! deplasman osteotomisi de bu yöntemlerden biridir. Bu yöntem 1967'de Dimon VB
Hughston'un yayınlarından sonra onların adı ile de anılmaktadır (5).
* Şişli Etfal Hast. Ortop. ve Travm.
** Şişli Etfal Hast. Ortop. ve Travm.

Kliniği
Kliniği Baş.

Asist.
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Dr. Ferruh İL TER

**

MATERYAL VE METOD

Temmuz - 1987 ile Mayıs - 1990 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı, Şişli Etfal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Kliniğinde anstabil intertrokanterik femur kırığı olan 38 olgu medya! deplasman osteotomisi (MDO) ve Jewett çivisi
ile internal fiksasyon yöntemiyle tedavi
edilmişlerdir. Bu hastalardan takipleri yapılabilen 19 olgunun sonuçları bu çalış
mada bildirilmiştir. Seçtiğimiz olguların
sınıflamasında sadece stabilite ve anstabilite kriterleri göz önüne alınmış ve antera - posterior kalça grafisinde medya!
defekt gösteren olgular seçilmiştir. Acil
şartlarda lateral kalça grafisi çekmenin
zorluklarından ve hasta için yıpratıcı olduğundan dolayı alınamamış ve olgular
bı sırada posterior defekt açısından değerlendirilememişlerdir.

Olgularımızın

11 'i (% 57,8) kadın ve
8'i (% 42.2) erkektir. Taraf olarak 12 (%
63.1) sağ ve 7 (% 36.9) sol kalça kırılmış
tır. En küçük yaş 50, en büyük yaş 90 ol-

mak üzere ortalama yaş 73,2 bulunmuş
tur.
14 (% 73,6) olgumuz basit düşme
sonucu yaralanmıştır. Sadece 1 olgumuzda ek travmatik lezyon olarak biletarel iskian - pubis kolu kırığı saptanmış
tır. Travma tarihinden itibaren kliniğimi
ze başvurana kadar geçen süre ortalama O. 7 gündür; yani hastaları m ız ortala:na ilk 24 saat içinde acil polikliğimize
gelmişlerdir. Sadece 1 olgu travmadan
7 gün sonra gelmiştir.
Travma ile ameliyat arasında geçen
süre ortalama 12,3 gündü. Bu en uzun
olarak 22 ve en kısa olarak ise 4 gün
şeklinde

gerçekleşmiştir.

Olgularımızın

9' u nda ameliyat öncesi dönemde kalp
hastalığı, yüksek tansiyon, diabet, üremi
ve seni! demans gibi durumlar sorun
oluşturmuştur. Bu problemli hastalarımı
zın ortalama yaşı 80'dir ve 7'si kadın ve
2' si erkektir (% 77,7 kad ın, % 22.3 erkek).
Olgularımızda en uzun takip süresi
33 ay, en kısa takip süreis 6 ay ve ortalama 12.4 ay olarak gerçekleşmiştir.
Olgularımız
traksiyon masasında
skopi kontrolu altında ameliyat edildiler.
Ameliyat lateral insizyonla gerçekleştiril
di. Ameliyat sırasında palpasyon ile kırık
hattının posterior karteksi hakkında bilgi
sahibi olundu. Bütün olgularımızda posterior defekt tespit edildi. Büyük trakanterin sağlam kaldığı durumlarda küçük
trokanter seviyesinden osteotomize edildi. Bu sayede proksimal fragmanın distal fragman içine impakte edilebilmesi
sağlanmış oldu. Bu impaksiyon işlemi
distal cisim fragmanına medyalizasyon
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effekti verilerek gerçekleştirildi ve aynı
zamanda baş - boyun fragmanı valgusa
getirildi. Bu durumda kama boyu kısa
olan Jewett çivisi ternur boynunun sentral veya posterior - inferior korteksine
çakıldı. Bu işlemler mevcut osteoporoz
nedeni ile mümkün olduğu kadar 1 defa
da yapıldı.
Biz ameliyat sonrası dönemde 2.
günde hastayı oturtmakta ve cilt dikişle
rinin alındığı 1o. günden itibaren de çift
koltuk değneği veya Walker ile kırık tarafına basmadan ayağa kaldırmaktayız.
Bu şekilde yürüme, tam kaynama oluşa
na kadar devam ettirilmektedir.
Hastanede ortalama yatış süresi 24
gün olarak gerçekleşmiştir. Bu en uzun
olarak 32 ve en kısa olarakta 14 gündür.
20 - 28 gün yatan hasta sayımız ise 14'dür(% 73.6).
MDO ile tedavi ettiğimiz 38 olgunun
2' si hastanede ölmüştür (hopsital mortalite %· 5.2).
Olgularımızı ameliyat sonrası ilk değerlendirmemizde, 3 olgumuzda uzun
çivileme yapıldığı ve 2 olgumuzda ise yapılan repozisyonun stabil olmadığı görüldü. Uzun çivileme yapılan olgulardan birinin osteosentezinin, ameliyat sonrası
7. günde çekilen grafisinde bozulduğu
görüldü ve bunun nedeni olarak o olgudaki aşırı osteoporoz düşünüldü. Bu olguda implant ameliyat sonrası 10. günde çıkarılarak kalça Girdleston'a bırakıl
dı. Bunlardan başka 1 olgumuzda da
ameliyat sonrası yara enfeksiyonu geliş
ti.
Olgularımız son grafilerine göre femur inklinasyon açısının azalması (kok-

sa vara gelişmesi) ve Jewett'in kama
ucu ile femur başı subkondral kemiği
arasındaki mesafenin azalması kriterlerine göre de değerlendirilmişlerdir. 19 olgumuzun 12' sinde son grafileri incelendiğinde, ilk ameliyat sonrası grafilerine
göre 5 - 35 derecelik varusa deplasman
saptandı. Ortalama değer 12:4 derece
olarak bulundu. Diğer 7 olgumuzda açı
da bir değişme saptanmadı.
Jewett'in kaması ile ternur başı subkondral kemiği arasındaki ölçümlerinde
en az 0.5 cm ve en fazla 1. 7 cm lik bir
azalma saptandı. 6 olgumuzda ise çivinin protrüzyonu saptandı; olgularımızda
protrüzyon oranı % 31.5 oldu. Protrüzyon olan 1 olgumuzda ağrı nedeni ile
implant 14. ayda çıkarıldı. Ayrıca derin
yara infeksiyonu gelişen 1 olgumuzda
da Jewett 14. ayda çıkarıldı.
Sonuç değerlendirmemizde ameliyattan hemen sonraki ilk grafilerinde
uzun çivileme ya da anstabil tespit saptadığımız 5 olgunun hepsinde de klinik
sonuç kötü olarak gerçekleşti. Bunun
yanında yine ilk grafilerinde durumun uygun görüldüğü 14 olgunun 13'ünde ise
klinik sonucun iyi veya kabul edilebilir
derecede olduğu saptandı; 1 olgu ise
yara infeksiyonu nedeni ile kötü sonuçlandı.
Olgularımızın

muayenesinde Slavati
ve Wilson' un modifiye fonksiyonel değerlendirme kriterleri kullanıldı. Buna göre 7 olguda (% 36,8) çok iyi, 3 olguda
(% 15, 7) iyi, 3 olguda (% 15, 7) orta ve 6
olduğunu saptadık.

Olgularımızın

hiç, birinde kaynamaya ait bir sorun ve avasküler nekroz sap-
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tanmamıştır.

Olgularımızı kısalık açısından değer

lendirmemizde 1 - 3 cm arasında deği
şen kısalıklar saptandı. 3 cm kısalık yara
infeksiyonunun geliştiği ve bu nedenle
imlantın 14. ayda çıkarıldığı olguda gerçekleşti; bu olguda infeksiyana bağlı olarak klinik sonuç kötü oldu. Bunun dışın
da olgularımızın hiçbirinde kısalığa ait
bir yakınma saptanmadı.
Girdleston'a bırakılan ve yara infeksiyonu gelişen olgularımız hariç olmak
üzere geri kalan 17 olgumuzda 12 haftada kaynama meydana geldi ve tam yük
vermeye izin verildi. infeksiyenun görüldüğü olgumuzda ise kaynamanın 16 haftada oluştuğu saptandı.

TARTIŞMA

Anstabil femur intertrokanterik kırık
ların tedavisinde anatomik repozisyonun uğradığı başarısızlıklardan dolayı
nonanatomik fakat stabil başka repozisyonlar gündemdedir. Dirnon ve Hughston' un MDO bu yöntemlerden biri olup
Wayne County ve Sarmiento yöntemleri
de bilinen diğer yöntemlerdir. Anstabil
kırıkların tedavisinde şu sorunlarla karşı
laşılmaktadır: 1- Anatomik repozisyon
zordur ve .zaman alıcıdır, ameliyat zamanı uzundur; sadece bu nedenlerle infeksiyon riski, morbidite ve martalitesi yüksektir. 2- Ameliyattan sonraki kaynamaya kadar geçen dönemde makaslayıcı
kas kuwetlerinin etkisi sonucu koksa vara deformitesi gelişme oranı yüksektir.
3- Koksa vara deformitesi gelişirken çi-

vi-plakta eğilme, kırılma, femur başını
kesme ya da cisimden ayrılma gibi implanta ait komplikasyonlar sıktır (1, 3, 5,
6, 8, 10, 15, 16).
MDO'de kırık olan büyük ve küçük
trokanterlerin tespitinin önemi yoktur ve
direkt olarak baş - boyun fragmanı distal fragmanın medulissının içine impakte
edilir. Bu şekilde bu kırıklarda anstabilitenin nedeni olan posteromedyal korteks
defekti otomatik olarak ortadan kaldırıl
maktadır. MDO'de distal fragmana (femur şaftı) verilen medyalizasyon ve baş
- boyun fragmanına verilen valgizasyon
effektleri ile vücut ağırlığının kuwet kolu
kısaltılmakta ve böylece kalçaya etkiyen
makaslayıcı kuwetlerin etkisi azaltılmak
tadır. Bu şekilde vertikale doğru yaklaştı
rılan bu kuwetlerin etki yönü sayesinde
kırık hattını varusa zorlama yerine, kırık
hattında impaksiyon yapıcı kuwet elde
edilmektedir (4, 5, 6, 7, 11, 12).
Valgus effekti aynı zamanda, osteo..:
tomi ve yapılan impaksiyondan dolayı
ortaya çıkan ekstremite kısalığını bir derecede telafi etmekte ve aşırı bir kısalık
ortaya çıkmamaktadır (4, 5, 16).
Uygulanacak olan Jewett'in kama
boyunun kısa olması protrüzyonu engellemektedir. Dimon, Hughston ve Kaufer
kama ucu ile femur başı subkondral kemiği arasındaki mesafenin en az 2,5 cm
olması gerektiğini bildirmişlerdir. Cleveland kısa kamanın proksimal fragmana
hakimiyeti azalttığını ve koksa vara gelişimine zemin hazırladığını söylemiştir ve
bu nedenle uzun kamalı Jewett önermiş
tir. Fakat bunun kırık hattındaki impaksiyon sonucu sık olarak protrüzyona yol
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açması

nedeni ile pek taraftar bulmamış
tır. Bizim serimizde uzun çivileme yaptı
ğımız 3 olgunun hepsinde de klinik sonucun kötü olması bizi kısa Jewett kullanılması gerektiğine inandırdı. Ayrıca kısa

Jewett uyguladığımız 14 olgunun 13'ünde fonksiyonel olarak iyi veya kabul edilebilir sonuçlar aldık (% 89) (3, 4, 5, 11,
12).
.
Koksa vara deformitesi açısından incelediğimizde uygun repozisyon ve tespit yaptığımız 14 olgunun hiçbirinde koksa vara gelişimini saptamadık. Fakat bunun yanında bu olgularda yine de femur
inklinasyon açısında ameliyat sonrası ilk
grafilerine göre ortalama 6,8 derece
azalma saptadık. Bu olgularımızın son
grafilerinde femur inklinasyon açısının
en düşük olduğu açı 128 derece idi. Bu
sonuçta göstermektedir ki MDO'si varus deformitesi gelişimini büyük ölçüde
azaltmaktadır. Bu konuda Dirnon Hughston, Kaufer, Harper olumlu sonuçlar bildirmişlerdir (5, 6, 11, 12).
MDO'nin bir diğer avantajı da ameliyat süresinin nispeten kısa olmasıdır. Bizim olgularımızda ameliyat zamanı ortalama olarak 45 dakika olarak gerçekleş
ti. Dirnon ve Hughston bu konudaki orjinal makalelerinde bu durumu önemli bir
avantaj olarak bildirmişlerdir (16).
MDO'nin sonuçları için literatüre
baktığımızda Dirnon ve Hughston'un
anatomik repozisyonlarda karşılaştığı %
51 lik kamplikasyon oranının MDO ile %
8' e düştüğünü görmekteyiz. Wolfgang
MDO ile % 90, Harper ise % 96 iyi sonuç bildirmişlerdir (5, 6, 16).
Kaufer, kadavralar üzerindeki deney-

sel çalışmalarında Wayne County, anatomik repozisyon ve MDO' ni karşılaştır
mış ve anstabil intertrokanterik femur kı
rıklarında MDO' nin üstünlüğünü vurgulamıştır (11, 12).
Sonuç olarak Dirnon ve Hughston'un MDO, distal fragmanı medyalize
ederek ve baş- boyun fragmanına valgizasyon effekti vererek, proksimal fragmanın altına femur cisminin destek verilmesi ile Jewett plağı ile tespit edilmesi
şeklindedir. Travma sırasında büyük trokanter sağlam kalmışsa osteotomize
edilmektedir (5).
Yukarıda anlatıldığı gibi biomekanik
prensipler doğrultusunda MDO ile kırık
hattına gelen makaslayıcı kuwetlerin etkisi azaltılmaktadır. Çalışmamızın sonucunda MDO'nin anstabil trokanterik bölge kırıklarında nonanatomik repozisyon
ve stabil bir internal fiksasyon olarak seçilecek bir yöntem olduğu görülmüştür.

4- Dimon, J. H.: The unstable intertrochanteric fracture: C. 0., 92: 101, 1973
5- Dimon, J. H., and Hughston, J. C.: Unstab-

le intertrochanteric fractures of the hip: J.B.J.S.,
49-A: 440, 1967
6- Harper, M. C.: The treatment of unstable
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9- Hughston, J. C.: lntertrochanteric fractures of the femur (Hip): Orth. C/in. North, Am., 5:
585, 1974
1o- Hunter, G., and Krajbich, 1.: Results of
MDO for unstable intertrochanteric fractures of
the femur: J.B.J.S., 68-8:248, 1978
11- Kaufer, H., Matthews, L. S. and Songstegard, D.: Stable fixation of intertrochanteric fractures: J.B.J.S., 56-A: 899, 1974
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KALÇA ÇEVRESiNDE GELiŞEN
POSTOPERAliF MiYOSiTiS OSSiFiKANS
(Vaka Takdimi)

Dr. Ahmet YILMAZ

*

GiRiŞ

Femur trokanterik bölge kırığının internal tesbitinden sonra iski o - ·femoral
mesafede gelişen ve kalçayı 45° fleksiyonda ankiloze eden heterotopik kemikleşme ve eksize edilerek tedavisi yapı
lan bir olgu sunuldu.

Kemik dışı yumuşak doku kemikleş
mesi olarak tanımlanan heterotopik ossifikasyon genellikle adale içi kanama veya doku boşluklarında hematom oluş
masını takip eder. Bu olay; progressive
myosotis ossifikans, travmatik lokalize
myositis ossifikans ve nontravmatik lokalize rnyositis ossifikans olarak sınıfiandı rı- .
lır. Heterotopik kemikleşme genellikle
(% 75) travma sonrası meydana gelir ve
lokalize tiptedir (5, 8, 9). Kalça çevresinde kemikleşme, kafa travması veya
spastik hastalığı bulunan kimselerde daha sıkça görülmektedir (18). Femur trokanterik bölge kınğından sonra gelişen
ve literatür incelemesinde rastlanmayan
ciddi heterotopik kemikleşme gösteren
bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelime: Heterotopik kemikleşme.

SU MMARY

After the internal fixation of the femur trochanteric regional fracture, heterotopic ossification which develops at a
distance between the lschion and the fem ur and which ankyloses the hip at an
angi e of 45° flexion. This heterotopic ossification has been removed and as a result, the patient who has been treated
was presented.

VAKA TAKDiMi
Geçirdiği

trafik kazası sonucu sol femur trokanterik bölge kırığı oluşan 38

Key word: Heterotopic ossification.
*
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yaşında

erkek hasta 26.9.1986 tarihinde
Trabzon Numune Hastanesi Ortopedi
ve Travmatoloji Kliniğine yatırıldı (Z. G.,
Hasta kabul no: 7745). Hasta olay sonrası 5 gün cilt traksiyonunda tutuldu, daha
sonra ameliyat edildi. Röntgen kontrolünde kapalı redüksiyon ve kalça kampresyon çivi- plak sistemi (Richards) ile
internal tesbit uygulandı. Ameliyat sonrası normal seyretti. Post - operatif 3. haftada taburcu edildi. Hasta davete zamanında uymayıp 11 ay sonra kontrole geldi. Kontrolde, opere edilen kalçanın 45°
fleksiyonda hareketsiz olduğu tesbit edildi. Röntgende; Femur proksimalinde trakant er minör ile Tuber ischiadicum arasında heterotopik kemik oluşumunun
köprü şeklinde geliştiği görüldü (Resim
1).

Kalça ekstraartikuler ankiloze durumda idi. iskio-femoral kemik bloğun
da radyolojik olarak olgunlaşma tamamlanmıştı. Hasta ameliyata alınıp kalçaya
medial yaklaşım ile heterotopik kemik
oluşumu eksize edildi (Resim 2). Aynı
seansta Richards çivisi de çıkarıldı.

Resim 2: Heterotopik ossifikasyon eksize

Resim 1: Ameliyat sonras1 11. ayda iskio - femoral heterotopik ossifikasyon.
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edilmiştir.

Eksizyon sonrası kalçada fleksiyon
80°, abduksiyon 30°, adduksion 20° olarak tespit edildi. Ratasyon hareketleri
yoktu. Hastanın 3 ve 6 ay sonraki kontrollerinde belirtilen kalça hareket sınırla
rını koruyordu. Yeniden heterotopik kemikleşme yoktu.

TARTIŞMA

oluşma

Posttravmatik heterotopik kemikleş
menin kesin nedeni ve mekanizması bilinmemektedir. Genelde travma sonrasl
adale içinde meydana gelen kanamalarda veya d<?ku boşluklarında oluşan hematomlarda mezenkimal hücrelerin prolifere olarak kemikleşmeye dönüştüğü
sanılmaktadır (1, 12, 18). Doğrudan kuvvetli travma, tekrarlayan travmalar (Pasif
germe ve egsersizler), sportif faaliyetler
sonucu gelişebilir (8, 9, 12). En çok brakial adalede, aquadriceps adalesinde,
dizde, iç yan bağda, deltoid adalede,
ayak bileği ön tarafında görülür.
Kalça çevresinde postoperatif kemikleşme, travmatik kalça çıkığında, özellikle çıkığın açık redüksiyonu gerekenlerde, femur başı protezi -konan hastalarda, osteoartrit nedeni ile total kalça artroplastisi yapılan hastalarda ve bazan
da diğer kalça çevresi cerrahi girişimle
rinde görülebilir (7, 14).
Femur başı protezlerinde gelişen yumuşak doku kemikleşmenin çoğunun
hafif ve kalça fonksiyonunu bozmadığı
belirtilmiştir. Nadiren ciddi olup kalça hareketini kısıtlar (14).
Coventry (7) 3202 total kalça artroplastisi yapılmış hastaların 7 sinde aşırı
ektopik kemik oluşumu tespit etmiştir.
Oluşan ektopik kemik kalça hareketlerini kısıtlayıp eksizyon gerektirmiştir. Yine
osteoartrit zemininde total kalça protezi
koydukları hastalarda ektopik kemik oluşumunun daha çok olduğunu, buna karşılık romatoid artritli hastalarda nadiren
rastladıklarını belirtmiştir. Ektopik kemik
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riskinin yüksek olduğu hastalarda post - operatif uygulanan 2.000 rad'lık radioterapinin önleyici olduğunu bildirmiştir. Ektopik kemik oluşumundan
korunmada; dokuların az travmatize edilmesi, yaradan tüm kemik parçalarının irrigasyon ile temizlenmesi, hemoraji ve
enfeksiyonun örılenmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Heterotopik kemikleşmenin röntgenografik gelişimi histolojik gelişime paraleldir. Röntgende 3 - 4 haftada zayıf belirsiz kalsifikasyon başlar. 8- 12 hafta civarında kitle şekillenir. Ektopik kemiğin
olgunlaşması 5 - 6 ay içerisinde tamamlanır. Başlagıçtan itibaren yüksek olan
serum alkali fosfataz seviyesi de kitlenin
olgunlaşması ile normale döner (7, 8, 9,
12).
Literatür incelememizde; femur trokanterik bölge kırığının cerrahi tedavisinden sonra kalça çevresinde gejişen ve
kalçayı ankiloze edip tedavi ile iyileşen
bir olgu saptayamadık (1, 2, 3, 4, 11, 12,
13, 15, 17, 18). Bundan dolayı nadir bir
olgu olarak değerlendirildi.
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FEMUR BAŞI ASEPTiK NEKROZLU OLAN
HASTALARlN DEGERLENDiRiLMESi VE
ERKEN TANlDA MRG'NÜN YERi

Dr. Hakkt SUR *, Dr.

Uğur

YENSEL **, Dr. Emre ÇULLU ***

Femur başı aseptik nekrozu, tanı ve
tedavi açısından hala tartışılmakta olan
bir konudur. Etiyolojide etkili olan faktörlerin önemlileri Alkolizm, Major travma,
Radyasyon, Kortikosteroid kullanımı, Gaucher hastalığı, Hemoglobinopatiler,

- Ekstravasküler Faktörler (2).
Yapılan çeşitli

intraoperatif

çalışma

larla bu hipotezler kanıtlanmaya çalışıl
mıştır. Bu çalışmalardan en önemlileri,

Gut hastalığı, Hemofili, Caisson hastalı

- intramedüller Basınç Ölçülmeleri

ğıdır

- Saline Stres Testi
- intramedüller Venografi'dir.

(5, 7, 12).

Fizyopatolojik çalışmalar ile de hastalığın nedeni araştırılarak bazı hipotezler ortaya atılmıştır. Bunlardan en önemlileri,
- Arteriyel Blok Teorisi
- Venöz Blok Teorisi

*

intramedüller Venografinin tanı ve
etiyolajik yaklaşımdaki değeri diğer testlerden daha fazladır (3,4). MRG ile venografinin karşılaştırmalı yapılan çalış
masında venografinin erken tanı oranı

- intraossöz Arteriyel Faktörler
- intraossöz Venöz Faktörler

% 61 olarak verilmektedir.

- Hücresel Sitotoksik Faktörler

klinik ve radyolojik özellikler

Femur

E. Ü. Tip Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Doçenti

**

E. Ü. Tip Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Uzm. Öğren.

***

E. Ü. Tip Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Uzm. Öğren.
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başı

aseptik nekrozu

değişik

gösterdiği

.için bir sınıflama ihtiyacı doğmuştur. Bu
konuda Marcus bir sınıflama yapmıştır.
Daha sonra Meyers bu sınıflamayı modifiye ederek geliştirmiştir. GünümÜzde
en çok kullanılan sınıflama Ficat tarafın
dan yapılmıştır. Radyoloji ve kliniğe dayanan Ficat sınıflamasına Hungerford
(1979) Evre O' ı eklemiştir. Evre O, bir kalçada gelişen avasküler (aseptik) nekroz
nedeni ile diğer kalçada % 64.7 oranın
da gelişebilecek nekroz olasıkılığını tanımlar. Bu evreye "Sessiz Evre" denir:
Evre !'de radyolojik ve tomografik
bulgular belirsizdir. Foroj biyopsi için en
uygun zaman olan bu evrede aseptik
nekroz tanısı koymak zordur.
Femurbaşı aseptik nekrozunun erken tanısında Direkt radyografi, B. tomografi, Sintigrafi, Manyetik rezonans
görüntüleme ile Histopatolojik çalışmala
rı karşılaştıran yayınlar artmaktadır (Tablo 2). Bu yayınların genellikle birleştiği
noktalar şunlardır;
1. MRG (MRI) ile erken tanı % 100' e
yakın konulabilmektedir.
ll. MRG ile erken kemik iliği değişik
likleri saptanabilmektedir.
lll. Sınıflama için Bilgisayarlı tomografi daha yararlıdır.
IV. Sintigrafik yöntemlerle de erken
tanı
konulabilmekte ise de oranı
MRG'ye göre daha düşüktür (7,8, 11 ).
Femur başı aseptik nekrozlarının
cerrahi tedavisinde ilk adım, foraj biyopsidir (Core biyopsi, core dekompresyon). Çoğu genç yaşta olan bu hastalarda, total kalça protez uygulamalarında
gevşeme, aktif yaşta olduklarından çok
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daha erken olmaktadır.
Sugioko'nun transtrokanterik rota.
yonel osteotomisi, kas pediküllü kem
grefti uygulamaları da deneme aşamc:
masında olan yeni tedavi teknikleridi
Erken evrede saptanarak foraj biyop:
uygulanan hastalar hem bu major amel
yatlardan. hem de morbidite riskindei
kurtarılabil ir.
Bu bilgiler ışığı altında biz de kliniği
mizde uyguladığımız tanı ve tedavi yön
temlerini gözden geçirdik.

GEREÇ ve YÖNTEM

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'na
başvuran hastalardan kliniğimize yatırıla
rak tetkik ve tedavi gören hasta sayısı
14'tür. Hastaların 3'ü kadın olup ortalama yaş 35,5 (en küçük 13, en büyük
58), 11'i ise erkek olup ortalama yaş
34,2 (en küçük 18, en büyük 58) bulunmuştur. Bu 14 hastanın 21 kalçasına foraj biyopsi uygulanmıştır. Alınan biyopsilerin tümü histopatolojik olarak değer
lendirilmiş ve doğrulanmıştır. 4 hastamı
zın 6 kalçasından MRG ile erken evrede
tanı konularak core biyopsi uygulanmış
tır. Hastalarımızın durumu Tablo 3'te
özetlenmiştir.
Hastaların

tümüne ortopedik masada, skopi kontrolu altında, klasik laterai
yaklaşımla 9 mm'lik trepan ile core biyopsi uygulandı. Hastalar 3 ay hiç yüklenme verilmeden istirahate alındı. Bu istirahatin son 6 haftasında minimalden gi-

derek artan dozlarda egzersizlere

ile hastalığın kötüye gidişi
durdurulabilmektedir.
MRG'nin
non-invaziv bir yöntem oluşu ve hastaların radyasyon alma riskinin olmayışı ayrı
ca tercih edilen bir yöntem olmasını sağ

başla

erken

tıldı.

Hastalar en az 4 ay, en çok 4.2 yıl
olarak izlenmiş, sonuçlar klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmiştir.

yapılması

lamıştır.

Bizim hastalarımızın 13 kalçasında
Evre lll ve IV old.uğu için bu hastaların
kötüye gidişi core biyopsi ile durdurulamamıştır. 1989 yılından beri, kliniğimiz
de kalça ağrısı olan, risk grubundaki kişi
ler sistematik olarak MRG ile değerlendi
rilmektedir. Böylece erken evrede saptayabildiğimiz 4 hastaya erken uyguladığı
mız core biyopsilerin sonuçları oldukça
iyidir.
Bizim vakalarımızın postoperatif sonuçları literatür ile uyumludur. Geç evrede saptanan aseptik nekrozlu kalçalara
uygulanan core biyopsi hastalığın kötü
gidişini pek değiştirmemektedir.

BULGULAR
Hastalarımızın

öykü ve klinik

yakın

maları

gözden geçirildiğinde aşağıdaki
faktörlerin etiyopolojide rol oynadığı saptandı.

idiyopatik
Yüksekten düşme
SLE + Kortikosteroid
Kortikosteroid
Orak hücreli anemi
Trafik kazası
Posttravmatik çıkık
Alkol kullanımı
TOPLAM

2
3
2

3
1
1
1
1
14

SONUÇ

Tüm hastalarımızın ortak semptomu
uyluk anteromedialine yayılan kalça ağrı
sı ve topallama idi. Hiç bir hastada kırık
komplikasyonuna rastlanamadı.

Etiyolojideki risk grupları ve Ortapedi kliniklerinde tedavi gören hastalardan
avasküler nekroz açısından risk taşıyan
lar MRG ile !aranmalıdır. Erken dönemde saptanan ve core biyopsi (foraj biyopsi) ile erken dönemde tedavi edilen
vakalarda morbidite düşecektir. Yeni uygulamaya giren MRG'nin henüz pahalı
oluşuna rağmen, tanıdaki değeri, noninvaziv oluşu lezyonun yerini tam göstermesi, diğer kalçadaki erken değişiklikle
ri saptaması ile daha sık başvurulması
gereken bir yöntemdir.

TARTIŞMA

Avasküler nekrozun erken tanısı için
bugün artık gelişmiş teknikler vardır.
Bunlardan en iyi olanları MRG ve sin.tigrafidir.
MRG ile erken tanı% 100'e yakın konulabilmektedir. Bu sayede tedavinin de
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Tablo-

EVRE O

ı.

Radyolojik ve klinik bulgu yok
Karşı

EVRE!

kalçada aseptik nekroz var

Kalça ve uyluk

ağrısı

Abduksyon ve içe rotasyanda

kısıtlılık

Radyolojide minimal osteoporoz
EVRE ll

Radyolojide trabeküler

yapıda

bozukluk

Skleroz ve küçük kistler
EVRE lll

Sekestrizasyon
ereseence Sign
Femur

başında düzleşme

Subkondral
EVRE IV

Eklem

kırıklar

aralığının kaybı

Asetabulumda osteofitler
Femur

başında

ilerideformasyon

-

Tablo - ll

Evre

Klinik

Radyoloji

Görüntü

Hemodinamik
M.R.G. Biyopsi

Tetkikler

Sintigrafi

B.T.

+ .-

Azalmış tutuluş

--

+

. +

+

Artmış tutuluş

-, +

+

+

o

--

ı

+

---

ll

+

+

++

Artmış tutuluş

+

+

+

lll

++

+

+,N

Artmış tutuluş

+

+

+

IV

+++

+

+

Artmış tutuluş

+

+

+
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Tablo- lll
isim

Predispozan

Taraf

Preoperatif

Postaper at if

C.A.

Orak Hücreli

Bilateral

Sağ

3

Sağda

Sol1

1

ağn

Sağ

3

4

Topallama +

Sol 2

4

Ağrı

2

2

Erken sonuçlar

Ane mi
H.A.

SLE + Kortikos

Bilateral

teroid
F.B.

Kortikosteroid

Sol

2

Tetkik

Sonuç

Postt rav mat ik

Sağ

1

2

MRG +

çık ık

C.T.

Trafik

Sol

ağn

ağrı

M. K.

Yüksekten

düşme

Sol

Ağn

H.K.

C. k.

Yüksekten

düşme

Bilateral

Sağ

idiopatik

aktivitede +

Topallama +

4

2

O

Topallama O Ağn

3

2

O

Erken sonuçlar
iyi,

kazası

az

ağrı

iyi,
T.Ö.

topallama

+

Sol 3

4

Sola Total protez

Sağ

4

Sağda ağn

3

Erken sonuçlar

3

2

iyi,

Ağn

+

O

Topallama O

M.Ö.

E.Z.

Kortikosteroid

Yüksekten

Düşme

Bilateral

Sol

2

4

Bil. endoprotez

Sol 2

4

uygulandı.

3

4

Ağn

Sağ

+

Topallama +

1

MRG +

iyi

2

3

BT+

Ağn

Sol 2

3

Sol 2

3

Sağ

1

1

Sağ

1

1

Sol

O

o

HÜ.C.

idiopatik

Sol

1

S.G.

Kortikosteroid

Biialeral

Sağ

H. C.

SLE +

Bilateral

Kortikosteroid
A.Ö.

Alkol

Bilateral
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+

Topallama +
MRG +

Sağda ağn

Solda+
Mrg +

Ağrı

O

Topallama O
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YAŞLI HASTALARDA FEMUR PROKSiMAL
BÖLGE KlRlKLARI iLE OSTEOPOROZ iLiŞKiSi
AMELiYAT SONRASI OSTEOPOROZA YÖNELiK
TEDAViNiN ERKEN SONUÇLARI

Dr. i. Metin Türkmen *Dr. Ete/ Kaytran **Dr. Ümit ince ***
Dr. Oğuz Durakbaşa ****Dr. E/if Postune/i *****

Uygarlığın

rın

ilerlemesiyle birlikte yaşam süresinin uzaması, risk faktörlerinin
artması sonucu osteoporoz ve buna
bağlı kırık oluşması artmaktır. Yaşlı hastalarda osteoporoz nedeni ile özellikle
femurun proksimal kısmında oluşan kı
rıkların tedavisinde karşılaşılan sorunlar
konunun önemini daha da artırmaktadır.
ABD de osteoporoza bağlı olarak heryıl
1,5 milyon kırık olduğu ve bunun yaklaşık 227 bininin femur proksimal bölge kı
rıkları olduğu bildirilmiştir. ingilterede osteoporoza bağlı femur proksimal kısım
kırığı yılda 32 bin, Danimarkada ise yılda
10 bin civarındadır (3,5). Bu kırıklarda
yaşam süresi 2 yıl içinde% 60 olarak verilmektedir.
Osteoporoz nedeniyle oluşan kırıkla-

*
**
***
****
*****

tedavisi ile birlikte osteoporoz tedavisininde efe alınması yeni oluşacak olan
kırıkların önlenmesi açısından önem kazanmaktadır (4).

HASTALAR ve YÖNTEM
Haydarpaşa

Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğine minor
travmalar sonucu oluşan kollum femoris
ya da trokanterik bölge kırığı nedeni ile
yatan 60 yaş ve üzerinde 45'i kadın 5'i
erkek 50' hastada osteoporoz klasik radyolojik yöntemlerle araştırıldı. Bu hastalarımızın yaş gruplarına göre dağılımları
Tablo 1'de gösterilmiştir.

Haydarpaşa

Numune Hast. Ortop. ve Travm. KI.

Haydarpaşa

Numune Hast. Ortop. ve Travm. KI. Başas. Qp.

Haydarpaşa

Numune Hast. Patoloji KI. ·şefi, Doç.

Haydarpaşa

Numune Hast. Ortop. ve Travm. KI. Asistam

Haydarpaşa

Numune Hast. Patoloji KI. Asistan!
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Şefi

Doç.

Tablo 1.
Yaş

Olgularımızın yaş gruplarına

göre

dağılımı

Kadın

Erkek

%

61 - 65

6

12

66- 70

10

---

20

71 - 75

11

1

24

76- 80

11

2

7

2

45

5

26
18
100

80Toplam

Her olgu metabolik kemik hastalığı,
primer ya da metastatik kemik tümörü
yönüyle radyolojik ve biyokimyasal tetkiklerle araştırıldı ve hastalarımızda bunların bulunmadığı saptandı.

Femur olgu metabolik bölge kırığı
27 sinde trokanterik kırık vardı. Ayrıca 5
hastamızda karşı taraf femur proksimal
kısım kırığı, 7 hastamızda vertebra kırığı,
1 hastamızda redius alt uç kırığı olıııak
üzere toplam 13 hastamızda daha önce
oluşan kırıklar vardı. Bu kırıklar ile yeni
olan kırık arasında geçen süre 1-3 yıl
arasında idi.
Osteoporozu radyolojik olarak araş
tırmak üzere her olguya torokolumbal,
her iki femur proksimal kısım ve her iki
el radyografileri çektirildi.
Torokolumbal vertebra grafilerinde,
vertebralarda trabekuler yapıdaki deği
şiklikler araştırıldı. Ayrıca vertebralarda
osteoporoz sonucu oluşan kırık ve deformasyonlara bağlı şekil değişiklikleri
saptanarak bunlar Meunier indeksine
göre sınflandırıldı.
Her iki el grafilerinde, 2 inci metakarpın ortasından, kortika! kalınlıklar ölçülerek bunun metakarp kalınlığına oranı bu298

lundu (2 inci metakarp indeksi). Normalde bu % 44 olup bunun altındaki değer
ler osteoporotik olarak kabul edilmektedir (1,6,10).
Sağlam taraf femur proksimal kısım
daki trabeküler yapılardaki değişiklikler
araştırılarak Sıng indeksine göre sınıflan
dırıldı (6).
Kollum femoris kırığı olan 23 olgumuzdan elde ettiğimiz femur başlarında
osteoporoz histopatolojik olarak araştırıl
dı. Patolojiye gönderilen ternur başların
dan, taze .iken, 3-4 mm kalınlığında eklem yüzeyinide içine alacak şekilde dilimler halinde örnekler alındı. Bunlar %
1O formalinde fikse edildikten sonra
TRIPP ve MACKAY yöntemine göre boyandı (12). Daha sonra formik asitle dekalsifiye edildi ve VAN-GiESON ile boyanarak ışık mikroskopunda incelendi.
· Olgularımıza kırık tedavileri bittikten
sonra, ileride karşılaşabilecekleri kırık riskini azaltmak amacıyla osteoporoza yönelik tedavi olarak calcitonin preparatları başlandı. Hastalarımızdan 25 ine sentetik insan calcitonini 15 gün süreyle 50
mg/gün ve daha sonra 25 mg günaşırı,
diğer 25 olgumuzada salmon calcitonin

100 iüjgün 15 gün süreyle ve daha sonar idea me olarak 50 iü /gün aşırı baş

mızın vertebralarında saptadığımız

osteoporaza bağlı değişiklikler Tablo 2'de,
bunların 2' inci metakarp indeksine göre
değerlendirilmeleri Tablo 3'de ve femur
poksimalindeki değişikliklerin Singh indeksine göre sınıflandırılmaları Tablo
4'de görülmektedir.

landı.

SONUÇLAR

1- Radyolojik Değerlendirme:
Femur proksimal kırığı olan 50 hasta-

Tablo 2. Vertebralarda osteoporoz bulgularının yaş
gruplarına

göre

Trabekülasyonda

Subkondrol

azalma

kemikte

YAŞ

dağılımı

MEUNiER

iNDEKSi

belirginleşme

10

11 - 15

15 -

61 - 65

6

6

2

4

66- 70

10

10

3

7

71 - 75

12

12

1

7

4

76- 80

13

13

1

7

5

9

9

--

2

7

50

50

7

27

16

100

100

14

54

32

80Toplam
%

Tablo 3. Metakarpal morfometre (2. metakarp skoru)
bulgularının yaş gruplarına

Yaş

göre

dağılımı

%44

%43-35

61 - 65

2

4

66- 70

3

7

%35

71 - 75

7

5

76- 80

5

8

80-

1

8

5

24

21

10

48

42

·Toplam
%
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Tablo 4. Olgularımızın Sıngh indeksine göre değerlendirilmesi
Yaş

61 - 65
66- 70
71 - 75

6

5

4

3

2

4

2
6
6
1

3
5

1

1

76- 80
80Toplam
%

15

5
10

30

2- Histopatolojik Değerlendirme

Histoatolojik olarak preparatların
ışık mikroskopunda incelenmesinde, Lameller kemik volumun, mineralize olmuş
kemik volumun, trabekül kalınlığının
azalmış olduğu, osteoid kalınlığında, volümünde ve yüzeyinde belirgin değişik
liklerin olmadığı görüldü. Bu bulgular osteoporozun lehine olarak yorumlandı.
Osteoporoza yönelik tedavi amacıy
la calcitonin tedavisine başladığımız 50
olgumuzdan 18'i değişik nedenlerden
ötürü tedaviye devam etmedi. Bu 18 olgumuzdan 7 si ilaç almakta zorluk çekmesi nedeniyle, 4'ü kullanma zorluğu
nedeniyle ve 7'side yan etkileri nedeniyle tedaviyi bıraktıklarını belirtmişlerdir.

TARTIŞMA

Femur proksimal kısım kırığı olan
yaşlı hastalarda osteoporozun varlığı birçok araştırıcı tarafından radyolojik ve
histomorfometrik olarak gösterilmiştir
(1 ,6, 7,8,9, 10).
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6
2
15
30

1

4

1

2
7
14

2
3
6

Osteoporozun radyolojik olarak saptanabilmesi için kemik kütlesinde %
30' un üzerinde azalma olması gerekmektedir (6, 7,8, 1O). Bu durumda kemiklerin küçük travmalara karşı dayanıklılığı
azalmakta ve kırık oluşma olasılığı artmaktadır. Kemik kütlesindeki azalmanın
bu sınıra gelmeden saptanabilmesi için
foton absobsiometre ve kantitatif tomografi ileri yöntemler gerekmektedir (11).
Bunların büyük merkezlerde olmaması
nedeni ile klasik radyolojik yöntemler
önemini korumaktadır.
HORMAN ve NODiN femur proksimal kısım kırıklarında trabeküler yapıda
azalma ile birlikte kortikal kemik atrofisininde rol oynadığını bildirmişlerdir (6).
Bu araştırıcılar kollum femoris kırığı olan
58 hastada kalkar temaraldeki kortikal
kemikte olan incelme ile 2 inci matakarpdaki kortikal kemik atrofisi arasındaki iliş
kiyi göstermişler ve osteoporozun saptanmasında 2 inci metakarp indeksinin
önemini vurgulamışlardır.
MEEMA kortikal atrofi ile vertebralardaki osteoporuzun ilişkisini göstermiştir
(10).

Biz bu çalışmamızda femur proksimal bölge kırığı olan 50 olguda osteoporozun varlığını singh indeksi, 2 inci metakarp indeksi gibi radyolojik yöntemlerle
saptadık, ayrıca 23 olgumuzda bunu histopatolojik değerlendirme ile gösterdik.
Metabolik kemik hastalıklarını tanı
sında çağdaş yöntem dekalsifiye edilmemiş kesitierin histolojik olarak incelenmesidir (2). Bunlar için gerekli cihaziarın
bulunmaması nedeniyle mineralize olmamış ve mineralize olmuş osteoidi dekalsitiye dokuda gösteren yöntemler kullanıldı.

Bizim 50 olgumuzun 13 ünde daha
önceden oluşmuş kırıkların olması, osteoporoza bağlı kırıkların tedavisi ile birlikte osteoporuz tedavisinin önemini göstermektedir.
Osteoporoz tedavisinde calcitoninin
etkisi tartışmalıdır. Bir çok araştırıcı calcitoninin kemik yıkımını azaltması bakımın
dan osteoporoz tedavisinde etkili olduğunu belirtmişlerdir (4). Bazı yazarlar
ise calcitoninin osteoporoz tedavisinden
yetersiz kaldığını bildirmektedir (9). Biz
tedavi seçeneklerinin sınırlı kalması nedeniyle olgularımızda calcitonin tedavisi
uygulamaktayız, bunun geç sonuçları
ilerideki çalışmalarda bildirilecektir.
Bizim bu çalışmayı huzurunuza getirmemizdeki amaç: Osteoporoz zemininde çok sayıda kırık oluşmakta ve hatta
örnek olgularımızda görüldüğü üzere. kı
rıklar tekrarlıyabilmektedir, o halde hem
osteoporozu önlemek hemde kırık tedavisi gören hastaları ikinci kırığa karşı ko-
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rumanın gereğini vurgulamaktır.
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FEMUR BOYUN KIRIKLI YAŞLI HASTALARDA
25-0H ViTAMiN 0 3 EKSiKLiGi VE KEMiK
Dr. Faruk BALKAR *, Dr. Hatice PAŞAOGLU **
Dr. Tahir PA TIROGLU ***, Dr. Zafer KARAGÖZ ****

Vitamin D Kalsium

homostası

ve .kemik metabolizmasının düzenlenmesinde
aktiv katılımı olan bir horman veya madde olduğu bilinir (9, 16). Vitamin D3 karaciğer ve böbreklerde 25 pozisyonda hidroksilasyona uğrayarak 25 hydroxycholecalciferol (25 OHD 3) 'ü oluşturur, daha
fazla metabolize olması ile 1.25 (OH) 2
D3 ve 24, 25 (OH) 2 D3) denilen metabolitleri ortaya çıkar, bunlardan 1.25 (OH) 2
D3 'ün kemikten kalsium mobilizasyônu
ve barsakta kalsium transportasyon u yönünden diğer ikisinden bir kaç defa daha fazla aktivtir (10). Vitamin D metabolitlerinin kemik ve kemik protein metabolizmasında fonksiyonel özel düzenleyici,
birçok yaşlılarda deri vitamin D yapımı
vejveya barsak emilim yetersizliği, Vitamin D metabolitlerinin dönüşümünün
azalması serum kalsium ve fosfor seviyelerinin düşmesine sebep olduğu belirtilmektedir (8, 15). Bu belirtilen durumla*
**
***
****

rın

histolojik olarak osteomalasiye yol
açtığı söylenir (7). Yaşlılarda 25 OH Vitamin D3 ' ün dolaşımdaki konsantrasyonunun düşük olduğu belirtilmektedir (3,
18).
Bu çalışmada amaç; femur boyun kı
rıklı hastalarda serum vitamin D metaboliti olan (25 OHD 3 ) 25-hydroxy vitamin
D3 'ün seviyesini tayin etmek ve bu hastalarda histolojik olarak osteomalisi bulgularını araştırmaktır.

MATERYAL VE METOD:

1990 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında yatarak tedavi edilen 26
hasta (13 erkek, 13 kadın) incelemeye
tabi tutulmuştur. Bu hastalar Endokrin,
karaciğer ve böbrek fonksiyonları yönünden klinik ve laboratuar tetkiklerinde

Erciyes Ün. T1p. Fak. Ortop. ve Travm. A.B.O.
Erciyes Ün. T1p. Fak. Biyokimya AB.D.
Erciyes Ün. T1p. Fak. Patoloji A.B.O.
Erciyes Ün. T1p. Fak. Ortop. ve Travm. AB.O. Araş. Görev.
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sağlam

bulunan hastalardı. Kliniğe yatarken hastalardan 4- 5 cc kan alınarak serumlarını ayırdıktan
sonra serumda
25-0H Vitamin D3 değerleri 25-0HD 3 kiti (Medgenix) kullanarak protein bindig
assay sonrası Beta sayaç ile ölçülmüş
tür. Kontrol grubu olarak polikliğimize
müracaat eden 30- 4D yaş arası Endokrin, karaciğer ve böbrek fonksiyonları
yönünden normal olduğu klinik ve laboratuar incelemeleri saptanan 1O hastadan aynı şekilde kan alınarak serumların
da 25-0H Vitamin D3 değerleri yine aynı
metodla ölçüldü.
Femur boyun kırığı olan 26 hastamı
za endoprotez endikasyonu konularak
ameliyat edilmişdir. Ameliyat sırasında
eksize edilen femur baş ve boyun kısım
ları biopsi materyali olarak Patoloji Anabilim Dalında fikse edildikten sonra dekalsifikasyona tabi tutulmuştur. Hazırla
nan preparatlar rutin boyamadan sonra
histolojik inceleme de kemik lamellerinin kalınlığı mikran olarak ölçüldü, lamelIerin kalınlığına ilaveten seyrekliği, sıklığı
ve birbirleriyle bağlantılı olup olmadığı,
ayrıca kemik iliği mesafesinin genişliği
ne ve yağ dokusunun bol veya azlığı
araştırılmıştır.

Histolojik incelemede kontrol grubu
olarak kullanılmak üzere biri taze kadavradan diğer 5'i ise vasküler tıkanma ve
diğer nedenlerle kalça dezartikulasyonu
yapılan 30 - 48 yaş arası 6 hastanın femur boyun ve baş kısımları alınmış ve
aynı işlemlere tabi tutularak kemik histolojik yapısı incelenmiştir.

BULGULAR:
Araştırmaya

tabi tutulan 26 hastanın
13' ü (% 50) erkek, 13' ü ise (% 50) kadın-
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dı.

Bu

hastaların yaşta

büyüğü

en küçüğü 55, en
idi, yaş ortalama-

ise 85 yaşında
sı 71 olarak bulunmuştur.
Seroloji; kalsium ve fosfor değerleri
normal sınırlarda bulunan femur boyun
kırıklı 26 hastanın serumunda en yüksek
25-0HD 3 değeri 26 ngjml, en düşük ise
5 ngjml ölçüldü. Ortalama ise 13.85
ngjml bulunmuştur. Kontrol grubunda
(1 O hasta) ise en yüksek 25-0HD 3 değe
ri 30 ngjml, en düşük ise 14 ngjml ölçülmüş, ortalama ise 22-05 ngjml bulunmuştur. Yapılan istatistiki analizde bu iki
grub arasındaki 25-0HD 3 değer farkının
önemli olduğu saptanmıştır (P < 0.01).
Tablo 1'de görüldüğü gibi 25-0HD 3 seviyesinin en düşük olduğu yaş grubu
55-70 yaşlar arasıdır.
Histoloji:
Femur boyun kırığı olan 26 hastanın
kemik biyopsisinin histolojik incelenmesinde kemik lamellerinin kalınlığı genelde azalmış, seyrek ve dağınıktı, kemik
lamellerinin kalınlık ortalaması en ince
105 mikron, en kalın olduğu va kada ise
275 mikrondu. Ortalaması ise 151 mikran bulunmuştur. Bu vakaların çoğunda
kemik iliği mesafesinde genişleme, yağ
dokusunun bolluğu, hiposellülarite dikkat çekmiştir. Kontrol grubu vakalarının
histolojisinde genel olarak kemik lamelleri kalın ve birbirleriyle bağlantılı, kemik
iliği mesafesi dar ve yağ dokusu azdı.
Kemik lamelleri ortalama olarak en ince
133 mikron, en kalın bulunduğu yerlerde ise 400 mikrondu. Ortalama ise 282
mikran bulunmuştur. Ancak 2 grup arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur (P >. 0.05). Bununla beraber
kemik lamellerinin ince bulunduğu yaş
grubu 55- 70 yaşlar arasında görülmektedir (Tablo 2).

TABLO- 1
Yaş

Grubu

:Yaş grublarına

Vaka

30-35
35-40
40-45
45-50
so- 55
55-60
60-65
65- 70
70- 75
75-80
80-85

göre serumda 25-0HD 3 seviyeleri

Sayısı

3
4
4
2

Serumda 25-0HD 3 seviyesi (ngjml)
22- 22.5
21 - 27
14- 30
14- 15"
15
9- 17
7.5- 17
5- 17
5-26
9-26
7.5- 26

(K)
(K)
(K)
(K)
1
6
6
6
7
4

9

NOT: (K) Kontrol grubu hastalan ifade etmektedir.

TABLO- 2

Yaş

Grubu

30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55- 60
60-65
65- 70
70- 75
75- 80
80-85

:Yaş Gruplarına

Vaka

göre kemik lamellerinin (histoloji)

Sayısı

Erkek

3 (K)
1 (K)
1 (K)
3 (K)
1
6
5
7
7
4
9

3
1

Kadın

2
2
4
5
2
4

NOT: (K) Kontrol grubu hastalan ifade etmektedir.
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1
3
1
4
3
3
2
2
5

kalınlığı.

(Histoloji)
· Kemik lamellerinin
kalınlığı (mikron)
264- 350
264
262.5
133- 400
136
125- 162.5
105- 160
105- 160
125- 275
125- 275
120- 200

TARTIŞMA:

Diyetteki D vitaminin yetersizliği, Vitamin D metabolitleri emiliminin azalması, karaciğer ve böbrek yetersizliği, güneş ışığına yetersiz maruz kalma gibi durumlar yaşlılarda D vitamin seviyesinin
düşmesinde etkili olabilir (7, 8, 11, 14,
18). Genel olarak toplumumuzun özellikle taşrada ve yaşlılarda beslenme yetersizliği ve dengesizliği bilinen bir durumdur. Bu durum göz önüne alındığında femur boyun kırık hastalarımııda yaşadık
ları yöre itibariyle güneş ışığı yetersizliği
söz konusu olması düşünülemez. Güneş ışığının yetersiz olduğu ingiltere'de
osteomalasi insidansı yüksek bulunmuş
ve bu güneş ışığının yetersizliğine bağ
lanmıştır (12). Hastalarımııda karaciğer,
böbrek ve endokrin yönünden sağlam
oldukları tesbit edildiğine göre 25-0HD 3
vitaminin genelde düşük olması diyette
D vitamin eksikliğini akla getirmektedir.
Boyce ve ark. (1983) femur boyun kırığı
olan hastalarında 25-0HD 3 seviyesini
düşük bulmuşlar ve kemikteki rezorbsiyonun D vitamin yetersizliğinin mutad
sonucu olduğunu belirtmişlerdir. Osteoporozu
olan
hastalarda
serum
25-0HD 3 seviyesinin daha düşük, daha
yüksek ve normalden farksız olarak değişik sonuçlar verenler vardır (2, 13).
Christiansen ve Rodbro (1984) çalışma
larında kırıki ı yaşlı hastalarda 25-0HD vitamin seviyesinin normal gruba göre daha düşük olmaya meyilli olduğunu belirtmektedirler. Tablo 1 ve Tablo 2'ye mukayeseli olarak dikkat edilirse serumda
25-0HD 3 seviyesi en düşük ve histolojik
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olarak kemik lamellerinin en ince olduğu yaş grubu 55-70 yaş arasındadır bu
durum dikkatimizi çekmiştir ve eğer tesadüf değilse ancak sayı bakımından daha çok kapsamlı bir araştırma ile izah
edilebilir. Histolojik olarak osteomalasinin tanımı için literatürde çoğunlukla kemik biopsisi iliak kanattan veya kırık bölgesinden alınmış ve dekalsifiye edilmeden osteoid doku miktarı ve kemik trabekülleri incelenmeye tabi tutulmuştur
(1, 5, 7, 17). Ancak biz teknik yetersizlikten dolayı kemik biopsi materyalini dekalsifiye ettikten sonra özellikle histolojik olarak kemik lamellerinin kalınlığı,
sayrekliği, birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını araştırarak osteoporoz bulguları arandı. Kontrol grubumuzun az sayı
da olması iki grup arasında önemli bir
fark olup olmadığını saptamak yönünden yeterli olmadığından kesin sonuç
vermek imkansızdı, ancak genel olarak
femur boyun kırıklı hastalarımııda kontrol grubuna göre kemik lamellerinin daha ince, seyrek ve birbirleriyle bağlantılı
olmamaları dikkatimizi çekmiştir. Campbell ve ark. (1984) yaptıkları bir çalışma
da osteomalasi yaygınlığı % 3 - 7 olarak
tarif etmişlerdir. Bazı yazarlar ise serum
Vitamin D seviyesi ile osteomalazi arasında bir bağ kuramadıklarını ifade ederler (6, 7).
Sonuç olarak özellikle yaşlılarımııda
yetersiz ve dengesiz beslenme, serum
D vitamin seviyesinin düşmesinde katkı
sı vardır, bunun yanında post menapozal osteoporoz ve yaşlılığın hareketsizliği femur boyun kırığının hazırlayıcı sebepleri arasındadır. Buna dayanarak vi-

tarnin D diyetinin profilaktik olarak uygulanması kınğın önlenebilmesi yönünden .
en azından tartışılması gereken önemli
bir konu olduğuna inanmaktayız.
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GERiATRiK HASTALARDA KALÇA KIRlGININ
SOSYAL VE FONKSiYONEL PROGNOZU
Dr. Tam/ ESEMENLi *Dr. Hakan GÜNDEŞ **
Dr. Mustafa KARAHAN **Dr. Selim YALÇIN**

Geriatrik hastalarda kalça kırıklarının
sosyal prognozu ve bunun üzerinde etkili olan faktörler batılı kaynaklı çalışmalar
da ayrıntılı olarak incelenmiş ve rehabilitasyonun önemi üzerinde fikir birliğine
varılmıştır (1, 3). Ülkemizde ise batıdaki
uygulamadan farklı olarak rehabilitasyon dönemi çeşitli sorunlar nedeni ile oldukça kısa tutulmakta ve bu dönem evlerde hasta yakınlarının gözetiminde geçirilmektedir. Bu yaklaşımın fonksiyonel
ve sosyal prognoz üzerindeki etkileri ise
bilinmemektedir. Bu çalışma kalça kırığı
nedeni ile tedavi görmüş olan geriatrik
hastaların prognozlarını ve pmgnoz üzerinde etkisi olan risk faktörlerini araştır
mak amacı ile yapılmıştır.

MATERYAL VE METOD

Marmara Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde 1 Ni?an 1987 - 31 Aralık 1990 yılları arasında

kalça kırığı nedeni ile tedavi görmüş
olan 50 yaş üstündeki 70 hasta incelemeye alındı. Hastalara kontrollerde,
kontrole gelmeyeniere ise telefon veya
mektup yolu ile ameliyat öncesi ve sonrası fonksiyonel ve sosyal aktivitelerini ilgilendiren sorular yönetildL Elde edilen
bilgilere göre hastalar preoperatif ve
postoperatif dönemlere göre bağımsız
(grup 1), kısmen bağımlı (grup 2) ve ta.·mamen bağımlı (grup 3) örnek alınarak
yapılan bu sınıflandırmada 1. grubu ev
işlerini ve alış verişlerini yapabilen, varsa kendi işlerinde çalışabilen ve yardımı
gereksinimi olmayanlar oluşturuyordu.
2. grup hastalar bir miktar yardıma gereksinim duyanlar, ancak ortalama ya""
şam aktivitelerini sürdürebilenlerden, 3.
grup ise yardımsız yaşayamayanlardan
oluşmakta idi. Kontrollere gelmeyen, veya haklarında bilgi edinilemeyen 14 has-.
ta araştırma dışı bırakıldı. Çalışmaya alı-.
nan 13 erkek, 43 kadın 56 hastanın yaş
ortalaması 75 idi (50- 103). 25 hastada

ı

* Marmara .Ün iv. Tip Fak. Ort.. Travm. ABD. Y. Doç. Dr.
**Marmara Üniv. Tip Fak. Ort. Travm. ABD. Ar. Gör.
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intertrokanterik, 31 hastada ise femur
boyun kırığı tespit edildi. 28 hastanın senil demans, kardiak ve pulmoner yetmezlik, parkinson gibi postoperatif rehabilitasyonu etkileyecek düzeyde ek sağ
lık sorunları vardı.

Hastalar yatıştan sonra en az 1, en
çok 7, ortalama 3 gün sonra ameliyat
edildiler. 29 servikal kırıktan 26'sına parsiyel protez, 3' üne ise internal fiksasyon
uygulandı. intertrokanterik kırığı olan 25
hastanın 24'üne internal fiksasyon, bir
hastaya ise total kalça protezi uygulandı. Kırık ile ameliyat arasında geçen süre ortalama 8 (1-60) gün idi.
Bütün hastalar postoperatif 1. günde oturtulmaya, ikinci günde ise yürüteç
ile mobilize edilmeye çalışıldı. Hastalar
yattığı süre içinde günde ortalama iki saat süre ile mobilize edildi ve ortalama
günlük aktivitelerini sürdürebil.meleri için
eğitildiler. Yatış süresi ortalama 24 gün
(8-60) idi.
1

SONUÇLAR
Kırık

öncesi döneme ait bilgilere göre hastaların 34'ünün bağımsız, 15'inin

kısmen bağımlı

ve ?'sinin tamamen bağımlı olduğu belirlendi. Kırık sonrası ortalama 15 (1-39) ay takip süresi sonunda 14 hastanın bağımsız, 25' inin kısmen
bağımlı ve 17'sinin tamamen bağımlı durumda olduğu tespit edildi (Tablo 1). Bu
sonuçlar preoperatif durumlarına göre
kıyaslandığında 30 (% 54) hastanın sosyal ve fonksiyonel durumunun değişme
diği, 26 (% 46) hastanın ise kırıktan sonra daha bağımlı hale geldiği saptandı.
13 hastanın(% 23) ortalama 4 ay (1-10)
sonra öldüğü saptandı. Bu hastaların
9'u kadın, 4'ü erkek, yaş ortalamaları 74
(50-88) idi. Preoperatif durumlarına göre bu hastaların 5' i bağımsız, 3' ü kıs
men bağımlı ve 5'i tamamen bağımlı idi.
Bu gruptaki hastaların 11 'inin kalça kırı
ğı dışında sağlık sorunlarının olduğu ve
12'sinin ameliyat sonrası hiç mobilize olmadığı belirlendi. Kırık sarirası 3. grupta
yer alan hastalar incelendiğinde preoperatif dönemdeki sosyal ve mental seviyenin, sağlık durumunun ve hastanın ilk iki
hafta içinde yürüme ve günlük kişisel bakımını yapabilme kapasitesinin prognoz
üzerinde istatiksel olarak anlamlı etkisi
olduğu belirlendi (Tablo 2).

Tablo 1: Kırık Öncesi ve Sonrası Bağımlılık Seviyesi.
Kırık Öncesi Seviye

Kırık Sonrası

1

2

Seviye
3

Grup 1
Grup 2
Grup 3

14
-

16
9
-

4
6
7

34
15
7

TOPLAM

14

25

17

56

1: Bağtmstz, 2: K1smen bağtmlt, 3: Tamamen bağ1mf1.
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Tablo 2: Kırık Sonrası Bağımlı Hastalarda (Grup 3) Genel Prognozu
Etkileyen Faktörler.
Faktör

Toplam Hasta

Grup 3

%

Yaş

75 den az
75 ve üstü

27
29

6
11

22.2
37.9

Cinsiyet
Erkek

13

Kadın

43

.4
13

30.7
30.2

28
28

3
14

10.7
50.0

45
11

8
9

17.7
81.8

31
25

10
7

32.2
28.0

25
31

5
12

20.0
38.7

18 '
38

4
13

22·.2
34.2

Hayır

11
45

3
14

27.2
31.1

Preop ziyaret*
Evet

43

Hayır

13

7
10

16.2
76.9

45
11

7
10

15.5
90.9

Hayır

25
31

2
15

8.0
48.3

Preop bağımlılık*
Grup 1
Grup 2
Grup 3

34
15
7

4
6
7

11.8
40.0
100.0

~ağlık

durumu*

Iyi
Kötü
Mental durum*
iyi
Kötü
Kırık tipi
Servikal
Trokanterik
9parasyon
1nternal tespit
Artroplasti
Kırık süresi (gün)
3 ve daha az
3 den fazla
Preop yalnız mı
Evet

iki Haftada yürüme*
Evet
Hayır

iki Haftada O.G.A.*
Evet

O.G.A.: Ortalama Günlük Aktivite, *: p < 0.05
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TARTIŞMA

KAYNAKLAR

Bu çalışma kalça kırığı nedeni ile
cerrahi tedavi gören hastaların yaklaşık
olarak yarısının kırık sonrasında daha
bağımlı du:-uma geldiğini, kırık sonrası
tamamen bağımlı durumda olan hastalarda da mortalite oranının oldukça yüksek olduğunu (% 70) göstermiştir. Elde
edilen sonuçlar kalça kırığının tedavi
sonrasında aktif bir yaşam için tek başı
na bir engel olmadığını, beraberinde diğer sağlık sorunlarının, kırık öncesi yaşam şeklinin ve özellikle rehabi!itasyonu
yakından ilgilendiren bazı faktörlerin
prognoz üzerinde önemli etkilerinin olduğunu vurgular niteliktedir.
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ÇOCUK FEMUR DiAFiZ KlRlKLARlNDA
KONSERVATiF TEDAVi SONUÇLARI

Dr. Taşkm Tecimer *, Dr. Adnan Abbasoğlu **
Dr. Hasan Bombact *, Dr. Haluk Harutoğlu *

Çocuk fe m ur cisim kırıklarının tedavisi, hızlı kaynamaları, kaynama durumu-

MATERYAL VE METOD

nun hemen hiç görülmemesi, açılı kaynamalarının zamanla düzelmesi cerrahi

Kliniğimizde

yöntemlerin komplikasyonlarının fazla olması nedeniyle kural olarak konservatiftir. Büyümenin tamamlanmasına yakın
yaşlarda

(18 yaş ve daha büyüklerde),

1O yaş üzeri bilateral fe mur diafiz

kırıkla

rında,

patolojik kırıklarda, çok tekrarlayan yeniden kırılmalarda, ek olarak kalçada kırık veya çıkık olanlarda, politravmatize olgularda, (özellikle deserebre)
cerrahi tedavi uygulanabilir.

1

radyolojik olarak incelenmiştir.
Klinik olarak incelemede; tedaviden
sonra hastanın kırık taraftan bir şikayeti
olup olmadığı, ailenin çocuğun kırık taraf ekstremitesi üzerindeki gözlemleri,

14 yaş grubunda Russel traksiyonu, 90
- 90 iskelet traksiyonu, braun atelinde

ve belirgin angülasyon olup olmadığı
araştırıldı. Vücuttaki belli noktalar arasın

traksiyon Pearson ekli Thomas atelinde
iskelet traksiyonu ve traksiyon sonrası

da uzunluk ölçümleri yapıldı. Başlangıç
taki açısal deformiteler ve parçaların üst

*
**

alçı uygulanmaktadır.

üste binmesi, belli bir süre traksiyon

H. Paşa Numune Hast. Ortop. ve Travm. KI. Asistam
H. Paşa Numune Hast. Ortop. ve Travm. KI. Şef Yrd.
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62 femur diafiz kırığı ortalama 2.2 yıl sonra kontrole çağrılarak yeniden klinik ve

Konservatif tedavi yöntemi olarak O
- 2 yaş grubunda bryant traksiyonu, 2 -

1

1

rihleri arasında tedavi edilen 436 çocuk
femur diafiz kırığı olgularımızdan 61 'inin

çocuk yürürken aksama, uyluk ve krus
çevre ölçümlerinde atrofi, kalça, diz ve
ayak bileğinde hareket kısıtlılığı, skolyoz
vs. olup olmadığı rotasyonel deformite

pelvi pedal

1

1.1.1986- 1.7.1990 ta-

sonrası

ve Pelvipodalik alçı yapıldıktan
sonra çekilen radyografiler üzerinde değerlendirildi.

Sonuçların
aşağıdaki

kriteriere

değerlendirilmesinde
bağlı kalındı:

1- Çok iyi: Klinik olarak deformasyonu olmayan, yürüyüşte aksama tespit
edilmeyen, klinik ölçümle 5 mm'ye kadar kısalığı olan ve radyolojik olarak her
yönde 5 dereceye kadar angulasyonu
olan olgular.
2- Tatminkar: Klinik olarak 15
mm'ye kadar kısalığı bulunan, yürüyüş
te aksama tespit edilmeyen ve radyolojik olarak her yönde 15 dereceden fazla
angülasyonu olan olgular.
3- Başarısız: Klinik olarak 15 mm'den fazla kısalığı olan, yürürken aksayan, radyolojik olarak her yönde 15 dereceden fazla angulasyonu olan ve klinik olarak ratasyon deformitesi bulunan
olgular.

TEDAVi YÖNTEMLERi

Traksiyon ve erken PP

Olgu

alçı

Bryant traksiyonu ve PP
Russell traksiyonu ve PP

alçı
alçı

Serimizde ortalama yaş 8.2 olup, femur diafiz kırığına en çok 7-10 yaşları
arasında
rastladık.
Olgularımızın
%
71.10'u erkek,% 28.9'u kızdır. Serimizin
% 96.78'i kapalı, % 3.22'si açık kırıktır.
% 54.10'u sağ,% 44.26 sol ve% 1.63 bilateral tutulum mevcuttur. Olgularımızın
çoğunluğu % 59.67 ile trafik kazaları, %
33.87 ile düşmeler oluşturmaktadır.
1/3 üst ve subtrokanterik kırıklar %
27.42, 1/3 orta diafiz kırıklar % 58.06 ve
1/3 distal ve suprakondiler bölge kırıkla
rı % 14.52 oranındadır.
% 46.77'si transvers, % 20.96'sı oblik, % 12.90 spiral, % 14.52'si parçalı ve
% 1.61 'i inkomplettir.
Politravmatize hasta oranımız %
31.14'tür. Bu hastalarımııda pelvis kırığı,
ekstremite kırığı, subdural kanama, dalak rüptürü, kosta kırıkları, pnömotoraks
mevcut idi.
Kontrole gelen hastalarımıza uygulanan konsarvatif yöntemlerin dağılım tablosu şöyledir.

Yaş

Sayısı

%

6

13.63

1

2.27

20 gün

1

32

72.72

17.84

7.62

5

11.36

18.40

7.80

44

100.00

Traksiyon Süresi

-

Ort.

6.08

90-90 iskelet traksiyonu ve
PP

alçı
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Hastalarımıza

traksiyon sonrası pp
alçı uygulanmış, yaş ve tedavi şekline
göre 2- 10 hafta pp alçı tespiti yapılmış
tır.

Kontrole gelen ve konservatif yöntemlerle tedavi edilen hastalarımızın pp
alçı içindeki üst üste binme miktarı yalnız beşinde 1O mm' nin üzerindedir. pp
alçı içerisinde ilk kontrol ön - arka grafilerinde 15 derecenin altında olup sadece 3 olgumuzda 20 derecenin üzerindedir.
Kontrol bulgusu olarak 2 olgumuzda aksama ve atrofi, 3 olgumuzda _diz
fleksiyon kısıtlılığı (2' si 1O derece ve 1' i
15 derece) ve 2 olguda alçı içindeki bölgelerde tüylenme artışı görülmüştür.
Konservatif tedavi sonrası % 70.45
çok iyi,% 15.9tatminkarve% 13.65 kötü sonuç alınmıştır.

TARTIŞMA

Çocuk fe m ur diafiz kırıklarında iyileş
ne hızlıdır ve kırıkta kaynama sorunu
ıratik olarak yoktur.
- Çocuk femur diafiz kırıklarında
1ranlar farklı olmakla birlikte genellikle
·afik kazaları ilk sırada yer almaktadır.
cinci sırada oyun esnasında düşmeler
er alır. Bizim çalışmamızda trafik kazan % 59.67 ile ilk sıradadır.
- Literatürde ortalama kırık yaşı 3.6 5 arasında değişmektedir. Serimizde
ı fazla kırık 7- 1O yaşlarında olup ortama yaş 8.2 dir. Literatürle uyumlu olak erkek çocuklarda (% 71.1 O) daha
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sık rastladık. Çocukların

okul çağında olması ve erkek çocukların oyun özellikleri sonucu dış ortamla daha fazla temasta bulunmaları sebebiyle travmaya daha
çok maruz kalmaları ve kentleşmedeki
problemler nedeniyle açıklanabilir.
- Kırıkların taraf dağılımı anlam ifade
etmemektedir. Kapalı kırıkların oranının
fazla olması (% 9. 78) iyi bir kas kütlesi
ile sarılması sonucudur.
Serimizde transvers ve 1/3 orta diafiz kırıklarında literatürle uyumlu olarak
daha sık rastlanır. Direkt travmalar sonucu çoğunlukla transvers kırıklar oluş
maktadır.

Kırık parçaları arasında

ideal olan
deplasman 10 mm olmakla beraber 2 1O yaş arasında 20 mm'ye kadar olan
kaymalar kabul edilmektedir. Ayrıca çocuklardaki belli ölçümlerdeki angülasyonların düzeldiği, rotasyanun ise düzelmediği belirtilmektedir.
Politravmatize hasta sayısının çok olmasının nedeni (% 31.14) teknolojinin
ilerlemesi ve kentleşme problemleri sonucu yüksek enerjili travmaların oluşma
sıdır.

Russel traksiyonu ile tedavi edilen
hastalarımıza değişik olarak hamak yerine tüberositas tibia veya suprakondiler
femur bölgesinden iskelet traksiyon u uygulanmıştır. Sadece bir hastada çivi gibi
yüzeyel enfeksiyonu görülmüştür.
Hastalarımıza uygulanan ortalama
traksiyon süresi 17.97 gündür. Çocuk
yatak sayısının sınırlı olması, yüksek
enerjili travmalar sonrası politravmatize
hasta sayısını çokluğu, ideal tedavi yön-

temlerini uygulamamıza engel olmak1a
ve çok sayıda hastayı tedavi etmek zorunda kalmamız bazı olgularda traksiyon süremizi

kısa tutmamıza

neden ol-

maktadır.
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Konservatif tedavi yöntemlerini uyguladığımız hastalarımızda çok iyi ve tatminkar sonuç % 86.35, kötü sonuç ise
% 13.65 tir. Literatür verilerine göre çok
iyi ve tatminkar sonuçların daha düşük
olmasını nedeni, yaş ortalamasının daha
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nun yüksek enerjili travmalar sonucu olması ve traksiyon süresinin ortalama

17.97 gün olmasıdır.
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Geç takibi yapılan 62 femur kırığının
değerlendirilmesi

9- Sisk T. 0.: Campbe/l's Operative Ort. 8.

sonunda konservatif
tedavi ile% 70.45 çok iyi, % 15.9 tatminkar, % 13.6 kötü sonuç elde ettiğimiz an-

Edition The C. V. Mosby Co. St. Louis Toronto,

laşılmıştır.

dics. W. B. Saunders Co. Philadelphia, London,

Başarı oranımızın

literatür verilerine
göre daha düşük olmasının nedeni, kırık
ların çoğunun yüksek enerjili travmalar
sonucu oluşması ve ortalama traksiyon
süresinin çeşitli nedenlerle kısa (17.97
gün) tutulmasıdır.
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ÇOCUKLARDA FEMUR CiSiM KlRlKLARlNlN
90°-90° ISKELET
TRAKSiYONU iLE TEDAVi SONUÇLARI

Dr. Salim Türker *, Dr. Behçet Sepici **, Dr.

Sağlık Bakanlığı

Şafak

Güngör ***

mur cısım kırıklarında proksimal fragman iliopsoas kası ile fleksiyona, gluteus medius ve minimus kası ile abduktiona ve eksternal rotatarler ve gluteus
maksimus ile eksternal rotasyo~a çekilir. Distal fragmanda hamstringler ve kuadriseps femorisle proksimale, diz adduktörleri ile adduksiyona ve yer çekimi
ile de posteriara çekilir. Orta 1/3 kısım
femur cisim kırıklarında kesin kural olmamakla birlikte genellikle proksimal fragman fleksiyon. ve abduksiyona, distal
fragman posterior ve adduksiyona çekilir. Distal 1/3 fe m ur cisim kırıklarında
gastroknemius kası distal parçayı poste- ·
riora çeker. Proksimal fragmari da ön
ve distale doğru çekilir. Biz kliniğimizde
,.

Ankara hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde
1981-1990 yılları arasında 122 femur cisim kırığı olan çocuklara 00° - 90° iskelet traksiyonu uygulandı. ~astaların 68
tanesi 3 ay ile 1O sene süreyle takip edildi.
Femur cisim kırıkları çocukluk çağın
da sık görülür. Vücudun diğer kısımların
daki kırıklarla birlikte görülmesi ve kan
kaybı, şok gibi komplikasyonların görülmesi yüzünden ciddi problemler oluştu
rabilir (1 ,8). Femur cisim kırıklarının tedavileri konusunda çeşitli görüşler ve
metodlar vardır. Ayrıca kırık tipinin ve kı
rık yerinin de tedavinin planlanmasında
önemli rolü vardır (1,4,5,8,9). 1/3 üst fe*
**

SB. Ankara Hastanesi Ortopedi Kliniği Asistan!
SB. Ankara Hastanesi Ortopedi Kliniği Şefi
***SB. Ankara Hastanesi Ortopedi Kliniği Başasistam
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genelde çocuk 1/3 orta femur ci sim kı
nklanna 90° - fXl iskelet traksiyonu uyguladık (1 ,2,3,6, 7,8).

kusu görülünce pelvi pedal alçı alındı.
Alçı 3-4 hafta tutulduktan sonra serbest
bırakıldı. 90° - 90° iskelet traksiyonu uygulanan 122 hastanın 68' i (% 55. 7) 3 ay
ile 10 sene süreyle takip edildi (ort. 46
ay).

MATERYAL VE METOD
SB.
Ankara
Hastanesi' nde
1981-1990 yılları arasında 122 femur cisim kınklı hastaya 90° 90° iskelet traksiyonu uygulandı. Femur distalinde adduktör tuberkülü proksimalinden ve E?Pifiz yukarısında steinman çivisi veya Kirsner teli geçirilerek yöntem uygulandı.
Traksiyon 3-4 hfta süreyle tutuldu. Radyolojik kontrollerden sonra yeterli kal doKırığın
Kırık

tipi

Hastaların değerlendirilmesi;

1. Yürüme
2. Kalça, diz ve ayak bilek hareketleri
3. Aşırı uzama, kısalık, atrofi, deformi-

te

araştırılarak yapıldı.

bakmından dağılımı

Kırık sayısı

Yüzde

Transvers

80

%65.57

Kısa

27

%22.13

12

%9.8

Sp ira!

2

%1.6

Parçalı

1

%0.8

tip

oblik

Uzun oblik

Cinsine göre

dağılımı

sayısı

Yüzde

Erkek

78

%63.93

Kız

44

%36.07

Cinsiyet

Hasta

Kırık oluş
Kırık oluş

1. T.rafik

nedeni

nedenine göre

Hasta

sayısı

Yüzde

63

%51.63

21

% 17.21

23

% 18.85

15

% 12.29

kazası

2. Yüksekten

dağılım

düşme

3. Oyun sırasında düşme
4. Uyluk üzerine yabancı
cisim

düşmesi
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Yaş gruplarına
Yaş

göre

dağılım

sayısı

Yüzde

o- 3 y.

6

%4.91

4-5 y.

78

%63.93

6- 7 y.

30

%24.59

8

%6.55

grubu

Hasta

8- 1oy.

Tarafa göre

dağılım

sayısı

Yüzde

Sol

46

%37.70

Sağ

73

%59.83

3

%2.45

Kırık tarafı

Kırık

femur

Bilateral

Kırık

yeri

bakımıdan dağılım
sayısı

Yüzde

1/3

9

%7.37

1/3

106

%86.88

1/3

7

%5.73

Kırık

yeri

Kırık

femur

Diğer

yaralanmalar

Hasta
Yara enf.
Aşırı

sayısı

Yüzde

5

%4.09

2

%1.63

---

--

'

uzama

Kısalık

Ratasyon
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--

lık,

TARTIŞMA

90° - 90° traksiyonu basit ve etkili
bir yöntemdir. Diz ve. kalçanın fleksiyon
pozisyonunda olmasından dolayı gastrokinemius, hamstringler ve iliopsoas kası
gevşer ve kırık fragmanların redüksiyonu kolaylaşır. Röntgen kontrolleri kolaylıkla yapılabilir. Angulasyon ve ratasyon
deformiteleri kontr traksiyonla düzeltilebilir. Ayrıca açık kırıklarda yarayı izleme
olanağı verir. Biz traksiyonu femur distalinden kirhner veya steinman geçerek
uyguladık. Proksimal tibiadan yapılan
traksiyonlarda dizde çıkık veya subluksasyon olabilecği düşünülerek bu yöntem uygulanmadı (2, 7,8). Biz bu traksiyonu genelde 3-7 yaş arası 1/3 orta kı
sım femur cisim kırıkiarına uyguladık. 7
yaş yukarısında uyguladığımız olgularda
redüksiyonun yetersiz olduğunu gördük, angulasyon ve ratasyon deformitelerinin oluştuğunu gördük. Onun için
bunlara cerrahi tedavi uyguladık. Bunları ileride çocuk femur kırık cerrahi tedavileri adlı yayınımızda sunacağız. Gerek iş
lem sırasında gerekse kontrol sonrasın
da izlediğimiz hastalarda kamplikasyon
oranının çok az olduğunu gördük. Kirhner veya steinman giriş yerinde olan yara enfeksiyonu pansurnan ve antibiyotiklerle tedavi eidldi. Kontrol ettiğimiz hastalardan 1 tanesinde 3 cm 1 tanesinde 2
cm kırık tarafında uzama gözlendi. Kısa-
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ratasyon ve angulasyon, atrofi gözlenmedi. Hastaların yürümesi, kalça, diz
ve ayak bilek harekeHeri normal idi.
Biz bu verilerden sonra 90° 90° iskelet traksiyonunun güvenilir bir yöntem olduğuna inanıyoruz ve 3-7 yaş arasında
1/3 orta femur cisim kırıklarında kullanıl
masını tavsiye ediyoruz.
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FEMUR AÇIK KlRlKLARlNlN TEDAViSiNDE
EKSTERNAL FiKSATÖR UYGULAMASI
Dr. Yavuz Kabukçuoğlu *, Dr. Güven Bulut *
Dr. Mehmet Ordueri **, Dr. Gönenç Kapicioglu **

fiksasyonunda

sternal fiksatörler, 1950 yıllarından itiba-

çok geniş tedavi yöntemleri geliştirilmiş
tir. intramedullar çivileme, otokampresyon plakları belirli endikasyonlarda ter~ih edilen tedavi metodlarıdır (1, 1O, 13,).
=emur açık kırıkları, yaralanma sahası

ren Sovyetler Birliğinde kullanılmış olmasına rağmen, Batı ülkelerinde yakın tarihlerde kullanılmaya başlanmıştır. (9)
Bu çalışmamızda AO tipi çift barlı
eksternal fiksatörler ile ilizarov tipi eksternal fiksatörle tedavi edilen femur

Femur

kırıklarının

ıın dış

ortamdan gelen bakteriler tarafın
jan kontamine edilmesi, kemik ve yunuşak dokuların çeşitli derecelerde ha-

abiyete uğraması, değişik bir tedavi
/Öntemi geliştirUmesini gerekli kılmıştır.
\2,7,).Son 10 yıl içerisinde bu tip kırık
arın tedavisinde yaygın olarak eksternal
iksatörler kullanılmaya başlanmıştır. (1,
~. 3, 5, 6, 8, 11' 12).
Hoffman tipi eksternal fiksatör, 1970
'ılında Vidal ve arkadaşları tarafından

açık kırığı yakalarının sonuçları tartışıl
mıştır.

MATERYEL METOD
Sağlık Bakanlığı Şişli

Etfal Hastanesi
Ortopedi ve Travmotoloji Kliniğinde
Mart 1986 ve Kasım 1990 tarihleri arasın

ıeliştirilerek,

ilk stabil femur eksternal
ksatörü oluşturulmuştur (5, 6, 7). Selig-

da fe m ur açık kırığı olan 13 vakanın 7' sine AO nun çift barlı freymi, 6 vakada da
ilizarov tipi eksternal fiksatör tatbik edil-

on, kristiansen ve Dabezies, Wagnerin
ıeliştirdiği ve uzatmalarda kullandığı ci1azı, 1979 da femur kırıklarının tedavisin-

di. 3 vakaya da ipsilateral tibia kırığı
mevcuttu. 4 vaka politravmatize olup diğer ekstremitelerinde kırıkları mevcuttu.

!e kullanmaya başlamışlardır (6, 10).
ilizarov' un geliştirdiği sirkül er tip ek-

Vakaların 2' si kadın 11 'i erkekti. Hastala-

SB

Şişli

Etfal Hast. Ortop. ve Travm. KI.

* SB Şişli Etfal Hast.

Başasistam

Ortop. ve Travm. KI. Asistam
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rın ortalama yaşı 25.3 (17-50 yaş) dü. et-

yolajik olarak 2 vaka ateşli silahla yaralanma, 1 vaka yüksekten düşme, 1O vaka trafik kazası idi.Gustilo sınıflamasına
göre vakalarımızın 5' i tip ll, 8' i ise tip lll
açık kırıktı. Hiçbir vakamızda eksternal
fiksatör çıkartılıp internal fiksasyon metodu uygulanmadı. Fiksatörler ortalama
4.2 ay (1-7 ay) süreyle devam edildi. Fiksatörler çıkartıldıktan sonra solid kaynama oluşana kadar dizden menteşeli
cast-breys uygulandı. AO tipi eksternal
fiksatör uyguladığımız 7 vakanın 6 sında
yeterli fiksasyon sağlanamadığından bu
vakalara pastop 6 hafta süreyle pelvipedalik alçı yapıldı..
ilizarov tipi eksternal fiksatör uyguladığımız bir vakada hastanın pin trakt enfeksiyondan irrite olması nedeni ile post
op 4 hafta sonra fiksatör çıkartılarak hastaya pelvipedalik alçı ile tesbit ve tedavi
edilmeye çalışıldı. Hiçbir vakamızda primer damar, sinir lezyonu yoktu . Vakalarımızda postoperatif damar sinir lezyonu gelişmedi. Vakaların ortalama takip
süresi 30.4 ay (4-58 ay) dı.

TEKNİK

Vakalara düz masada genel anestezi verilerek, açık repozisyon ve gerekirse interfragmenter osteosentez yapıldık
tan sonra eksternal fiksatör tatbik edildi.
AO tipi eksternal fiksatörler proksimal
fragmana 2 ve distal fragmana 2 adet olmak üzere 4 adet Shanz çivisi ile tesbit
edildi.
ilizarov tipi eksternal fiksatörlerde
prosimal ve distal fragmanlara 2 şer
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adet halka kullanıldı. Proksimal fragmanı tutan halkalar medialde yumuşak dokulara geçmeden birbirleri ile 60°-90° açı
yapacak şekilde, birkortikal uygulanan
uçlar yivli ~şer adet Şanz çivisi ile tespit
edildi. distal Fragmanın tespiti ise lateralden mediale geçen 2 mm lik K. telleri ile
yapıldı. Uylı,ığun anteriorundan geçerken dize fleksiyon, poteriorundan geçirilirken ekstansiyon pastürü verildi. Halkalar birbirlerine barlar vasıtası ile monte
edildi. Distaldeki K. tellerine bu iş için
özel olarak hazırlanmış gerilme cihazı
ile gerdirme yapıldı. Stabilite testinden
sonra yaraya aspiratif dren kanarak yara kapatıldı.
Vakaların 11 tanesinde interfragmenter osteosentez yapıldı.

SONUÇLARI

Vakalardan 8 tanesinde solid kaynama görüldü. 3 vakanın breysle, 1 vakanın fiksatörle, 1 vakanın pelvipedalik alçı
da tedavi tevam etmektedir. 7 vakada
pin trakt enfasiyon görüldü. 4 tanesi antibiyotikle kontrol altına alındı. 1 tanesi vakanın irrite olması üzerine erken dönemde çıkartılarak pelvi pedalik alçı yapıldı.
Vakalardan 1 tanesi 7 ay sonra diğeri
ise 3 ayik tespit süresinden sonra fiksatör çıkartılarak dizden menteşeli cast-breys tatbik edildi.
Vakalarımızda belirgin bir kısalık tespit edilmedi. Diz ROM'unda 40°-70° bir
kaya mevcuttu.

TARTIŞMA

Açık

femur kırıklarının tedavisinde
eksternal fiksatör uygulaması seçkin bir
yöntemdir. Özellikle geniş yumuşak doku yaralanması yada cerrahi tamir gerektiden damar sinir lezyonu bulunan vakalarda, gerek yara bakımından kolaylık
sağlaması gerekse damar veya sinir tamirinden sonra anatomik devamlılığın
korunmasındaki üstünlüğü bu yöntemin
tercih edilmesinde önemli rol oynar
(1 ,2,5,8, 12, 13). Eksternal fiksasyon uygulaması, internal fiksasyondaki gibi geniş ekspojur gerekmemesi ve medullanın açılmaması, periosteal ve endosteal
dolaşımın harabiyetine yol açmadan minimal cerrahi travmayla stabilizasyonun
sağlanması gibi önemli bir avantaj sağ
lar (2,5, 7,1 O, 12}.
Tek barlı eksternal fiksatör sistemi ·
ile oluşan malunion oranı için Edge ve
Denham %55 (1988}, Court-Brown ise
% 37.5 (1982} olarak yayınlamışlardır
(5). Birim unilateral AO tipi eksternal fiksatörlerden 1 tanesinde (% 14) malunion
tespit ettik. Malunion oranının düşük olmasını, hastaları 6 hafta kadar pelvipedalik alçıda tutmamıza bağladık.
Dabezies 20 vakalık serisinde Wagner cihazını ortalama 3.3 ayda çıkarır
ken biz 4.4 ayda çıkarmaktayız. Pelvipedalik alçıda tutmamıza bağladık.
Pin trakt enfeksiyonunu Dabezies 4
vakada bildirirken, Alanso ve arkadaşla
rı 24 vakanın 3'ünde bildirmişlerdir (1,6),
Bizim 13 vakalık serimizin ?'sinde pintrakt enfeksiyon görüldü. 5 vaka antibyotik ve günlük pansumanlarla gerilerken
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2 vakada proğramladığımızdan daha erken fiksatörleri çıkartarak cast breys'e
geçtik. AO tipi eksternal fiksatörlerde yeterli stabil osteosenezi sağlamamıza rağ
men diz ROM'u açısından handikapları
mevcuttu. Ayrıca hastanın yatması ve
yürümesindede rahatsızlık vermekteydi.
Minimal internal fiksasyonla kombine eksternal fiksatör uygulaması heriki
yöntemin ayrı ayrı kullanılmasındaki dezavantajları azaltıp avantajları arttırmak
tadır

(14}.
Diz hareketlerinin kısıtlanmasına yüksek enerjili travmaya bağlı yumşak doku
yaralanmaları ile ipsilateral başka lezyonlarında etkili olduğnu düşünüyoruz.
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FEMUR CiSiM KlRlKLARlNlN
AÇIK REDÜKSiYON VE PLAK iLE OSTEOSENTEZi

Dr. Uğur GÜNEL *, Dr. Astm ClLlZ **
Dr. Vural ERENLER **, Dr. Ali BiÇiMOGLU

Yetişkin kişilerin

femur cisim kırıkları
değişik yöntemlerle tedavi edilirler. Konservatif tedavi sonucu diz ekiemi sertliği, kaynama gecikmesi, kötü kaynama,
kısalık gibi komplikasyonlarla sık karşıla
şılabilir. Ancak Küntscher' in intrameduller çivileme yöntemi birçok probleme
çözüm getirmiştir (4). Özellikle transvers veya kısa obi ik 1/3 ortadaki cisim
kırıklarında kapalı intramedül.er çivileme
ön plana çıkmıştır (2,3).
Literatür gözden geçirilirse, plak ile
internal tespitin fazla kullanılmadığı saptanır (5, 7,8,9). Az oranda tercih edilmesi. nin nedeni belki de implant yetersizliği,
teknik yetersizi ik, enfeksiyon gibi komplikasyonlarla karşılaşma şansının yüksekli. ğinden olabilir. Kliniğimizde, subtrokan. ter ve suprakondiler kırıklar haricindeki
ternur cisim kırıklarının çoğunluğu,
AO j AS iF grubunca belirlenen prensipler dahilinde açık redüksiyon ve plak. ile
.
• * Ankara Numune Hast. 2. Ortop. ve Travm. KI.
• ** Ankara Numune Hast. 2. Ortop. ve Travm. KI.

internal tespit yöntemiyle tedavi edildiler.

HASTALAR ve YÖNTEM

1986 - 1990 haziran ayları arasında
femur csiim kırığı nedeniyle 321 olguya
açık redüksiyon ve plak ile tespit yöntemi uygulandı. Olguların yaşı 15 ile 71 (ortalama 31 ,5) arasında değişip, 243' ü erkek, 78'i kadındı. Bilateral kırık olan 4 olgu sonuç üzerine etki edebileceği nedeniyle çalışmadan çıkarıldılar .
260 olguda kırığa neden olan etken
trafik kazası idi (% 81 ). Diğer sistem yaralanmaları da saptandı (Tablo 1). 104 olguya femur cisim kırığı dışında diğer yaralanmalar nedeniyle cerrahi tedavi uygulandı. Kırıkların cisim üzerinde yerlerine ve tiplerine göre dağılımı şekil 1'de
görülmektedir.

Başasistam
Asistanı

***Ankara Numune Hast. 2. Ortop. ve Travm. KI. Şef Muavini
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Tablo- 1. Femur cisim

kırığına eşlik

eden

diğer

yaralanmalar

Olgu
Kafa travması

Sayısı

107
53

Göğüs travması

Abdominal travma
Vertebra kırığı
Pelvis kırığı
Asetabulum kırığı

22

9

34
19

Kırık

77

Üst ekstremite
Alt ekstremite
Eklem luksasyonu
Periferik arter yararlanması
Periferik sinir yaralanması

51

17
14

23
324

Tüm olgularda femur lateral insizyonu kullanıldı. Açık redüksiyon sonrasın
da plak ile tesbit işlemi sırasında kırık
hattından sonra en az 4 delik gelecek
ayarlama yapıldı. Gereken olgularda AO gergi aleti kullanıldı. 38 olguda
ise medialdeki defekt nedeni ile otojen
kemik grefti uygulandı.
Ameliyat sonrası ekstremite elastik
bandaj tesbitine alındı. 5 günde çift koltuk değneği yardımı ile hastalar ayağa
kaldırıldı. iki yönlü grafilerde kaynamanın varlığı tesbit edildikten sonra üzerlerine yük verdirildL Ortalama 5. 7 ayda (3.4

ay ile 9 ay arasında (desteksiz yürür duruma geldiler. Hastaları izleme süresi 9
ay ile 4 sene arasında değişip, ortalama
2,5 senedir.

şekilde

Tablo- ll.

Değerlendirme

SONUÇLAR
Olguları,

izleme süresinde Cheng ve
arkadaşlarının değerlendirme tablosuna
göre puanladık (Tablo ll) (1). Sonuç da
43 olguyu (% 13,4) kötü olarak değerlen
dirdik.

tablosu
Mükemmel

iyi

Tam

> 100

Tam

> 100

Kuadriseps kuweti

5

Kuadriseps atrofisi
Kısalık

Kalça: Eklem hareket
Diz:

Ekıem

hareket

genişliği

genişliği

Angulasyon (rotasyon)

Olgu

Sayısı

Orta

o

o
> 100
o
> 100

> 60

4

3

>3

> 1 cm

> 2cm

3cm

> 3 cm

---

> 2cm
o
> 10

3-5 cm
o
o
11 - 20

> 5cm
> 20

160 (% 50)

118 (% 36,6)

40 (12,4)

3 (% 1)

Sistemik kamplikasyon olarak 2 olguda kronik kardiyorespiratuvar hastalı
ğa bağlı olarak konjestif kalp yetmezliği
tablosu gelişti. Tedaviye cevap vermeden ameliyat sonrası 3. ve 5. günlerde
eks oldular. 14 olguda derin ven trombozu gelişti. Antikoagülan tedavi ile iyileşti
ler. 34 olguda ise uygun antibiyotik teda-
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visi ile

o

Kötü

o

şifa

> 60

o

o

bulan pnömoni tablosu sap-

tandı.

Lokal kamplikasyon sayısı ise 38
olup (% 12) Tablo lll'de belirtilmiştir.
Plak kırılması 3 olguda 4,8, 11. haftalarda oluşmuştur. Ancak her 3 hasta da
bizlere danışmadan ameliyatlı ekstremite üzerlerine erken yük vermişlerdir. Kay

Tablo- III. Komplikasyonların dağılımı
Olgu Sayısı

Plak

kırılması

17
5
1
3
4
2
3
3

Gevşeme

Kaynama yokluğu
Retraktür (plak a!tında)
Yetersiz fiksasyon
Vida deliğinden kırılma
Hematom
Enfeksiyon

38 (% 12)
1 olguda saptandı. Ameliyatının 11. ayında kal dokusunun yetersiz kalması üzerine otojen kemik grefti
uygulandı. Olgularda görülen enfeksiyon her 3 ünde de yüzeyel olup, uygun
antibiyotik tedavisi ile iyileştiler.
nama

yokluğu

TARTIŞMA

AO kampresyon plağı uygulanari femir cisim kırıki ı olguların değerlendirilme
sinde kamplikasyon oranları % 20 ile %
30 arasında belirtilmektedir (5,6, 7,8).
implanLyetmezliğine bağlı olarak plağın
eğilmesi veya kırılması5 7.7 ile% 16 arasında değişen oranlarda görülen komplikasyondur. Derin enfeksiyonun saptanması% 3-8 arasında, kaynama yokluğu
ise% 0-7 arasında değişiklik göstermektedir. Serimizde plak kırılması ve gevşe
me oranı % 7 olup, literatüre oranla alt
sınırlarda saptandı. Diğer serilere göre
daha az saptanmasının nedenleri, eni
326

geniş

AO kampresyon plaklarının kullanılması, kırığın her iki tarafında mümkün
olduğunca ortalar:ıa 6 şar delikten vida
ile tesbit işleminin yapılması, çok parçalı
kırıklı olgularda otojen kemik grefti kullanılması ve 5. 7 ay gibi uzun süre sonra
ekstremitenin üzerine tam yük verdirilmesidir.
Femur cisim kırıklı olguların etyolojisinde% 81 oranında trafik kazası rol oynamaktadır. Ülkemizdeki trafik sorununun büyük boyutlarda olması nedeni ile
diğer serilere göre etyolojide ön plana
çıkmıştır.

Ayrıca

trafik kazası nedeni ile aynı olguda multiple yaralanmalar da önem kazanır.

Serimizde 3 olguda yüzeyel enfeksiyon görüldü. derin enfeksiyon görülmemesinin başlıca nedeni, olgularımıza rutin profilaktik antibiyotik uygulamamazdandır.

Olguların

kalça ve diz eklem hareketleri, quadriceps kuweti ile günlük ya-'

şam

aktiviteleri yönünden değerlendiril
diğinde % 86.6 oranında tatminkar sonuç elde edildi. Özellikle çok parçalı kı
rıklı olgu sayısı "1 "18 olduğundan (% 40)
tatminkar sonuç oranı anlamlılık göstermektedir.
Sonuç olarak intramedullar çivi ile
tesbit yapılması olanaksız olgularda
plak ile tesbit en iyi yöntemdir. Kamplikasyon oranının azaltılması amacıyla
parçalı klrıkların otojen kemik greftlemesi yapılmalıdır.
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FEMUR DiAFiZ KlRlKLARlNDA
ENDER ÇiViSi UYGULAMALARI

Dr. Ahmet SEBiK *, Dr. Erdoğan KUTLUAY **, Dr. Naci AKPlNAR ***
Or. Fehmi KUYUATAR ****, Dr. Mehmet KÜÇÜKER *****

Femur diafiz kırıklarında intramedüller çivileme yarım yüzyıldan beri kullanıl
maktadır. Küntscher'in öncülük ettiği bu
tedavi şekli 1949'da Rush'ın kendi adını
vererek kullandığı çiviler ile daha geniş
bir uygulama alan ır bulmuştur (5, 9). Kı
rık iyileşmesinde rijid tespitini kemikte atrofiye neden olduğu daha sonraları pek
çok araştırmaya konu olmuştur. Ender,
1970'te femur trokanter bölgesi kırıkların
da elastik intramedüller çiviler ile tespiti
ve sonuçlarını yayınladı (3). Elastik çiviler ile anatomik repozisyon ve fizyolojik
iyileşme elde ediliyordu. Rijid tespitlerde
görülen kemik korteksindeki atrofiye de
rastlanmıyordu. Ender çivileri ile trokanterik kırıklarını tedavisi Türkiye'de ilk kez
Arıtarnur ve ark. (1) ve Aslanoğlu ve
ark. (2) tarafından 198i'de istanbul'da
yapılan Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde sunulmuştur. Sebik ve
ark. (10); 1987'de SSK 10. Tıp Kongresinde kendi deneyimlerini sundular. Fe*
**
***
****

SSK Buca Hast.
SSK Buca Hast.
SSK Buca Hast.
F1rat Ü. Tip Fak.
*****SSK Buca Hast.

Ortop.
Ortop.
Ortop.
Ortop.
Ortop.

ve
ve
ve
ve
ve

Travm.
Travm.
Travm.
Travm.
Travm.

KI.
KI.
KI.
KI.
KI.

Şefi,

mur diafiz kırıklarında Ender çivilemesi,
trokanter kırıklarını bu yöntem ile tedavi
edenlerin doğal olarak yönelecekleri bir
alandı. Nitekim, 1979 yılında Pankovich
ve ark. (7) ve yine aynı yılda Eriksson
ve Hovelius (5), bu yöntemi ve sonuçlarını ayrı ayrı bildirdiler. Daha sonra da
aynı alanda birçok çalışma yayınlanmış
tır.

MATERYAL VE METOD

SSK Buca Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniğinde 1987-1990 yılları
arasında 23'ü erkek, 13'ü kadın, toplam
36 femur difaiz kırıklı hastaya Ender çivileri ile intramedüller osteosentez uygulanmıştır. Erkek hastaların yaş ortalaması38 (15-89), kadın hastaların yaş ortalaması 47 (15-84) dir.
Olguların 18' i trafik kazası, 14' ü düş
me, 1'i koç tosması, 1'i en kaz altında

Doçent

Başasistam
ŞefYard.

Yard. Doçent
Uzmam
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kalma sonucu yaralanmışlardır. iki olgu
ise patolojik kırık ile gelmiştir. Tüm olguların yalnıL..::a ikisi açık kırıktı ve bunlardan biri çok parçalıydı.
Ender çivilemesinde traksiyon masası ve radyoskopi cihazı gereklidir. Ameliyat, genel, spinal veya epidural anestezi
ile yapılabilir. Çivileme temel olarak farklı iki şekilde uygulanabilir: ··
1- Distalden praksimale çivileme,
2- Proksimalden distale çivileme.

kırıklı

taraf kalçası adduksiyonda, sağ
lam taraf kalçası abduksiyon ve hiperekstansiyonda kırık masasına yatırıla
rak uygulanır. insizyon Trokanter major
üzerinde ve 5-6 cm liktir.
Her iki yöntemde de rotasyonel deformiteye engel olmak için çivileme
15-20° lik içe ratasyon verildikten sonra
yapılır.

Olgularımızın

1- Distalden praksimale doğru çivileme trokanterik kırıklarda yapılan uygulama gibidir. Tek farkı her iki kondilden yapılmasıdır. insizyon, medialde eklem çizgisi üzerinden praksimale doğru 7 - 8
cm. uzunluğunda yapılarak fasya açılır,
vastus medialis öne çekilerek kemiğe
ulaşılır. Arka kortekse yakın olarak 1.5-3
cm. lik kemik penceresi açılır. Lateral
kondilde de aynı işlem simetrik olarak
uygulanır. Kırık redüksiyonundan sonra
çoğunlukla medialden 2 adet kollum femorise doğru, lateralden 1 adet trakanter major'a doğruEnder çivileri sevkedilir. Çivi eğimlerinin biraz azaltılması ve
o
uçlarından 1.5 cm. uzaklıkta 35-40 açı
ile bükülmesi, çivilerin kırık parçaların
dan geçişi kolaylaştırmak için gereklidir.
2- Proksimalden distale, trokanter
major'dan yapılan Ender çivilernesi iki
yöntem ile uygulanabilir:
a) Kapalı Küntscher çivilemesindeki ·
gibi hasta traksiyon masasında kırıklı tarafı üstte olacak şekilde yan yatar pozis.
yonda uygulanır.
b) Hasta sırtüstü yatar pozisyonda
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14'ünde distalden
praksimale medial ve lateralden çivileme, 13'ünde medialden praksimale doğ
ru çivileme, 4 olguda sırtüstü yatar pozisyonda proksimalden distale çivileme,
5 olguda ise yan yatar pozisyonda proksimalden distale çivileme uygulanmıştır.
Olgularımızın 8'inde birlikte diğer kı
rıklar da bulunuyordu. Bunlar; 1 olguda
karşı tarafta suprakondiler femur kırığı,
1 olguda, karşı tarafta kollum femoris kı
rığı, aynı tarafta humerus parçalı kırığı, 1
olguda aynı tarafta patella kırığı, 1 olguda aynı tarafta fibula başı kırığı, 2 olguda kafa travması ve klavkula kırığı, 2 ol-·
glıda aynı tarafta subtrokanterik femur,
kırşı taraf subtrokanterik ve suprakondiler femur kırığı idi. Son iki olgudan birinde ayrıca simfizis pubis ayrılması da bulunuyordu.
iki olgumuz patolojik kırık ile başvur
muştur. Bunlardan biri yaygın metastazları olan akciğer kanserli hastaydı. Diğe
ri, kronik femur osteomyeliti için oluklaş
tırma ameliyatı geçiren hastamızdır.
Toplam 36 olgunun 30'unda Ender
çivilernesi kapalı olarak yapılmış, 6 olguda kırık bölgesinin açılması gerekmiştir.
Altı olgudan ikisi daha önce femur kırık
ları için plaklı osteosentez yapılmı hasta-

!ardı. intramedüller çivileme için bu plak-

TARTIŞMA

ların çıkarılması

gerekiyordu. Bir hastamızda çok gecikmiş ve osteomyelit te
gelişmiş çok parçalı femur diafiz kırığı
vardı. Bir hastamızda değişik yöntemlerle kaynamamış femur diafiz kırığı vardı.
Kalan iki olgumuzda kapalı olarak çivilerin geçirilmesi başarılamadığından kırık
bölgesi açılmıştır. Olgulardan 4' üne 2
ünite, 2' sine 1 ünite, politravmalı iki hastaya 3' er ünite kan transfüzyonu yapıl
mıştır. Tüm olgularda emici dren kullanıl
mıştır. Hastanede kalış süresi ortalama
17 gündür.

SONUÇLAR

Düzenli kontrole gelen 36 hastanın
5'inde 0.5-2.5 cm. kısalık, 13 hastada
1-3 cm. uyluk atrofisi saptandı. Hastaların tümünde kalça hareketleri normal, sı
nırlarda idi. Bir hastamızın diz fleksiyonu
80°, bir diğerinin 85° olarak saptandı.
Uzun süre yoğun bakırnda kalan kafa
travmalı ve çok parçalı açık kırığı olan
ve osteomyelit gelişmiş olan bir hastamızda dizinde ancak 20° lik hareket genişliği kalmıştır. Bir hastamızda 15° dışa
ratasyon deformitesi saptanmıştır. Yerel
çivi sorunları olan iki hastada kırık kaynadıktan sonra Ender çivileri lokal anestezi ile çıkarılmıştır. Kemik metastazları
olan akciğer kanserli bir hastamız ameliyattan iki ay sonra kaybedilmiştir. Kırıkla
rın 20'si Tip A (bikortikal temas), 9'u Tip
B (Ünikortikal temas), ?'si Tip C (Her iki
korteks te parçalı) idi. Kırıkların 20'si
sağ, 16' sı sol taraftaydı.

Femur diafiz kırıklarında kapalı intramedüller çivileme bütün dünyada yaygın kullanım alanı bulmuştur. Küntscher' in geliştirdiği bu yöntemde tekniğin
çok iyi uygulanması gerekmektedir. Bu
da hem deneyimli bir cerrahın hem de
araç ve gerecin eksiksiz olması ile mümkündür. Tum koşullar uygun olarak sağ
lansa bile, özellikle parçalı kırıklarda,
Künstscher çivisinin kınldığı bildirilmiştir.
1970 yılında Avusturya'lı Ender ve Simon-Weidner' in trokanterik bölge kırıkla
rında elastik çiviler ile kapalı intramedüller osteosentezini takdimleri kısa zamanda yaygın kabul görmüştür. 70'1i yılların
sonuna doğru ise Ender çivilernesi endikasyonları genişletilerek, femur subtrokanterik kırıklarda, femur ve tibia diaifiz
kırıklarında kalça implantlarının altındaki
kırıklarda, femur ve tibia patolojik kırıkla
rında da kullanılır duruma gelmiştir. Ender, çivileme avantajlarını şu şekilde sıra
lamıştır: Ameliyat travmasının küçük oluşu, insizyonun kırık bö.lgesinden uzakta
oluşu, kırık hematomunun bozulmaması, kan kaybının çok az olması, kan
transfüzyonunun gerekmemesi, ameliyat süresinin kısalığı, enfeksiyon ve geç
kaynama oranının çok düşük oluşu, erken yüklenme verilebilmesi, çivilerin kırıl
maması (3, 4). Diğer yazarlar da bu görüş! ere katılmaktadırlar (5, 7, 10, 11).
Literatürde ilk olarak Pankovich ve
ark. 1979' da 16-80 yaşları arasındaki 60
olguda femur diafiz kırıklarında Ender çivilemesi sonuçlarını bildirmişlerdir (7).
Topallama olmaması, 2 cm. veya altın-
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rıklarını

trokanter major'dan Ender çivileri ile tedavi ettikleri 100 haştanın 106 kırı

daki kısalık, 15°'1ik varus veya valgus deformitesi, 90° lik diz fleksiyonu iyi sonuç
olarak değerlendirilmiştir. Pankovich,
1980'de diğer bir yazısında çok kampiike bazı femur diafiz kırıklarında Ender çivii erini, eksternal fiksatör, kondiler plak,
düz plak, tel serklaj, spongioz vidalar gibi tespit gereçlerine ek olarak kullanmış
ve sonuçlarını bildirmiştir (8). Tedavi ettiği 26 olgu arasında iki korteksin de parçalandığı çok parçalı femur kırıkları
uzun oblik veya uzun spiral diafiz kırıkla
rı, femur kondillerine kadar uzanan kırık
lar ile ateşli silah yaralanmaları vardır
(8).
.

ğında aldıkları sonuçları bildirmişlerdir

(11). Yazarlar, 8 olguda segmenter kırık
bulunduğunu ve % 96.6 oranında primer ~aynama elde ettiklerini bildirmişler
dir. Onemli açılanma, ratasyon kusuru
veya kısalık % 9 oranında görülmüştür.
Yazarlar distald~n çivilenen olgularda
yüksek oranda görülen diz sorunları nedeni ile trokanter yolunu seçtiklerini bildirmişlerdir. Üç olguda kaynama olmadı
ğını, bir olguda post- op. 3. ayda enfeksiyon geliştiğini bildirmişlerdir. Bizim iki
olgumuzda kaynama gecikmesi görüldü. Bunlardan biri osteomyelit nedeni
ile oluklaştırma ameliyatı yapılan ve patolojik kırık oluşan hastadır. iki olgu da
kadındır ve kırıkları 1/3 üst bölgede idi.
Kırıkları 8 ayda kaynamıştır. Bu hastalarda radyolojik olarak kaynama gecikmesi görülmesine rağmen ağrısız ve koltuk
değneksiz yürümekteydiler.
Wang ve ark. (1981), tavşanlarda deneysel olarak femur kırığı oluşturup bunların flaksibl intramedüller çivi veya rijid
intramedüller çivi ile tedavi etmiş ve sonuçlarını karşılaştırmışlardır (12). Kullandıkları esnek intramedüller çivilerin tedavide daha iyi sonuçlar verdiğini bildirmiş
lerdir. Bu sonuçlar Ender çivilernesi klinik sonuçlarını desteklemektedir.
Ender çivilemesinde yazarların en
çok rastladıkları komplikasyonlardan biri rotasyonel deformitedir (3, 4, 5, 7,
11). Rotasyanun önemli nedenlerinden
biri medullanın yeterli oranda doldurulmamasıdır. Pankovich, 1 m. uzaklıktan
çekilen radyografilerde femurun en dar

ı

Eriksson ve Hovelius 1979'da yayın
ladıkları çalışmalarında Ender tekniğini
kullanarak intramedüller çiviledikleri 16
fe m ur diafiz kırığı sonuçlarını bildirmişler
dir (5). Onaltı olgunun 15'inde
Küntscher çivilernesi kontrendikasyonu
vardı. Çivilernelerin çoğunun kapalı olarak yapıldığını bildiren yazarlar, hastaların çoğunda femur kırıkları ile birlikte birçok yaralanmanın da bulunduğu bildirmişlerdir.

Olgularımızın

8'inde multiple travma

vardı.

.Olgularımızdan biri Küntscher çivisindeki eğilme ve kırık kaynamaması nedeni ile başvurmuştu. Bu hastaya kemik
greftlemesi ve eksternal fi:~satör ile tespit yapılmıştır. Kırık kaynadıktan sonra
6. ayda eksternal fiksatör çıkarılmış ve
hasta iki ay sonra aynı bölgeden kemiğin kırılması ile tekrar başvurmuştur. Bu
hastaya Ender çivilernesi uygulanmış ve
kırık 8 ayda kaynamıştır.
W alter ve ark. (1990), fe m ur c isim kı-
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bölgesinde, 5 mm. lik medüller genişlik
için 1 adet Enqer çivisi hesaplanarak çivi sayısının saptanmasını önermektedir
(7). Ayrıca, medullanın yeterli oranda
doldurulmaması çivilerin migrasyonuna
da neden olmaktadır. Olgularımızdan ikisinde, biri distale, diğeri praksimale migrasyon olmuş, rahatsızlık veren bu çiviler lokal anestezi ile çıkarılmıştır. Bir olgumuzda 15° lik dışa ratasyon defor.mitesi saptanmıştır. iki olguda kollum açı
sında 15° lik kayıp görüldü. Çivi kırılma
sı ve primer enfeksiyon görülmedi. Olgularımız arasında şikayet yaratacak derecede kısalık görülmemiştir.
Bu sonuçlar ışığında, ternur diafiz kı
rıklarında Ender çivilemesinin, radyoskopi cihazı olan kliniklerde rahatlıkla ve
emniyeti e kullanılabilecek, kolay, kamplikasyon oranı çok düşük ekstra ekipman
gerektirmeyen, sonuçları yüz güldürücü
bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.
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ALT EKSTREMiTE UZUN KEMiK CiSiM KlRlKLARlNDA
iNTRAMEDÜLLER BROOKER ÇiViSi
UYGULAMALARIMIZ

Dr. Özcan KAYMAK* Dr. Uğur ŞAYLI

Femur ve tibia cisim kırıkları en sık
rastlanan uzun kemik cisim kırıklarını
oluştururlar. Femur ve tibia kemikleri vücudun en büyük, aynı zamanda ağırlık
taşıyan kemiklerdir. Uygun tedavi yapıl
madığında ciddi ve komplikasyonları ile
önemli problemler oluştururlar (8, 17,
13, 20)
Ağırlık taşıyan uzun kemik cismi kı
rıklarının tedavisinde intramedüller çivilemenin plak-vida veya eksternal fiksasyona nazaran daha üstün bir tedavi metodu olduğuna inanılır. Brooker, intramedüller çivinin, intramedüller lokalizasyonu ile aksial alignmanın devamlılığı, rotasyonal stabilite ise, proksimal inter locking vida ve distal kanatlar ile sağlanır
der. Fiksasyonu takiben stabil olan kırık
larda erken yük verme ile hem fonksiyonel ted-ıviye başlanır hem de kırık iyileş
mesi olumlu yönde etkilenir (2, 19, 4, 5,
19,6, 18, 14).
Kırık tedavisinde yüzyılımızın en
önemli gelişmelerinden biri olan intramedüller uygulamanın, ilk olarak 16. yüzyıl*
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da Aztekler tarafından uygulandığı sanıl
maktadır. lntramedüller çivilemenin babası sayılan Nicolaysen 1897'de, sonra
König Almanya'da 1913'de hayvan kemikleri kullanarak kırıkları tesbite çalış
mışlardır. 2. Dünya savaşında Küntscher femur kırıkları için kendi adıyla anı
lan çiviyi kullanmıştır. Özellikle son 40
senede intramedüller çivilernede teknoloji ile parelel olarak gelişmeler olmuş,
rotasyonu önleyici "interlocking" sistemleri geliştirilmiştir.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortapedi ve travmatoloji kliniğinde Aralık
1989- Aralık 1990 arasında 10 hastanın
11 alt ekstremitesinin uzun kemik cisim
kırığına Brooker çivisi uygulaması sonuçları gözden geçirilmiştir.

MATERYEL ve METOD
Kliniğimizde

Brooker çivisi ile osteosentez uygulanan hastaların en genci
17, en yaşiısı 47 yaşında olup, ortalama

yaş

29.5'tir. Hastalarımızın 9' u erkek, biri kadındır. 6 hastamızın tibia cisim kınğı
na uygulanırken bir hastamızın ipsilateral femur ve tibia kırığına çivi uygulanmıştır. Uygulamamızın yapıldığı bütün kı
rıklar kapalı idi.
Çivilerin 9 tanesi taze kırık tedavisinde kullanılırken, bir hastada femur
mal-union, bir hastada da tibia non-unionu nedeniyle çivi uygulanmıştır. Non-union vak'asına ilave olarak greftleme de
yap ıl mıştır.
Femur kırıklı hastalarımızın hepsine
preoperatif olarak traksiyon uygulandı.
Bir hastada anterograd olarak kırık hattı
açılmadan, diğer iki hastada ise anterograd, kırık hattı açılarak intramedüller çivi
uygulandı Ameliyatı takiben, hasta tolere eder etmez, yat&ğında aktif ve passit
egzersiz programına başlandı. 10 günden sonra parsiyel ağırlık verilerek mobilize edildiler. ipsilateral kırıklı hastada
tam ağırlık vermede biraz daha çekingen davrandık. Ortalama kaynama süresini fe m ur kırıkları için ortalama 1O hafta
olarak bulduk.
·
Tibia kırıklı hastalarımıza pre-operatif olarak hiçbirine traksiyon uygulamadık. Tibia kırıklarında, çivi giriş yeri olan
tuberositas tibia hizasından, transpatellar olarak girildi. Skopi altında çiviyi geçiremediğimiz durumlarda kırık hizasın
dan yaptığımız ufak bir ensizyonla redüksiyon sağlayıp; çivinin distale geçmesini temin ettik. Tibia kırıklarında ağır
lık verme hususunda biraz daha erken
davrandık. Tibia kırıklarınca kaynama süresini ise ortalama 12 hafta olarak tesbit
ettik.
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Hastalarımızda

kaynama gecikmesi,
kaynama yokluğu veya enfeksiyon gibi
postoperatif komplikasyonlara rastlamad ık. Ancak bir hastamızda interlocking
vida için delinme esnasında olduğunu
düşündüğümüz geçici fibuler sinir arazı
na rastladık.
Takip süremiz en uzun 12 ay, en kı
sa 5 aydır. Hastalarımıza müdahale zamanımız en kısa 12 saat, en uzun 18
gündü. Uzun süre sonra müdahale etme sebebimiz ise malzeme teminindeki
bürokratik engellerdi.

TARTIŞMA
Erişkin

ve SONUÇ

femur kapalı cisim kırıkların
da intramedüller çivileme, çoğunlukla
kabul edilen ve iyi sonuçların alındığı
seçkin bir tedavi metodudur. Hatta son
zamanlarda, özellikle grade 1 ve ll açık
kırıklarda dahi intramedüller çivilemenin
yapıldığı ve iyi sonuçlar alındığı neşredil
miştir (1,15).
Buna· mukabil, tibia ci sim kırıklarının
tedavisinde ise tam bir fikir birliği yoktur. 1974'te Augusto Sarmiento'nun konservatif tedavi ilkeleri çoğunluk tarafın
dan kabul görmüştür (16). Biz de genellikle, tibia cisim kırıklarında konservatif
tedavi metodu tercih edilmekle beraber,
redüksiyonun sağlanamadığı hallerde
cerrahi tedavi uyguluyuruz.- Tibia kırıkla
rının konservatif tedavisind8 kaynama
gecikmesi, kaynama yokluğu, angüler
deformite gibi önemli komplikasyonlar
görülebilir. Malunion ve non-unionlarda
intramedüller çivilernede !.::aşarılı sonuç-

lar

bildirilmiştir

(4,2,3,7).

ki

Kliniğimizdeki uygulamalarımızın

henüz az sayıda olmasına, takip sürelerinin çok uzun olmamasına mukabil, Brooker intramedüller çivileme sonuçları
mız yüz güldürücü ve ümit vericidir.
Kliniğimizde BROOKER çivilemenin
az sayıda hastaya uygulanmasının bazı
bürokratik ve ekonomik sebepleri vardır. Az sayıdaki uygulamalarımıza mukabil özellikle fonksiyonel sonuçlar fevkalededir. Ümit 'Jerici sonuçların alınmadığı
bu uygulamada bize göre dikkat edilmesi gereken hususlar olmuştur.
Kliniğimizde BROOKER çivilemenin
az sayıda hastaya uygulanmasının bazı
bürokratik ve ekonomik sebepleri vardır. Az sayıdaki uygulamalarımıza mukabil özellikle fonksiyonel sonuçlar fevkalededir. Ümit verici sonuçların alındığı bu
uygulamada bize göre dikkat edilmesi
gereken hususlar olmuştur.
1- Brooker çivisinin uygulanacağı kemik uzunluğu çok iyi değerlendirilmeli
ve kullanılacak çivi uzunluğu ne uzun,
ne de çok kısa olmalıdır.
2- Distal de açılacak kanatlar gerektibiada gerekse femurda tam distale kadar kemiklerin genişlediği bölgeye kadar inmelidir. Bu kanatların açılmış halde frontal düzlemde olması gerekmektedir.
3- Distale kadar uzanan çivinin yerleştirilmesinden sonra, kanatların açılma
miktarı ancak kortekse saplanacak kadar olmalı. Hiç bir zaman karteksi yarıp,
kemik dışına çıkmamalıdır.
4- Tibia Brooker' ında proksimaldeki
interlocking vidasının tatbiki ve distalde-
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kanatların açılması

verildiğinde kırık

mani

olabileceği

ile, üzerine ağırlık
hattında kampresyona
dikkatten kaçmamalı

dır.

5- Tibiadaki 1/3 proksimaldeki kırık
larda, muhakkak surette rotasyona mani olmak için interlocking vida konulmalı
d ır.
6- Tibiadaki 1/3 distaldeki kırıklarda
rotasyona mani olmak için konulacak interlocking vida uygulamasının kampresyona mani olabileceği daima düşünül
melidir. Şart değilse konmaması mümkündür.
7- Femur kırıklarında çivi yerleştik
ten sonra, intramedüller geçirilen, kanatları havi çubuk, usulüne uygun konmalı,
bu esnada interlocking vidaların geçtiği
delikler hizasında kanatların takılabilece
ği akıldan çıkarılmamalıdır.
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YETiŞKiN FEMUR CiSiM KlRlKLARlNlN

TEDAViSiNDE PLAK VE KÜNTSCHER
ÇiViLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Mustafa Yel *, Dr. Mahmut Mutlu *
Dr. Orhan Büyükbebeci *, Dr. Recep Memik **

Femur cisim kırığı yetişkinlerde çok
görülmekte ve beraberinde ciddi komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bu kırıkların
tedavisinde traksiyon, cast brace ve
transfiksiyon çivileriyle alçı, eksternal fikzasyon uygulanırsa da cerrahi tedavide,
hasta daha az kısa süre hastahanede
kalmakta, daha kısa sürede kırık kaynamakta ve daha az kamplikasyon görülmektedir. Dolayısı ile hasta erkenden rehabilite edilerek aktif hayatına dönebilmektedir (3, 6, 9).

MATERYAL VE METOD

Bu retrospektif çalışmamızda, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi
ve Travmatoloji kliniğinde tedavi edilen
67 hastada: 68 femur cisim kırığının cerrahi tedavi sonuçları incelendi. Hastaların 56' sı erkek, 11 'i bayand ı. Yaş ortalaması 33.6 yaş olarak bulundu (en az 18
- en fazla 85 yaş). 36 hastada kafa, to-

raks ve batını ilgilendiren ilave yaralanmalar vardı. 29 hastada alt ekstremitede
1o hastada üst ekstremitede ilave kırık
görüldü. Yalnız 28 hastada izole femur
kırığı vardı. 2 hasta patolojik kirık sebebiyle cerrahi tedaviye alındı. Kırıkların et.yol oj isi temelde trafik kazaları idi. Toplam 68 femur cisim kırığının 10'u (% 14)
açık kırık şeklinde görüldü. Hastaların takip süreleri en az 6 ay idi.
Kliniğe yatırılan hastalara hemen iskelet traksiyonu yapıldı. Açık kırığı olanlarda lokal tedavi yanında profilaktik antibiyotik tedavisine başlanıldı. Multipl organ yaralanması, sistemik kamplikasyanu ve hastalığı olanlara gerekli tedavi uygulanıldı. Hastanın genel durumuna, kırı
ğın şekline ve servisin şartlarına göre
hastalar farklı sürelerde ameliyata alındı
lar. Bu hastaların 40' ına Künstcher çivisi, 27'sine plak ile tespit uygulanıldı.
Künscher çivisi ile tespit açık redüksiyonla ve medullar kanalın genişletilmesi
ile yapıldı. Bazı kırıklarda serklaj teli ile

* S.Ü. T.F. Ortopedi ve Trav. A.B.D. Araştirma Görevlisi
** S.Ü. T.F. Ortopedi ve Trav. A.B.D. Yardirnet Doçenti
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ilave tespite ihtiyaç duyuldu.
En az 6 ay takipleri yapılan hastaların dosyaları gözden geçirildi. Bu hastaların hepsinde kırık kaynaması vardı. Bunun yanında klinik olarak ağrı, aksama,
destek kullanma, kısalık, ratasyon deformitesi, diz ekieminin hareket sınırları, ekleme hareket verme, kırığa yük verme gibi kriterler değerlendirildi. Radyojik olarak kırıkta kaynama, kırıkta açılanma,
implanta ait komplikasyonlar, tekrar kırıl
ma gibi bulgular arandı ve puanlama yapıldı. Sonuçlar çok iyi, iyi, orta ve kötü
olarak değerlendirildi.

BULGULAR

Küntscher çivisi ile cerrahi tespit yapılan 41 femur cisim kırığının sonuçları
29' unda çok iyi (% 70), 7' sinde iyi (%
17), 5'inde orta (% 12) olarak bulundu.
Plak ile cerrahi tespit yapılan 2.7 kınğın
17'si çok iyi (% 62), 4'ü iyi (% 14), 3'ü
orta (% 11), 3' ü kötü (% 11) olarak değerlendirildi. Karııplikasyon olarak 5 hastada (% 7.3) enfeksiyon ortaya çıktı. Enfeksiyon antibiyotik tedavisi ile kontrol
altına alındı ve kırık kaynamasında bir
problem görülmedi.

hakkında tartışmalar

mevcuttur (3, 4, 6,
9, 10). ilk 48 saatte tespit yapılmasında
yağ embolisi gibi fatal olabilen pulmoner komplikasyonların daha az görüldüğü bildirilmiştir (1). Bunun yanında gecikme halinde, bilhassa multipl yaralanmalı hastalarda bazı avantajların olduğu
bilinen husustur. Yine erken stabilizasyonda, tip 3 açık kırıklar haricinde enfeksiyonun beklenenden az olduğu rapor
edilmiştir (2).
Yetişkin femur cisim kırıklarında intramedullar çivilerle tespitin saygın bir
yeri vardır. intramedullar çivilerin, kemiğe yüklenen kuwetin bir kısmını kırık kemiğe aktarması sebebiyle diğer internal
fikzasyon araçlarına göre üstünlük gösterir ve potansiyel morbitide belirgin şe
kilde azalır (3, 6, 9). Kliniğimizde Küntscher çivisini küçük birinsizyon ve d iseksiyon yaparak açık redüksiyonla uygulamaktayız. Bu metodun uygulaması kolay ve ucuz, kırık kaynaması.ise oldukça
başarılı olmaktadır. Bizim serimizde olduğu gibi ameliyat sonrası enfeksiyon
oranı % 6' dan fazla değildir (3, 6, 8, 9,
11). Uygulaması daha zor bir sistem
olan kapalı Küntscher Çivisi uygulamasında enfeksiyon oranı daha az olmaktadır (11). Kliniğimizde ise bu metodun uygulaması yapılmamıştır.

TARTIŞMA
Yetişkinlerde sık

görülen femur cisim kırıklannın tedavisinde cerrahi tespit
günümüzde kabul gören bir metoddur.
Açık ve kapalı kırıklarda cerrahi tespitin
erken veya geç yapılmasının avantajları
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Femur cisim kırıklarında. Küntscher
çivilerinin ideal uygulama sahası ternur
cisminin 1/3 orta kısmındaki transvers
ve oblik kırıklardır. Parçalı kırıklarda ayrı
ca istmusun daha proksimal ve distalindeki kırıklarda kısalık ve ratasyon deformitelerini kontrol etmede problemler olmaktadır. 1970'1erden son~a uygulanma~

ya başlanılan kilitlenebilir (interlocking)
intramedullar çivilerin dinamik ve statik
şekilleri bu problemin üstesinden gelmiş
tir (6, 9). Fakat bu sistem komplike, uygulaması zor ve pahalı bir sistemdir. Kliniğimizde bazı parçalı femur cisim kırık
ların Küntscher çivisi ile tespitinde serklaj teliyle ilave tespitin yanında erken
yük vermekten kaçınılmıştır. Bir hastada
ilaveten pelvipedal alçısı uygulanılmıştır.
Bu gruptaki hiç bir hastada psödoartroz
görülmemiştir. 3 hastada (% 7) enfeksiyon gelişmişse de kronikleşmeden kontrol altına alınmıştır. 41 femur cisim kırığı
.nın klinik ve radyolojik değerlendirmesin
de % 87 oranında başarılı sonuçlar alın
mıştır.

Femur cisim kırıklarında, plak ile tespit bazı biomekanik dejavantajlarına rağ
men yaygın kullanılan bir metoddur. Bilhassa femur cisminin distalinde ve parçalı kırıklarda intramedullar çivi!ere göre
daha iyi bir uygulama sahasıdır, prensiplerine uyularak yapılan plak ile tespit işle
minde çok iyi sonuçlan alınmaktadır. Enfeksiyon oranı, kaynamada gecikme ve
kırıka kaynamama ve implanta ait komplikasyonlar intramedullar ·çivi! ere . göre
minör farklılıklar göstermektedir (5, 7).
Bizim serimizdeki 27 plak tespitinde
2 hastada (% 7.4) ameliyat sonrasında
enfeksiyon gelişmiştir. Bu grupta kırığa
ve impiEmta ait önemli bir kamplikasyon
görülmedi. Klinik ve radyolojik değerlen
dirmede ise % 76 oranında çok iyi ve iyi
sonuçlar alındı.
Sonuç olarak: Yetişkinlerinfemur cisim kırıklarında uygulanacak cerrahi metodun seçiminde farklı.·görüşler vardır.
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Cerrahın

tecrübesi, kliniğin imkanları yanında prensiplerine uygun cerrahi tedavi ile gayet başarılı sonuçlar alınabilmek
tedir. Künscher çivisfve plak uygulama.s ında kınğın lokalizasyonu ve şekline göre karar verilmesi gerektiğine, her hastada tek bir internal tespit aracı tercihinin
uygun olmayacağına inanıyoruz.
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ERiŞKiNLERDE FEMUR ALT UÇ KlRlKLARlNlN

CERRAHi TEDAViSi VE SONUÇLARI
Dr. Özcan YILMAZ, Dr. ismet TAN, Dr. Gürbüz BAYKOT, Dr. M. ARIKOGL

Bu çalışmada 1978-1989 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp FakÜltesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında cerrahi olarak tedavi edilen 49' fem ur alt uç kırıklı olgu incelendi.
Olguların 30(%61.3) u erkek,
19
(%38. 7) u kadın idi. En küçük yaş 16, en
büyük yaş 84, ortalama yaş 38.4 idi. 32
(%65.3) olguda etyolojik faktör trafik kazaları idi.
En az bir yıl, en fazla 12yıl, ortalama
4.12 yıl takip edilen 24 olguda,
17(% 70.8) olgu çok iyi, 2(%8.4) olgu iyi,
5(%20.8) olgu kötü sonuçta bulundu.

gun şekilde tespit, diğer yandan fonkE
yonel sonuç alınmak için de erken d
hareketi başlamak gibi birbiri ile çeliş
yaratan iki önemli sorun vardır. (2,3,8).

GENEL BiLGiLER

Femurun distal bölgesi olarak, femu
run distaldeki 10 cm kadar olan bölümı
anlaşılır(2)

Femur alt uç

kırıklarında

çok

değişii

şekilde sınıflamalar yapılmıştır.
çalışmamızda

Biz bt
Neer-Grantham-Sheltor

sınıflamasını kullandık(6)

GiRiŞ

Femur alt uç kırıklarının tedavisi halen travmotolojinin tam çözümlenememiş bir problemidir Femur alt uç bölgesi
anatomik özelliği nedeniyle konservatif
ve cerrahi tedavide büyük sorunlar yaratmaktadır (3)
Femur alt uç kırıklarının tedavisinde
uygun anatomik sonuç için kınğın uy-
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Trafik ve endüstriyel kazalardaki ar·
tış ternur alt uç kırıklarındada artışa neden olmuştur. Genellikle bu kırıklar yüksek enerjili travmalar sonuu meydana
geldiklerinden sıklıkla açık ve parçalı kı
rıklar meydana gelir(3)
Bu bölüm kırıkları direkt ve indirekt
mekanizmalarla oluşur.
knservatif ve cerrahi tedavi karşlatırıl
dığıda cerrahi tedavinin üstünlükleri belirgin olarak ortaya çıkar. konservatif te-

davi cerrahi tedaviden daha az tehlikeli
fakat fonksiyonel sonuç yönünden daha
kuşkuludur (3,8-11).
GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışmada 1978-1989 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi OrtQPedi ve Travmatoloji Anabilim Dalına başvuran ve cerrahi tedavi edilen 49
erişkin femur alt uç kırıklı olgu incelendi.
Olay anında küçük yaş 16, en büyük yaş 84, ortalama yaş 38.4 idi.
Olguların
30(%61.3) u
erkek,
19(%38.7)u kadın idi.
Femur alt uç kırıklı olgularda kırık tipine göre çeşitli cerrahi tedavi yöntemleri uygulandı. Açık kırıklı olgular uygun
koşullarda debridman ile kapalı hale getirilerek yara iyileşmesi tamamlanana
dek ameliyatları ertelendi. Damar yaralanması olan olgularda acil olarak kırığın
internal tespiti uygulanıp aynı seansta
damar yaralanmasına yönelik tedavileri
yapıldı. Medial kondil kırıklarında medial, diğer ternur alt uç kırıklı olgularda
posterolateral giriş tekniği kullanıldı.
Kondil kırıklarında spongioz vidalar,
staple çivileri, supratondiler ve suprain-

terkondiler kırıklarda ise "L" plak kullanı
mı en sık olmakla birlikte dinamik kondiler plaklar ve geniş düz plaklar eğilerek
olgusuna göre kullanıldı.
Dinamik kondil er plak ve "L" plak uygulanan rijid tespit yapabildiğimiz olgularda eksternal tespit yapılmadı. Rijid internal tespit yapamadığımız olgularda alçı, atel gibi eksterna tespit yöntemleri
kullanıldı.

Tüm olgular ameliyat sonrası 1.5, 3,
4.5, 6, 9, 12 aylarda ve daha sonra da
yıllık kontrollere çağrıldılar.
Kontrole çağrılan olgular Neer ve arkadaşlarının ağrı, yürüme kapasitesi, eklem hareketi, çalışma kapasitesi, Gross
anatomi, radyografi kriterlerine göre
planlama sistemi ile değerlendirildi.
BULGULAR

Bu çalışmamızda incelenen 49 eriş
kin femur alt uç kırıklı olgunun 24'ünü 1
yıl ile 12 yıl arasında ortalama 4.2 yıl takip edebildik. 25 olgu yeterli takibe gelmedi.
32 (%65.3) olguda etyolojik etken
trafik kazaları idi. 12(%24.5) olguda düş
me etyolojik faktör idi.

TABL0-1: KlRlK TiPLERiNE GÖRE OLGULARlN SINIFLANDIRILMASI
Tek kondil Suprakondiler Suprainterkondiler

OLGU SAYISI
OLGU YÜZDESi

T1

T2A

T2B

T3

4

25

2

4

8.2

51
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1

13
40.8

TABLO-ll: KlRlK TiPLERiNE GÖRE SONUÇLARlN DEGERLENDiRiLMESi

ÇOKiYi

1

8

8

17 (% 70.8)

iYi

-

2

-

2 (%8.4)

ORTA

-

-

-

-

KÖTÜ

1

1

3

5 (%20.8)

TOPLAM

2

11

11

24 (%100)

Tablo-1 'de görüldüğü gibi olguları
mızda
en sık görülen kırık tipinin
25(%51) olguda su prakand il er kırık olduğu tespit edildi.
49 femur alt uç kırığının, 27
(%55.1)si açık, 22(%44.9)si kapalı kırık
idi.
5 olguda damar yaralanması vardı.
Acil olarak kırığın internal tespiti ve damar tamiri yapılan 2 olguda, damar
anastomozunun çalışmaması üzerine di
üstü ampustasyon yapıldı.
Olay tarihi ile ameliyat arası geçensüre incelendiğinde; olgular en erken aynı gün, en geç 38. ci günde ameliyata
alındılar. Ortalama ameliyata alınma süresi 21.5 gün idi.
Olguların kırık tiplerine göre ortalama kaynama süreleri değerlendirildiğin
de, bu süre t~k kondil kırıklarında 3.5
ay, suprakondiier kırıklarda 6.3 ay, supra interkondiler kırıklarda 5.9 ay ol~rak
bulundu.
·
··
.
Olgularımız

tedavi sonrası komplikasyonlar yönüyle incelendiğinde; 7 olguda genu valgus (en az 2, en fazla 8,
ortalama 4.4 .derece ) , bir gohartroz, 2
olguda dizde ekstansiyon kısıtlılığı ( en
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az 1O, en fazla 15, ortalama 12.5 derece), 7 olguda kısalık (en az 0.5, en fasla
4 cm, ortalama 2.1 cm) meydana geldiği görüldü.
Yeterli takibe gelen 24 olguda dizde
instabilite, psödoartroz ve kronik osteomyelit ibi kamplikasyon gelişmedi.
Tablo ll'de görüldüğü gibi 24 olgunun 17(% 70.8) si çok iyi, 2(%8.4)si iyi,
5(%20.8)

TARTIŞMA

Femur alt uç kırıkları her yaşta görülebilir.
Femur alt _uç kırıkları erkeklerde daha fazla görülmektedir (4,5) .. s~rimizdeki
olguların %61.3' ü erkek, %38.7 si kadın
idi. Bu bölüm kırıklarının erkeklerde daha fazla görülmesi erkeklerin çalışma ha·yatı ve sosyal faaiiyetlerde daha aktif olmaları ve travma ile daha fazla karşılaş
.malarına bağlanabilir.

Femur alt uç kırıklarının etyoljisinde
ilk sırayı trafik kazaları almaktadır. Yüksekten düşme .. ve basit düşmeler ikinci ı
sıklıkta yer alır (1, 7). Serimizde trafik ka-

zaları

% 75.3, yüksekten düşmeler% 14.3
oranında idi.
Bu bölge kırıklarında en sık görülen
kırık tipleri suprakondiler ve suprainterkondiler kırıklardır (1, 2, 6, 7, 11). Bizim
olgularımızda suprakondiler (%51) ve
suprainterkondiler (% 40.80) kırıklar tüm
kırıkların %91.8 gibi büyük bir bölümünü
kapsamaktaydı.

Femur alt uç kırıkları genellikle yüksek enerjili travmalar sonucu meydana
geldiklerinden açık kırık görülme oranı
yüksekti (1 ,2,5,8,9, 12). bizim olgularımız
da %55.1 gibi yüksek oranda açık kırık
görüldü.
Özellikle suprakondiler kırıklarda olmak üzere femur alt uç kırıklarında, distal fragmanın sivri ucunun posteriara
doğru angulasyonuyla damar ve sinir
lezyonları ortaya çıkabilir. 49 olguluk serimizde 5 damar, 2 sinir lezyonu görüldü. Damar yaralanması olgulardan 2'sinde yapılan damar anostomozu:ıun çalış
maması üzerine diz üstü arnputasyon
yapıldı. Serimizde arnputasyon oranı
%4 idi.

Cerrahi müdahale kırıktan hemen
sonra uygun olan en kısa sürede yapıl
malıdır (1,3,10,12). Bizim olgularımızda
bu süre ortalama 21.5 gün idi. Hastaların multitravmalı oluşu, açık kırıklarda yara iyileşmesinin beklenmesi süreyi uzatan faktörlerdi.

Femur alt uç kırıklarında ortalama
kaynama süresi 4-6 aydır (2,4,5,6, 7,8).
Bizim çalışmamızda bu süre 5.2 ay olarak bulundu.
Literatürde sonuçların değerlendiril
mesinde çok farklı kriterler kullanılmakla
birlikte değerlendirme klinik ve radyolojik iyilik ölçülerine göre yapılmıştır
(1 ,8, 12). Biz sonuçlarımızı Neer ve arkadaşlarının (6) kriterlerine göre değerlen
dirdik.
Çalışmamızda
24
olgunun
17(%70.8)si çok iyi, 2(%8.4)si ıyı,
5(%20.8)si kötü sonuçta idi. 5 kötü olgunun hepsideaçık femur alt uç kırığı idi.
Femur alt uç kırıklarının tedavisinde
amaç erken fonksiyonel tedaviye izin veren tam stabil bir osteosentez gibi eksternal tespit kullanılmayan olgularda erken diz hareketi başlanarak fonksiyonel
iyi sonuç alınabilir (4)

SONUÇ
Femur alt uç kırıkları her yaşta görülebilir ve erkeklerde daha fazladır. Trafik
kazaları etyolojide ilk sırayı almakta,
açık kırık görülme oranı yüksektir.
Bu bölge kırıklarında en sık suprakondiler kırık tipi görülmekte olup, kondiler kırık tipi en azdır.
Femur alt uç kırıkları tedavisinin
hem anatomik, hem de fonksiyonel olarak birlikte yürütülmesi ve rijid internal
tespit yapmanın, erken diz hareketlerine
olanak sağladığı bu durumun fonksiyonel iyi sonuç almada çok önemli olduğu
sonuçlarına varıldı.
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PATELLA KlRlKLARlNDA UYGULANAN
CERRAHi TEDAVi METODLARININ SONUCA ETKiSi

Dr. Falkur Balkar *, Dr. C. YJ!dmm Türk **,
, Dr. Vedet Şahin **, Dr. H. ibrahim Gürel ***

1976 - 1990 yılları arasında ondört
yıllık dönemde patella kırığı nedeniyle
cerrahi tedavi uygulanan hastalardan yeterli süre takibi ve son kontrolü yapılan
41 hasta gözden geçirildi. Hastalara uygulanan, parsiyel patellektomi, total patellektomi, açık redüksiyon ve internal
tespit metodları karşılaştırıldı. Açık ·redüksiyon ve internal tespit yapılan hastaların sonuçları; parsiyel patellektomi ve
total patellektomiye göre daha iyi idi.
Anahtar Kelimeler: Patella kırıkları,
cerrahi tedavi
Patella kırıklarının cerrahi tedavisi,
günümüzde çok sayıda araştırıcı ve klinisyenin yıllarca süren araştırma ve gayretleri sonucu belirli bir seviyeye ulaş
mıştır (2,3, 14, 16). Patella kırıklarında uygun tedavinin seçilmesi halinde günlük
işleri aksatmayacak deformitelere sebep olmadan iyileşebilirler (1).
Parsiel patellektomi (5), total patellektomi (3, 1,215) açık redüksiyon ve internal tespit (6, 1O, 13, 16) tavsiye edilen

cerrahi tedavi
çalışmamızda

ı
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Biz bu
tedavi meto-

bu üç farklı
dUnun sonuca etkisini değerlendirdik.

HASTALAR VE METOD

1976-1990 yılları arasında ondört yıl
lık dönemde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'na patella kırığı nedeniyle başvu
ran ve cerrahi tedavi uygulanan hastalardan yeterli süre takibi ve son kontrolü
yapılan 41 hasta gözden geçirildi. 18
hastaya parsiyel patellektomi, 18 hastaya total patellektomi, 5 hastaya açık redüksiyon ve internal tespit yapıldı. Açık
redüksiyon ve internal tespit yapılan hastalardan; 3'üne Weber-Vasey'in (16) tanımladığı modifiye tensiyon band (germe bandı) tekniği ile tespit, 2 hastaya vida ile tespit yapıldı.
Hastaların yaşları 18-55 yıl arasında
(ortalama 33.9 yıl) idi. En kısa takip 6

* Erciyes Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. ABD. Öğr. Üyesi
** Erciyes Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. ABD. Arş. Görev.
*** Ortopedi ve Tramv. Uzmam

1

metodlarındandır.

ay, en uzun takip 13 yıl (ortalama 4.8
yıl) idi. Hastalardan 36'sı erkek, 5'i kadın idi. Kırıklardan 35'i kapalı kırık, 6'sı
açık kırık idi. Kırık nedeni; 30 hastada
trafik kazası, 4 hastacd yüksekten düş
me, 5 hastada yürürken düşme, 2 hastada kavga idi.
Cerrahi tedavide; eki em yüzünün devarrılılığının sağlanabildiği parçalı olmayan kırıklarda; açık redüksiyon ve internal tespit, geride bırakılabilecek büyük
bir fragmanın olduğu parçalı kırıklarda,
parsiyel patellektomi, eklem yüzünün
bozulduğu çok parçalı kırıklarda ise total patellektomi yapıldı. Hastaların hepsinde ameliyat esnasında konveksitesi
distale bakan "U insizyonu" kullanıldı.
Ameliyat sonrası alçı ateli yapıldı. 3. günde kuadriseps egzersizleri başlandı. Rijid internal tespit yapılanlarda, dikişler
· alındıktan sonra 3. haftada diz bükme
egzersizleri başlandı. Parsiyel ve total
patellektomi yapılanlarda siliridirik alçı
yapılarak immobilizasyon süresi bir aya
tamamlandı. Alçı içinde egzersiz verildi.
Alçı sonrası diz bükme egzersizleri baş
landı. Hastalar dizi 90° büker hale gelince ağırlık kaldırma çalışmaları başlandı.
8 kg' ı kaldırınca desteksiz Hastalara son
Tablo 1.

Vakaların

kotrollerinde; a. Klinik değerlendirme, b.
Radyolojik değerlendirme yapıldı.
a. Klinik Değerlendirme: Dizdeki ağ
rı, fonksiyon durumu, adale stabilitesi,
hareket sınırları, fleksiyon kontraktürü,
topallama, ekstansiyonda geri kalma,
varus ve valgus durumu değerlendirildi.
b. Radyolojik Değerlendirme: Hastaların dizlerinin ön-arka, yan ve tanjansiyel grafileri çekildi.
Klinik ve radyolojik bulgular puanlanarak değerlendirildi. Puanlamada Laskin'in (9) puanlama sistemi modifiye edilerek kullanıldı.

BULGULAR

Parsiyel patellektomi yapılan 4 hastada sonuç "çok iyi", 7 hastada "iyi", 3
hastada "orta", 4 hastada "kötü" idi. Total patellektomi yapılan 6 hastada sonuç
"çok iyi", 9 hastada "iyi", 3 hastada "orta"
idi. Weber-Vasey'in (16) modifiye tension band tekniği ile internal tespit yapı
lan 2 hastada sonuç "çok iyi", 1 hastada
"iyi" idi. Vida ile internal tespit yapılan 2
hastada sonuç "iyi" idi (Tablo 1).

Cerrahi Tedavi

Şekli

ve Sonuca Göre

Dağılımı

Çok iyi

iyi

Orta

Kötü

4

7

4

Total patellektomi

6

9

3
3

Weber-Vasey modifiye tension

2

1

Band tekniği
Vida ile tespit

2

1

-12

Tedavi

Şekli

Parsiyel patellektomi

Toplam

346

--

--

2

----

19

6

4

--

--

Metodları

Tablo ll. Cerrahi Tedavi

ve

Sonuçları

Çok iyi ve iyi %

Orta ve Kötü %

11
15

7
3

3
2

--

Parsiyel patellektomi
Total patellektomi
Weber-Vasey modifiye
tensiyon band tekniği
Vida ile tespit

-..

Toplam

31 (% 75.6)

Parsiyel patellektomi yapılan 11 hastada sonuç "çok iyi ve iyi" , 7 hastada
sonuç "orta ve kötü" idi. Total patellektomi yapılan 15 hastada sonuç "çok iyi ve
iyi" idi. Total patellektomi yapılan 15 hastada sonuç "çok iyi ve iyi", 3 hastada "orta ve kötü" idi. Weber-Vasey'in modifiye
tansiyon band tekniği uygulanan 3 hastada da sonuç "çok iyi ve iyi" idi. Vida ile
tespit edilen 2 vakada sonuç "çok iyi ve
iyi" idi (Tablo ll).
Parsiyel patellektomi yapılan 10 hastada eklem sertliği, 2 hastada Sudeck atrofisi gözlendi. Vida ile tespit yapılan 1
hastada patellafemoral artrit vardı. Parsiyel patellektomi yapılan 11 hasta, total
patellektomi yapılan 8 hastada değişik
derecelerde ağrı vardı. Vida ile tespit
edilen 1 hastada, Weber-Vasey modifiye tensiyon band tekniği uygulanan 1
hastada hafif ağrı vardı. Parsiyel patellektomi yapılan 1o hastada hafif, 1 hastada ileri derecede kuadriseps atrofisi vardı. Total patellektomi yapılan 9 hastada
hafif derecede kuadriseps atrofisi vardı.
Parsiyel patellektomi yapılan 4 hastada,
total patellektomi yapılan 6 hastada hafif
ya da orta derecede topallama vardı.
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10 (% 24.4)

Parsiyel patellektomi yapılan 1 hastada
15° derecenin üzerinde ekstansiyonda
geri kalma vardı.

TARTIŞMA

Patella sesamoid bir kemik olup diz
fonksiyonu üzerine etkisi tartışma konusudur. patellanın fonksiyonel bir yapı değil filogenetik bir kalıntı olduğu, çıkartıl
ması halinde ekstensör mekanizmanın
daha etkili olacağı bildirilmiştir (2, 3.).
Bunun tersi olarak bazı otörler; patellanın fonksiyonel bir önemi olduğu, bu nedenle ayrılmci-çnış kırıklarda tamamının,
ayrılmış kırıklarda ise büyük fragmanın
yerinde bırakılması tavsiye edilmiştir
(3,4, 5, 11).
Biz· ayrılmış, açık redüksiyon ve internal tespit imkanı olmayan vakalarda
büyük fragmanı bıraktık. Büyük fragman
olmayan çok parçalı kırıklarda total eksizyon yaptık. Artiküler yüzeyin rekonstrüksiyonunun mümkün olduğu transvers kırıklarda internal tespit yaptık. Bizim vakalarımızda total patellektomi sonuçları, parsiyel patellektomiye göre da-

ha iyi idi. iki grup arasında eklem sertliği

KAYNAKLAR

ve diz fonksiyonu yönünden önemli bir
fark yok idi.
Açık

redüksiyon ve internal tespit ya-

pılan

vakalarda özellikle eklem yüzeyinin redüksiyonu, rijid bir internal tespit
ve çevre

yumuşak

onarımı esastır

doku

(10). Rijid tespit arzu edilen eklem hareketlerini temin

edeceğinden,

bunu

sağla

araştırılmaktadır

yacak en iyi teknik

(6, 16). Son zamanlarda

sıklıkla kullanı

lan Weber-Vasey'in (16) modifiye tensiyon band

tekniğine

ait iyi sonuçlar bildi-

rilmekedir (6, 16). Bizim

vakalarımııda

da bu teknik ile cerrahi tedavi uygulanan vakalarda rijid internal tespit
ması

sağlan

sebebiyle hastalara erkenden hare-

ketleri

başlandı. Vakaların

9. Kaufer H: Mecanical function of the pate//a. J Bone Joint Surg 53 A: 1551-60, 1971.
10. Laskin RS: Total knee replacement. Orthop C/in North Am, 1979.
11. Mü/ler ME, Alfgöwer M, and Wi/lenegger
H: Manua/ of Internal Fixation. New York, Springer
Verlag.
12. Reiley RE: Pate/lectomy. An alternafe
technique. C/in Orthop 103: 17Q-7, 1974.
13. Rockwood CA, Green DP: Fractures, Lippincott Co, Philade/phia- Toronto, 1984.
14. Smillie IS: lnjuries of the knee joint. 4. Ed
UvingstoneEdingburg, London, 1970.
15. Tokgözoğlu N, Üzümcügil D: Hacettepe
T1p, Cerrahi Bülteni, Cilt 5, Say1 3, 1972.
16. Watson-Jones: Fracture and Joint !njuries. 15. Ed Churchil/ Uvingstone, Edinburg-London and New York, Vol 2, 1976.
17. Weber MJ, Janeeki CJ, Mc Leod P, Netson CL, Thompson JA: Efficacy of various forms
of fixation of transverse fractures of the pate/la, J
Bone Joint Surg 62-A: 215, 1980.

hepsinin sonu-

cu "çok iyi ve iyi" idi.
Sonuç olarak; eklem yüzünün anatomik

bütünlüğünün sağlanabildiği,

fragmanların dağılmadığı

transvers

kırık
kırık

larda WeberVasey'in modifiye tensiyon
band metodunun; rijid tespit sağlanma
sı ve erken eklem hareketine imkan ver~
gerektiği,

mesi nedeniyle tercih edilmesi
geride

bırakabilecek

bulunduğu

büyük

fragmanın

vakalarda parsiyel patellekto-

mi, eklem yüzünün

bozulduğu

çalı

patella

kırıklarında

nin

düşünülmesi gerektiği

1. Ağduk R: ileri yaşlarda pate/fa krnklarmm
tedavi/eri. izmir Devlet Hastanesi Mec 3: 754-58,
1976.
2. Boström A: Fractures of the patel/a. Acta
Orthop Scand 143 (Suppl): 1-80, 1972.
3. Brooke R: The treatment of fractured patella by excision. A study of morpho/ogy and function. Br J Surg 24: 733, 1937.
4. Cameron HC: Transvers fracture of the pate/la. Glasgow Med J 10: 289-94, 1978.
5. Cohn NE: Total and partiel patellectomy.
Surg Gyn Obstet 145 (6): 909-10, Dec 1977.
6. Crenshaw AH: Campbe//'s Operative Orthopaedics. The C. V. Mosby Co., Toronto 1987.
7. Ege R: Travmatoloji simpozyumu, Diz ve
ayakbi/eği /ezyonlan, Trkiye Sakatlar Derneği Rehabilitasyon Merkezi Yaymlan, 1966.
8. Ege, R.: Patella Kmklan, R. Ege (Ed): Travmatoloji, S: 2689 - 2711, Kadioğlu Matb., Ank.,
198~
.

çok par-

total patellektomi'

kanaatine var-

dık.
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PATELLEKTOMiLERDE VASTUS MEDiALiS OBLiKUS
KASI TRANSFERi

Dr. izge GÜNAL *, Dr. Şükrü ARAÇ **, Dr. Selçuk ATiLLA ***

·1971 yılında Kaufer'in deneysel olarak, patellektominin diz ekstensör mekanizması kuwetini, moment kolu kısalma
sına bağlı olarak % 30'a kadar azaltığını
göstermesi ve değişik yazarların da klinik olarak patellektomi yapılan hastalardaki kötü sonuçları yayınlamasından
sonra, patellektomi, Brooke' un çalışma
larıyla kazandığı popülaritesini yitirmiş
ve ancak başka yöntemlerle tedavi edilerniyecek kadar parçalı kırıklarda uygulanmaya başlamıştır (3, 7). Bunların yanı
sıra deneysel olarak patellektominin tavşanlarda femur patellar eklem yüzü kartilajında dejeneratif değişiklikleri başlattığı
ve ileri hipertrafik artritle uyumlu değişik
likleri başlattığı gösterilmiştir (1). Denham, patellektomi sonrası tibiofemoral
eklem reaksiyonunu % 14, tanjansiel
güçleri ise % 250 artırdığını hesaplamış
tır (4). Bu nokta, osteoartrit tedavisindeki elektif yöntemlerden birisinin patellektomi olması nedeniyle özellikle önemlidir.

Bu sorunların üstesinden gelebilmek için ekstansör sistemi güçlendirici
patellektomi yöntemleri geliştiriidiyse de
(2, 9), hepsinde quadriseps sisteminin
ekstansiyonda görevli kısımları kullanıl
mıştır. Bu çalışmada Lieb ve Perry'nin
vastus medialıs kasını vastus medialis
longus (VML) ve vastus medialis oblikus (VMO) olarak iki parçadan oluştuğu
nu ve VMO'nun diz ekstansionunda rolu
olmayıp, sadece patellanın laterale subluksasyonunu engellediği (8) şeklindeki
görüşlerini temel alarak deneysel olarak, patellektominin dezavantajlarını ortadan kaldıracak bir yöntem geliştirme
ye çalıştık.

MATERYAL VE METOD:

1988 - 90 yılları arasında kliniğimiz
de yapılan 16 dizüstü arnputasyon materyali üzerinde yapılan çalışmada, önce
dizi tam ekstansiona getirmek için ge-

* i~mir Devlet Hast. ll. Ortop. ve Trav_. Servisi Asistant
** l~mir Devlet Hast. ll. Ortop. ve Trav. Servisi Şef YardimCISI.

***/zmir Devlet Hast. ll. Ortop. ve Trav. Servisi Şefi. Profesör
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Doçent

rekli kuwet ölçüldü. Sonra tüm örneklere patellektomi yapılıp, defekt yarısında
transvers, yarısında longitudinal kapatı
lıp, tam ekstansion için gerekli kuwet,
hareket genişliği ölçüldü, diz stabilitesi
kontrol edilip, patellar defektin yanına
radyoopak işaret konulup, grafiler çekilerek moment kolu, tibiofemoral basınçlar
ve Rouleaux yöntemiyle (6) yüzeyel hız
lar belirlendi. Daha sonra aynı işiemer
değişik patellektomi güçlendirme yöntemleri (Miyakawa. Zaricznyj, Murphy,
Schoop, Schorbe teknikleri (2, 9) ve
VMO transferi sonrası tekrarlandı.
VMO transferi, ilk işlemlerde kullanı
lan medial parapate!lar insizyondan,
VMO !iflerinin, VML'dan ayrılıp, lateral
ve distale ilerletilip, son 0.5 - 1 cm. lik
bölümüne plikasyon yapılarak, sagital
plandaki yapışma açısı artırılarak gerçekleştirildi (Resim 1).

BULGULAR VE SONUÇLAR
Çalışmada sağlam

dize tam ekstansiona getirmek için gerekli kuvvet ortalama 31 kg. olarak bulundu. Patellektomi
sonrasılongitudinal kapatmada% 29, diğer yöntemlerde% 12- 25 arasında değişen kayıplar vardı. VMO transferinde
ise sadece % 4'lük kayıp bulundu. Bu
durum radyoopak işaretle çekilen ekstansion grafileriy!e uyum içindeydi.
Sağlam d izde ortalama 5. 7 cm. olan moment kolu tüm tekniklerde 1 cm. nin üzerinde (1.3- 1.8 cm.) kayba uğrarken, kayıp, VMO transferi sonrası 0.2 cm. idi
(Resim 2). Klasik patellektomilerde moment kolunun kısalmasına bağlı olarak,
patellar tendonun normalde horizontalle
44° olan tibiaya yapışma açısı, ortalama
65° bulundu. VMO transferi sonrası ise
46° idi ve buna bağlı olarak yapılan hesaplamalarda da patellektomilerde
görü.
.
!en tanjansiel tibiofemoral ·stre·sıerdeki
ortalama% 230'1uk artışlar, % 40'a düş
0
tü. Ayrıca diğer yöntemlerdeki
30°'!ik fleksion kayıplarına, longitudinal
kapatma ve VMO transferi .sonrası raslanmadı. Yüzeyel hızlar çizildiğinde ise,
VMO transferi hariç tüm yöntemlerde
son 15° -30°' lik tl eksionda vektörleri n tibia proksimal eklem yüzüne teğetlikleri
nin bozulduğu görüldü. Diz stabilitesi
güçlendirici yöntemlerin hepsinde tam
iken, sadece transvers ve longitudinal
kapatmalarda ön çekmece testinde anterior instabilite saptandı.

2o

Resim 1: Vas tu s medialis oblikus transferi
VMO: Vastus mediafis oblikus
VML: Vastus mediafis longus
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TARTIŞMA:

Patella quadriseps sistemini öne
doğru ilerleterek moment kolunu yükseltip, mekanik bir avantaj sağlamaktadır.
Kaufer'in gösterdiği gibi patellektomi
sonrası moment kolunun kısalması, tam
ekstansionu sağlayabilmek için quadriseps gücünde yaklaŞık% 30'1uk artış gerektirmektedir (7). Çalışmamızda, çekilen grafilerde (Resim 2) sadece VMO

leri sonrası quadriseps gücünde saptağı
mız kayıplarda bunu doğrulamaktadır.
Güç kaybı özellikle, ekstansör sistemin
uzadığılongitudinal kapatma sonrası daha belirgin hale gelmektedir. Çünkü diğer yöntemlerde, quadriseps sisteminin
ekstansionla görevli kısımlarının distale
ilerletilmesi, bir miktar güç artışı sağlaya
bilmektedir. Ancak bu durumda fleksion
kısıtlılığıyla sonuçlanmaktadır. Ekstansi. on fonksionu bulunmayan VMO kasının

Resim - 2: Solda patel/ektomi sonras1, sağda VMO transferisonrasi radyoopak işaret/e belirli patel/ar ' ·
tendon seviyesi

transferinin hareket kolunu belirgin olarak yükseltiğini saptadık. Bunun nedeni,
VMO kasının sagital plandaki yapışma
açısının artırılip, quadriseps çalıştığında,
ekstansör sistemi anteriara çekmesidir
(Resim 3). Değişik patellektomi yöntem-
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transferi, ekstansion gücünde . belirgin
kayıp yaratmadan, hareket genişliğini
koruyan tek yöntemdir. Aynı şekilde moment kolunun yükselmesi,. pate!'ar ten~
donun, tibiaya yapışma _noktasınsJa horizontalle yaptığı açıyı azaltması,·. tibiofe-

nentinin eklenmesinin yaratacağı soru
lar, VMO transferini deneysel olarak d
ha avantajlı hale getirmektedir.
Ayrıca diğer güçlendirici yöntemlE
de olduğu gibi, VMO transferi ile, diz a
terioruna getirilen ek bir yapı, anteri1
instabiliteyi engellemekte, femur dist
eklem yüzeyini korumakta, kozmetik aç
dan kötü· görünümü düzeltmekte ve pc
tellar tendonun later.ale subluksasyom
nu engellemektedir.
Bu avantajları nedeniyle, VMO tram
feri ile patellektominin, klasik patellektc
milere, patellektominin endikasyonlarır
genişletecek biçimde, alternatif olabile
ceğini düşünmekteyiz. Ficat ve Hunger
ford' un söylediği gibi, "iyi bir patellektc
mi, kötü bir patelladan daha iyidir" {5).

KAYNAKLAR

Resim - 3: Moment kolu

değişimi

d : Sağlam d izde, d : Patel/ektomi sonras1,
1
2

d : VMO transferi sonras1 moment kolu
3
d3""- d1 > d2

moral eklemdeki stresleri, buna bağlı
olarakta osteoartrit riskini azaltmaktadır.
Yüzeyel hız çalışmalarıyla da belirlen~iği
gibi, VMO transferi dışındaki yöntemler
eklemdeki kompresif güçleri, özellikle
de menisküsler üzerindeki basıyı (6) artırmaktadır. VMO transferinin bu avantajları sadece Maquet'in tuberositas tibia
elevasyonu tekniği ile (7) karşılaştırılabi
lir. Ancak bu yöntemde kemik kompo352

1- Ackroyd, C. E., Polyzoides, A. J.: Patel!ectomy For Osteoarthritis. J.B.J.S., 6Q-B: 353-357,
1978.
2- Baker, C. L., Hugston, J. C.: Miyakawa Pate!!ectomy. J.B.J.S., 7D-A: 1489-1494, 1988
3- Boström, A.. Fracture of Pate/la, Acta. Orthop. Scand. Suppl. 143, 1972
4- Denham, R. A., Bishop, R.E.D.: Mechanics of the Knee and Problems in Reconstructive
Surgary. J.B.J.S., 6D-B: 345-352, 1978
_
5- Ficat, R. P., Hungerford, D. S.: Disorders
of Patel!ofemoral Joint. p. 81, Williams and Wilkins, Baltimore, 1977
6- Frankel, V. H., Burnstein, A. H., Brooks, D.
B.: Biomechanics of Internal Deragement of the
Knee. J.B.J.S., 53-A: 945-962, 1971
7- Kaufer, H.: Mechanica/ Function of Patel/a. J.B.J.S., 53-A: 1551-1560, 1971
8- Lieb, J. F. Perry, J.: Quadriceps Function.
J.B.J.S., 5D-A: 1535-1548, 1968
9- Zaricznyj. B.: Reconstruction of the Quadriceps Mechanism After Patellectomy. J.B.J.S.,
54-A: 1583-1584, 1972.

PATELLAR TENDON RÜPTÜRLERi iLE
KRONiK BÖBREKYETMEZLiGi iLiŞKiSiNiN
ARAŞTIRILMASI

Dr. i. Metin Türkmen *, Dr. A. Hakan Eren **, Dr. Ümit ince ***
Dr. Adnan Kafadar ****, Dr. Dilek Yavuzer*****

Sistemik Lupus Eritematas us, Diabetes Mellitus, primer veya sekonder hiperparatiroidizm, Romatoid artrit gibi hastalıklarda spantan tendon rüptürleri olabildiği bildirilmektedir (4,5,9, 10, 11). Kronik
böbrek yetmezliği olan hastalarda da vaka takdimleri şeklinde spantan tendon
rüptürleri yayımlanmıştır (1 ,2,4,6, 7,8, 12).
Kliniğimizde, spantan bilateral patellar tendon rüptürü olan bir hemodiyaliz
hastasını cerrahi olarak tedavi ettik (12).
Yaptığımız literatür araştırmasında, kronik böbrek hastalarındaki tendon rüptürlerinde nedeni incelemek için pek az biyopsi alınmış olduğunu gördük. Nitekim
biz de, ameliyat ettiğimiz hastamızdan
biyopsi almamıştık.
Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda tendonun kopmasına yol açan nedenin, tendon içinde meydana gelen bir
dejenerasyon olup olmadığını anlamak

Biyopsi, lokal anestezi altında, tendonun pateller yapışma yerine yakın olarak ve orta hattan, sinavyaya kadar tendonun tüm kalınlığınca, 0,5 x 1 cm. boyutunda parça alınmak suretiyle yapıldı.
Gerek hemodiyaliz hastalarında, gerekse kontrol grubunda alınan biyopsi materyali % 10 formal ile tesbit edildikten
sonra rutin takip işleminden geçirildi. Parafin bloklar hazırlanarak 3-4 mikran ka-

için prospektif bir çalışma hazırladık.

lınlığında

*
**
***
****
*****

H. Paşa
H. Paşa
H. Paşa
H. Paşa
H. Paşa

Numune
Numune
Numune
Numune
Numune

Hast.
Hast.
Hast.
Hast.
Hast.

MATERYAL VE METOD
Haydarpaşa

Numune Hastanesi Hemodiyaliz Servisinde tedavi görmekte
olup biyopsiye izin veren 7 kronik böbrek hastasından ve kontrol grubu olarak
da herhangi bir sistemik hastalığı olmayan 3 hastadan (ki bunlar travmatik patella kırığı ve rekürrent patella çıkığı olan
hastalardı) infrapatel!ar tendon biyopsisi
alındı.

Ortop. ve Trav. KI. Şefi, Doç.
Ortop. ve Trav. KI. Uzman Doktoru
Patoloji KI. Şefi, Doç.
Ortop. ve Trav. KI. Başasistam
Patoloji KI. Asistan~
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standart kesitler yapıldı. Bu ke-

,
sitlere Haematoxylin Eosin, Periodic
Acid Schiff (glikojen ve mukopolisakkaridler için), Elastica Van Gieson (elastik
lifler için), Retikülin (retikülin lifleri için),
Kongo Red (amiloid için), ve Aleian
Blue (bağ dokusu müsinleri ve mukopolisakkaridleri için) boyaları yapıldı (3).
Kesitler normal ve polarize ışık mikroskobu altında incelendi.
Boyaların

değerlendirilmesi

yapılır

ken, elimizdeki preparatlarda ilgili boya
ii e en koyu bayanana (****), en zayıf
bayanana (*) değer verilip, 4 pozitife yakın olana (***), 1 pozitife yakın olana
ise (**) denildi. Örneğin, EVG boyası ile
(****) almış olan numune elastik liflerden zengin, (*) almış olan ise elastik liflerden çok fakir demektir (Tablo 1).
Hemodiyaliz hastalarından biri hariç
hepsinde sekonder hiperparatiroidi bulguları mevcut idi. Serum kalsiyum düzeyleri düşük, inorganik fosfat düzeyleri
yüksek, alkali fosfataz düzeyleri yüksekti. Bunlardan birinin (Hasta M.O.) falankslarında sekonder hiperparatiroidinin ossöz değişiklikleri mevcuttu (Tablo
1).

BULGULAR

HE boyasında, hemodiyaliz hastalarında normale göre tendon liflerinin daha homojen, hyalinizasyona benzer bir
görünüm taşıdığı belirlendi.
Polarize ışık altında yapılan incelemede, kontrol grub ile hemodiyaliz hastaları arasındaki en belirgin farklılık şuy
du: Normal hastalarda tendon lifleri birbirine dik açık yapacak şekilde bir ondülasyon gösteriyordu. Buna karşılık he-
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modiyaliz hastalarında bu ondülasyon
tamamen kaybolmuştu veya hafif dalgalı, dik açı oluşturmayan bir şekilde bulunmaktaydı. PAS boyasında önemli bir
farklılık görülmedi. EVG ve Retikülin boyalarında, elastik liflerin hemodiyaliz hastalarında normale göre daha azalmış olduğu saptandı. Aleian Blue boyasıyla
tendon liflerindeki değişik tiplerdeki bağ
dokusu müsinlerinde belirgin bir değişik
lik olmadığı gözlendi. Kongo kırmızısın
da amiloid veya amiloide benzer bir
madde birikimi bulunmadı (Tablo 1).
Patellar tendon biyopsi ni alınan hastalarda hiçbir kamplikasyon görülmedi.

TARTIŞMA

ve SONUÇ

Tendonun, histolojik olarak, normal
olglarda polarize ışık altında dik açılar
şeklinde görülen belirgin ondülasyon yapısının, hemodiyaliz hastalarında kıs
men veya tamamen kaybolmuş olması,
tendon u oluşturan yapı taşlarında bir değişikliğe işaret etmektedir. Bu değişikli
ğin olabileceği bağ dokusu lifiğerinde bizim araştırmamızda gerek elastik, gerekse kollajen liflerde belli bir derecede
azalma saptanmıştır. Azalan bu liflerin
yerini bir tür bağ dokusu ara maddesinin azalmış olabileceği düşünülerek yapılan incelemede histakimyasal yöntemle mukopolisakkarid ve asidik müsinler
bakımından bir farklılık görülmedi. Ayrı
ca amiloid gibi anormal bir ekstrasellüler madde birikmesi da belirlenemememiştir. Bu bulgular, tendonun yapısında
belirgin bir değişiklik olduğunu, ancak
bu değişikliğin kullandığımız histokimyasal yöntemlerle belirlenemediğini göstermektedir.

Tablo- 1
Patoloji
Prot. No.

Yaş/

isim

Cins

Hastalık

Hemod.
Süresi

Haftada
Kaç kez

5912

M. O.

62/E

Hcrnodiyaliz

1.5 yıl

3

ı

5946

T.ILi.

50/E

"

lj yıl

3

ı

6791

S. K.

50/E

"

1 yıl

0.5 (15
günde bir

t
t

Y.Y.

Oııdülasyon

PAS*

Fok al ve

Filrklılık

1'

zayıf

göri"ılrrıcdi

i

Yok

"

EVG** Retikülin

Kongo Aleian
Red
Blu e
ı

1
1

++

++

ı

ı

ı

ı

+

-·

--- -·

ı

ı

ı

- - - - --

i
1

ı

N

N

N

Yok

"

+

"

ı-++

-

++

t·

-

+

+

·-

.
6977

Alkali
Fosfataz

Serum Ca Serum P04

YilY<JIIl fokal

57/E

"

2 yıl

2

ı

t

i

t

1ayıf

"

+++

+++

-

-1-

ı

ı-

- - - - - - - - - · ------ · - - - Yayuııızayıf

w

6978

S.E.

61/K

"

2 yıl

1

ı

t

t

fokili kLNVCtli

7193

H.E.

34/K

"

5 ay

1

ı

t

t

Fokal
ve zayıf

"

++

-1--1-

-

++

rokal
ve zayıf

"

+++

++

·-

++

Ul
Ul

7230

S.A.

61/E

"

3 ay

2

ı

t

t

Ymısıııcla

Patella
6266

H.l

Kın ğı

42/E

B.S.

17/K

6324

A.A.

32/E

çıkığı

-

N

N

N

-

-

N

N

N

KLNVetli ·

-

-

N

N

N

KLNVCtli

* PAS = Periodic Acid Sclıiff
* * EVG = Elastica Viln Gison

Yarısında zayıf

"

+++

+++

-

++

-

+

-

+

Ycıygın

Patella
Kın ğı

kLNv.

-

Rekürrent
Patella
6310

.

"

++++ ++++

Yaygın

"

++-ı-

+++

Murphy ve McPhee (1965) ile Finlayson ve arkadaşlarının (1954) yaptıkları
çalışmalar, kronik böbrek yetmezliği
olan hastalarda tendonda kollajen liflerin azalıp bunun yerini elastik liflerin aldı
ğını iddia etmektedir (2,8). Bu iddialar
araştırmamızda doğrulanamamıştır.

Sonuçta, hemodiyaliz hastalarında
tendon yapısında polarize ışık altında incelemeyle belirgin bir değişiklik saptanabilmektedir (ondülasyonun= azalması
veya kaybolması). Ancak bu değişikliğin
temelindeki, büyük olasılıkla ultrastürüktürel seviyede olan normalden sapmanın, tendon liflerinden hazırlanacak ekstrelerin hassas biyokimyasal yöntemlerle incelenmesi sonucu ortaya konabileceğini düşünmekteyiz.
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AÇIK REDÜKSiYON VE iNTERNAL FiKSASYON
UYGULANAN PATELLA KlRlKLARlNDAN UZUN
DONEM SONRA PATELLAFEMORAL EKLEM
DEGiŞiKLiKLERiNiN KOMPÜTERiZE AKSiYEL
TOMOGRAFi iLE iNCELENMESi

Dr.

i.

Teaman BENLi *, Dr. M. Mert TÜZÜNER *, Dr. Mahmut KILIÇ **

Bu çalışmada, SSK Ankara Hastanesi, 1. Ortopedi ve Traumatoloji Kliniğinde
Ocak 1983 ile Aralık 1988 yılları arasında
açık redüksiyon ile internal fiksasyon uygulanan 97 patella kırığı incelendi. Vakalar, 24 ile 96 ay, ortalama 48,4 aylık takip sonrasında, diz fonk$iyonları, yakın
maları yönünden klinik olarak, patellafemoral eklem yüzü bakımından radyolojik ve kompüterize tomografik olarak değerlendirildi. Hastaların 11 'inde (% 11 ,5)
patellar deplasman, 2'sinde (% 2.1) patella, tilt, 1'inde (% 1.1) hem pateller tilt,
hem de deplasman olmak üzere 14 hastada(% 14.5) malalignment, CT çalışma
larında çeşitli fleksiyon derecelerinde femoral trochlear açı (FT A), pateli ar tilt
açısı (PTA) ölçümlerinde bozukluk saptanarak belirlendi 33 (% 34) hastada patellafemoral eklernde hafif, 19 (% 19.6)

hastada ciddi dejeneratif

değişiklikler

saptandı. Hastaların ağrı yakınmalarının
değişikliklerinin kınğın

tipi, tedaviye kadar geçen süre ile postoperatif rehabilitasyon ile ileri derecede ilişkili olduğu
saptandı.

GİRİŞ

Patella, sesomoid bir kemik olması
na rağmen, quadriceps tendonlar içinde
bizzat yer alarak ekstansör mekanizmada ve diz biyomekaniğinde çok önemli ·
rol oynar (1).
Bugüne kadar patella kırıklarının tedavisine ait birçok yöntem tanımlandı.
Alçılama, internal tespit yöntemleri ve
kısmi veya total patella eksizyonu bu
yöntemlerin başlıcalarıdır (2-15).

* SSK Ankara Hastanesi, /. Ort. ve Trav. KI. Asistan
** Aym klinikte uzman
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1

arası

diz fleksiyonda iken patella femoral eklemin kompüterize tomografileri
çekildi. Çekilen CT'Ierde pateller tilt açı
sı (PTA), femoral trochlear açı (FT A), femoral trochlear mesafg (FTD) ve ahenk
açıları (Conguence Angles - CAs) ölçüldü. (16.17) 1O sağlıklı gönüllünUn FTA.
FTD, PTA ve CAs değerleri de kontrol
grubu olarak belirlendi.
Sonuçlar değerlendirilirken; kı rı ğın tipi ve tedaviye kadar geçen süre ile klinik, röntgenugrafik sonuçlar karşılaştırıl
dı. CT bulguları ile klinik ve röntgenografik korelasyon araştırıldı.

SSK Ankara Hastanesi 1. Ortopedi
ve Travmatoloji Kliniğinde Ocak 1983 ile
;\ralık 1988 yılları arasında açık redüksiyon ile internal fiksasyon uygulanan· 97
patella kırığı incelendi. Hastalardan en
genci 24, en büyüğü 56 yaşında olup
(ortalama 41. 7). 41'i (% 42, 3) erkek,
56'sı (% 57, 7) kadındı. (K/E = 1,3/1)
Hastaların 65 (% 6?) 'inin sağ pateli ası, 32 (% 33) ·sinin sol patellasının kırık
oiduğu saptandı. 67 (% 69.1) hastada
deplase transvers kırık, 22 (% 22. 7) hastada parçalı kırık, 8 (% 8.2)'inde vertikal
kırık olduğu belirlendi.
Hastaların 41 (% 42.3}'i travmayı takiben 3-7 gün içinde, 49 (% 50.5)'u 8-14
gün içinde, 3 (% 3.1)'ü 15 günden sonra, ancak 4 (% 4.1)' ü ilk 2 gün içinde
ameliyat edildiği anlaşıldı.
71 (% 73.2) hasta AO - tension
band tekniği, geri kalan 26 (% 26.8) hastada vida ile tespit uygulandığı belirlendi.
Hastalar 24 ile 96 ay ortalama 48.4
ay süre ile takip edildi. Hastaların tamamı son kontrollerine geldi. Kontrollerde
hastaların yakınmalarının olup olmadığı,
diz, hareket sınırları araştırıldıktan sonra
patella femoral eklem dizin lateral grafisi
ve tanjensiel patella grafiklaerinde incelendi. Röntgenogramlarda eklemdeki dejenaratif değişiklikler not alınırken, aynı
zamanda patella femoral mesafeler ölçüldü.
Deva:n eden ağrı yakınması olan
hastalardaki ağrı nedeni ortaya· koymak
üzere, tüm hastalarda 0-40 dereceler

SONUÇLAR
Hastaların

son kontrolünde, 24 (%
24.8) hastada devam eden ağrı, 19 (%
19.6)'unda fonksiyonel ve 2 (% 2.1)'sinde kozmetik yakınmalar olduğu saptandı. (Toplam 35 (% 36) hastanın subjektif
yakınmaları mevcuttu).
11 (% 11.5) hastada ekstansiyonda
o
o
o
0-20 , 9 (% 9.3) hastada 20 - 40 , 4 (%
4.1) hastada 40° üzerinde kayıp mevcuttu. 19 (% 19.6} hastada muayene esnasında irrilabilite mevcuttu.
Radyolojik incelemelerde 33 (% 34)
hastada hafif subkondral skleroz ve minimal eklem yüzeyi irregülaritesi ile birlikte olan hafif dejeneratif değişiklikler saptandı. 19 (% 19.6) hastada belirgin subkondro! skleroz eklem yüzeyinde ciddi
bozulma ve osteofiik görünümlerle kendini belli eden ciddi dejeneratif değişik
likler saptandı.
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TABLO - 1: Patella kırık lı hastaların kırık tiplerine göre cerrahi sonuçları (Tabloda ilk rakam hasta sayısı, ikinci rakam "%" değeridir).
SUBJEKTiF YAKlNMA

DEJENERATiF DEGiŞiKLİK

PATELLOFEMORAL MESAFEDE AZALMA

HAREKET SINIRLARlNDA KAYlP

VAR

YOK

YOK

0-20°

20°-40°

40°

YOK

1mm

2mm

3mm

4mm

YOK

HAFiF

CiDDi

TRANSFER
(67 HASTA)

5/5.2

62/63.9

59/60.8

7/7.2

1/1 '1

0/0.0

41/42.3

17/17.5

9/9.3

o;o o

0/0.0

42Jıl3.2

25/25.8

0/0.0

VERTiKAL
(8 HASTA)

8/8.3

0/0.0

3/3.1

2/2.1

3/3.1

0!0.0

0/0.0

0/0.0

6/6.1

2/2.1

0/0.0

0/0.0

8/8.3

0/0.0

22/22.6

0/0.0

11/11.3

2/2.1

5/5.2

4/4.1

O/O o

070.0

4/4.1

14/14.3

4/4.1

0/0.0

3/3.2 19/19.6

PARÇALI
(22 HASTA)

1

ı
!

TOTAL
(97 HASTA)

35/36.1

62/63.9

73/75.2

11/11.3

9/9.4

4/4.1

41/42.3

17/17.6

19/19.6

16/6.4

4/4.1

42/43.3

36/37.1 19/19.6

w

uı

c.o
TABLO- 2: Palella

kırıkh hastaların

travmadan operasyona kadar geçen süreye göre cerrahi sonuçları (Tabloda ilk rakam hasta

SUBJEKTiF YAKlNMA

HAREKET SINIRLARlNDA KAYlP

sayısı,

ikinci rakanı "%"değeridir).
DEJENERATiF DEGiŞiKLİK

PATELLOFEMORAL MESAFEDE AZALMA

VAR

YOK

YOK

0-20°

20°-40°

40°

YOK

1mm

2mm

3mm

4mm

YOK

HAFiF

CiDDi

0-2 GÜN
(4 HASTA)

0/0.0

4/4.1

4/'1.1

0/0.0

0/0.0

0/0.0

4/4.1

0/0.0

0/0.0

0/0.0

0/0.0

4/4.1

0/0.0

0/0.0

3-7 GÜN
(41 HASTA)

5/5.2

36/37.1

30/30.9

1o; 1o.2

1/1.1

0/0.0

34/35 1

3/3.1

2/2.1

2/2.1

0/0.0

20/20.6

21/21.6

0/0.0

7-14 GÜN
(49 HASTA)

27/27.8

22/22.6

39/40.2

1/1.1

8/8.2

1/1.1

3/31

14/14.3

17/17.5 14/14.3

1/1.1

18/18 6

15/15 5 16/16.4

3/3.1

0/0.0

0/0.0

0!0.0

0/0.0

3/3.1

14/14.3

0/0.0

0!0.0

3/3.1

0!0.0

35/36.1

62/63.9

73/75.2

11/11.3

9/9.4

4/4.1

41/4 2.3

17/17.6

19/19.6 16/16.4

tl/4 .1

42/43.3

15 GÜN+
(3 HASTA)
TOPLAM

0/0 o

0/0.0

3/3.1

36/37.1 19/19.6

Yan ve axial (tanjansiel) grafiklerde
patella ile femur arası eklem mesafesi ölçüldü. Sağlam diz eklem mesafe değeri
ile karşılaştırıldı. 17 (% 17.5) hastada
sağlam dizlerine göre 1 mm, 19 (%
19.6) hastada 2 mm, 16 (% 16.5) hastada 3 mm, 4 (% 4.1) hastada ise 4 mm,
daha az mesafe olduğu saptandı.
Anterior diz süregen ağrısının etiolojisinde belirgin rol oynayan pateller deplasmanı gözden geçirmek üzere tüm
hastalara axial planda 0-40° arasında
fleksiyonda iken diz CT kesitleri alındı.
Kırık olan dizleri, sağlam dizleri ve sağ
lıklı kişi diz CT'leri FTA PTA, FTD ve
CAs değerleri açısından karşılaştırıldı.
Ağrı yakınması olmayan hiçbir hastada
(73 (% 75.3) hasta) pateller tilt veya dep!asmana rastlanmadı. Ağrı yakınması
olan 24 (% 24. 7) hastanın 1O (%
10.3)'unda FTA, PTA, FTD ve CAs değerleri 0-40° fonksiyondaki değerlerinin
sağlam dizleri ve kontrollerin değerleriy
le farklı olmadığı saptandı. 11 (% 11.5)
hastada lateral deplasman olduğu belirlendi. 2 (% 2.1) hastada pateller tilt mevcuttu. 1 hastada (% 1. 1) ise hem lateral
deplasman, hem de patellar tilt mevcuttu. Normal tilt için kabul edilen 8 dereceo
den az olma sınırı 2 (% 2.1) hastada 1O
ve 15° idi. 11 (% 11.5) hastada FTA,
FTD ve CAs paternleri sağlam kişi dizlerine ve karşı sağlam dizlerine göre belirgin farklılık gösteriyordu. Bu verilere dayanılarak malalignment olduğu (lateral
deplasman) saptandı. 1 hastada (% 1.1)
hem anormal patern hemde 15° tilt mevcuttu. Bu hastalarda karşı sağlam dizlerinde patoloji saptanmasıdır.
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Kınğın

tipine göre hastalar değerlen
dirildiğinde (Tablo - 1) subjektif yakın
ma ile klinik muayene ve radyolojik değerlendirme açısından en iyi grubun
transfer kırıklar olduğu, en kötü grubun
parçalı kırıklar olduğu belirlendi.
Travma ile amliyata kadar geçen süre olarak hastalar 0-2 gün gün (4 hasta), 3-7 gün (41 hasta), 8-14 gün (49
hasta), 15 gün ve üstü (3 hasta) olmak
üzere 4 grubua ayrılarak klinik ve radyolojik sonuçlar açısından değerlendirildi
(Tablo - 2). Tabloda görüleceği üzere
süre uzad ıkça sonuçların kötüleştiği saptandı.

Uygulanan her iki cerrahi teknik (AO
- tension band ve vida ile tespit) arasın
da klinik ve radyolojik olarak istatistiki
bir fark bulunamadığı için pateller malalignment kırık tedavisi sonrası gelişen
kondramalazi ve ekstansör mekanizma
fonksiyon kaybına bağlandı.

TARTIŞMA

18.

yüzyılın sonlarına

kadar patella
kırıkları genellikle alçılama ile tedavi edilirdi. 1887'de Sir Hector Camerun ilk
kez açık redüksiyonu gerçekleştirdi.
1917' de Payr, 1936' da Magnuson serkaj
metodunu popülarize ettiler. 1935'de
Thompson parsiyel patellektomi sonuçlarını yayıni ad ı ( 18). Böström 416 patella
kırığı incelendiği çalışmasında 3 milimetreden fazla seperasyon ve artiküler yüzde 2 milimetreden fazla deplasmanda
açık redüksiyon önerdi (4). AO grubu
tension-band (germe bandı) metodunu
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geliştirdiler

ve başarılı sonuçlar yayınla
dılar (7, 1O, 15). 1990 yılında Curtis yaptı
ğı deneysel kadavra çalışmalarında tension band tekniğinin diğer serklaj tekniğiklerine göre daha rijit bir fiksasyon
sağlandığı saptandı (14).
Cerrahi teknikler arasında fark bulunamayan serimizde sonuçlar kırığın tipi
ve tedaviye kadar geçen sürenin etkiledi-
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3. Chiroff RT: A New Technique for the Treatmen ht of Comminuted, Transverse Fractures of
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ği saptandı. Parçalı kırıklarda sonuçların

daha kötü

olduğu,

travma ile ameliyat
arasındaki geçen süre uzadıkça pragnozun ters yönde etkilendiği belirlendi.
Sonuç olarak bu çalışmada açık redüksiyon ile internal fiksasyon uygulanan patella kırıklarında mümkün olduğunca erken ameliyatın, sonuçları önemli derecede etkilediği saptandı. Kınğın tipi ile dejeneratif değişiklikler arasında
belirgin korelasyon olsa dahi devam
eden ağrı yakınması olan hastalarda
sonradan oluşan patellar malalignmentın rol oynadığı ileri sürüldü.
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TiBiA PLATO KlRlKLARlNlN TEDAViSi
Dr. Sabri DOKUZOGLU *, Dr. A. Yalçm TABAK
Dr. Mustafa UZUN *, Dr. Ahmet ALANYA **

Tibia plato kırıkları orta yaşta sık görülen bir yaralanmadır. Genellikle trafik
kazaları (%52), yüksekten düşme {%26)
ve diğer travmalar a28 sonucu meydana gelirler (1 ,3,4,5, 7,9). Travma esnasın
da kemiği etkileyen kuwetlerin çok çeşitli olması (vurus, valgus kampresyon
gibi ) kırık spektrumunun geniş olması
na neden olur. (1 ,2,3,9, 11, 12, 13). Vertikal kampresyon kuwetleri genellikle T
veya Y tipindaki karakteristik kırık konfigürasyonunu oluştururken valgus veya
varus kuwetleri daha ziyade ligement
yırtıkları
oluşturma
eyilimindedir
(1 ,3, 7,1 O). Fakat diz üzerine aksiyel yüklenma bindiği zaman varus ve valgus
kuwetleri ile birlikte kampresyon kırıkla
rının çeşitli tipleri oluşabilir (3,5,7,8). Kenedy ve Bailey aksiyel kampresyon ve
güçlü bir abduksiyion kuvetinin genç
erişkinlerde laterel tibia plato kırığı ve
medial kolieteral ligament yırtığı oluştu
ğunu saptamışlardır. Daha ileri yaşlarda
ise kemiğin osteoprozu nedeni ile liga' ment yırtığından çok kırık oluştuğunu

**,

belirtmişlerdir.
Kırık

tiplerinin çok

çeşitli olması

pek
çok sınıflamanın yapılmasına neden olmuştur. ilk kez ayrıntılı olarak Hohl tibia
plato kırıklarının 6 tipe ayırarak sınıfla
mıştır. Daha sonra Schatzker ve Moore
tibia plato kırıkları için ayrı ayrı sınıflama
yapmışlardır. Hohl tibia plato kırıklarını
kaynamış,
lokal kompresyon, split
kompresyon, total kondiler kompresyon, split, kommünited olarak altıya ayır
mıştır. Bu kırık tipleri ile birlikte ligament
ve menüsküs yaralanmaları da sıktır. Ligament injürileri en sık andeplase lokal
kampresyon ve split kampresyon kırıkla
rı ile beraber görülür (%4-30). Menisküs
revizyonları ise hemen hemen her tipte
görülebilir (% 10-20)

MATERYAL VE METOD
Kliniğimizde

1986-1990 yılları arasın
da 44 tibia plato kırıklı hasta tedavi edildi. Bunların 6'sı kadın, 38'i erkekti. Olgu-

* S.B. Ankara Numune Hast. ll. Ortopedi KI. Uzmant
** S.B. Ankara Numune Hast. ll. Ortopedi KI. Asistam
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RESiM - 1: Preoperaut
la!arımızın

25'i sağ 19'u sol tibia idi. En
küçük yaş 19, en blıyük yaş 63 idi (ortalama 34.8). En kısa takip 6, en uzun takip 48 aydı (ortalama 27 ay). Olgularımı
zın 30' u (%68.1) trafik kazası, 1O' u
(%22.7) ylıksekten düşme ve 4'ü ve
(%9.2) spor kazaları nedeni ile meydana gelmiştir. 2 hastamızda ipsilateral femur kırığı ve 5 hastamızda ise kenterelateral humerus ve ön kol kırıkları mevcuttu. Tüm hastalarımıza rutin olarak on-arka, oblik, yan ve 15C eğimli ön-arka ve
genel anestezi altında varus ve valgusa
stresli grafi!er çekildi. Kırıkların displasman dereceleri saptandı ve Hohl klasifikasyonuna göre sınıflandırıldı. 6 hastamızda medial külleteral bağ, 3 hastamız
da anteriol curucia ligament, 2 hastamız
da medial 1 hastamızda ise lateral menisküs yırtığı mevcuttu. Hastalarımızın
RESiM- 2: Postoperatil
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kondil er displasmanı incelendi. 3mm'den yüksek olan 22 hasta ameliyat edildi. Operasyonda amaç rijit internal fiksasyon ve tam anatomik redüksiyondu.
20 hastaya butress plate, 2 hastaya ise
kansellöz vida kullanıldı. Postoperatif birinci gün elastik bandaj sararak pasif hareketlere başlanıldı. Konservatif olarak
tedavi edilen 22 hastamız ise 15 gün alçı
aiele alındı ve daha sonra pasif hareketlere başlandı. Her iki tip tedavimizde de
6 hafta sonra parsiyel, 12 hafta sonra
ise tam yük verdik.

SONUÇLARI
Hastalarımızı

en uzun 48, en kısa 6
ay süre ile takip ettik. Hastalarımızı teda-

viden sonra klinik olarak stabilite hare
ket genişliği, ağrının olup olmamasın;
göre değerlendirip sınıflandırdık. Stab
ağrı ve hareket kısıtlılığı yoksa mükem
m el, orta şiddette ağrı, 1O C' den da hı:
az ekstansiyon kısıtlılığı en az 90 C'yE
kadar fleksiyon yapabiliyor ve stabil isE
iyi, orta şiddette ağrı 10C'den fazla ekstansiyonda kısıtlılık, instabilite ve
60-90°C fleksiyon yapabiliyorsa orta ve
artmış ağrı fleksiyon ve ekstansiyonda
hareket kısıtlılığı, instabilite, topallıyarak
yürümeyi kötü olarak değerlendirdik. Bu
kriteriere göre ameliyat ettiğimiz 22 hastanın 21 'i mükemmel ve iyi, 1'i ise derin
enfeksiyon nedeni ile kötü idi, Konsarvatif olgularımızın 5'i mükemmel, 10'u iyi,
1'i orta ve 6'sı kötü olarak değerlendiril
di.

RESiM - 3: Postoperatif onuncu gün
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RESiM - 4: Pastop üç ay
TARTIŞMA

Tibia plato kırıkları ekiemi ilgilendiren kırıkiard ır. Bu nedenle günümüze deyin sınıflama ve tedavi planında pek çok
değişiklikler önerilmiş uygulanmıştır. Bunun nedeni kırığın mekanizmasının çok
çeşitli kuwetlerle oluşması ve kırığın eklem içi bir kırık olmasıdır (1, 3, 7, 8, 9,
11, 13, 15, 16, 20, 24). Ho hi 566, Resmussen 260, Schulak 599 tibia plato kırı
ğı tedavi etmişlerdir. Her bir yazar kırık
ları sınıflamışlar ve kendi önerdikleri biçimde tedavi etmişlerdir. Tedavinin belirle:ımesinde genellikle tibia kondilindeki
displasman derecesi kriter olarak alın
mıştır. Yazarlar (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
13, 15, 20, 24) 4mm'den fazla displasmanlı tibia plato kırıklarını, bir kısım ya-
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zarlar (8, 11, 14, 18, 21, 25) ise 8 mm.den fazla displasmanlı olgulara cerrahi
tedavi önermişlerdir. Bunlara karşın Resmussen displasman derecesine bakmaksızın diz 20 C'den az fleksiyonda iken
1O C veya daha fazla valgus veya va rus
insitabiletesi varsa cerrahi tedavi önermiştir. Rasmusen tibia'nın medial kondilinin laterale oranla daha fazla yük taşı
ması ve kırıktan sonra daha fazla osteoartiritik değişiklikler göstermesi nedeniyle medial kondilin cerrahi tedavisine
önem vermiştir. Rasmussen cerrahi olgusunda wireloop ve kemik greftini önermiştir. Schulak ise tibia plato kırıklarında
eklem yüzünün tam anatomik redüksiyonunun ve erken pasif hareketi önermiş
tir. Salther farelerle yaptığı eklem içi iyileşmenin ve redüksiyonunun kıkırdağın

daha iyi beslenmesine paralel olarak iyi
sonuçlandığını saptamamıştır.

Biz

kiliniğimizde

3 mm' den daha fazla displasmanlı tibia plato kırıklarını ameliyat ettik. Operasyondaki amacımız tam
anatomik bir redüksiyon ve stabil bir fiksasyondu. Bu nedenle 22 olgumuzun
20' sine butres plağı 2' sine ise kanseli öz
vida kullandık. Hastalarımıza Post operativ 1'inci gün pasif hareket başladık. Pasif hareketleri tercihen arttırarak bir hafta sonra da aktif hareketler başlandı.
Hastalarımıza 6 hafta sonra parsiyel, 12
hafta sonra ise tam ağırlık verildi. Cerrahi olarak tedavi ettiğimiz 21 olgunun sonucu mükemmel ve iyi idi. Bir hastamız
da derin enfeksiyon nedeniyle sonuç kötü idi. Konservatif olarak tedavi ettiğimiz
de 22 hasta ilk 15 gün alçı aterine alındı.
Daha sonra hastalarımıza pasif hareketler verildi. 6 haftadan sonra parsiyel 12
haftadan sonra tam olarak bastırıldı. Bu
olgularımızın da S'i mükemmel, 10'u iyi
1'i orta 6'sı kötü olarak değerlendirildi.
Tibia plato kırığı eklem içi bir kırıktır.
Bu nedenle enerjik tedavi gere~1irir. Kırı
ğın prognozunda kırığın anatomik redüksiyonu ve erken hareket çok önemlidir.
Biz bu nedenle uygun cerrahi teknik uygulandığı takdirde cerrahi endikasyon sı
nırlarının biraz daha genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
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TiBiA CiSiM KlRlKLARlNlN
KONSERVATiF ve CERRAHi TEDAViSi

Dr. Abdurrahman KUTLU*, Dr. Mahmut MUTLU ***,
Dr. Recep MEMiK **, Dr. Orhan BÜYÜKBEBECi ***

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Mart
1983-Ağustos 1990 yılları arasında 182
hasta, 189 tibia cisim kırığı tesbit edildi.
Tibia kırığı nedeniyle müracaat eden
182 hastadan 171 'inin tedavileri kliniği
mizde yapılmıştır. Bunlardan 160' ı erkek
(%88), 22'si kadın (% 12) olan hastaların
175'inde tek taraflı (%96), ?'sinde iki taraflı (%4) tibia kırığı mevcuttu. En küçük
yaşta 13, en büyük yaş 84, ortalama yaş
36 olarak tesbit edildi. Hastalardaki kırık
oluş sebepleri; 153 hastada trafik kazası, 14 hastadan düşme, 11 hastada iş kazası, 3 hastada ateşli silah yaralanması,
1 hastada patolojik kırık idi. Kırıkların
93' ü sağ tarafta (%5e1), 82' si sol tarafta
(%45), 7 hastada iki tarafta (%4) idi.
109'u kapalı (%57),6), OO'i açık kırıkların
28'i tip 1, 31'i Tip ll, 21'i Tip lll şeklinde
idi. Kapalı tibia kırğı olan 4 vaka dışında
diğerlerinin hepsinde fibula kırığı mevcuttu.
*

Konservatif tedavi olarak kapalı tibia
kırıklarında önce uzun bacak alçısı uygulanımış ve 4-8 hafta sonra kırığın ve hastanın durumu uygunsa PTB alçı alçı uygulamasına geçilmiştir.
Açık kırıklarda

önce yeterli yıkama
ve debridman işleminden sonra, hastanın geliş zamanına ve yaranın temiz olma durumuna göre primer veya sekonder kapatma işlemi uygulanmıştır. Bütün açık kırıklarda tetanoz ve antibiyotik
profilaksisi uygulanması yapılmıştır.
Kirığa erken yük verme, geçikmiş
kaynama, kaynamama, açık kırıklarda
yara bakımının kolaylaştırılması gibi çeşikli
sebeplerden, 57 tibia kırığına
(%31.5) Cerrahi işlem uygulanmıştır.
Cerrahi tedavi yapılan tibia cisim kırıkla
rında cerrahi işlem olarak, 24 hastada
Ender çivisi, 19 hastada plak, 2 hastada
vid.a ile tesbit uygulanmıştır. Tip lll açık
kırıki ı 5 hastaya ise eksternal fiksatör tatbik

edilmiştir.

S.Ü. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Öğr. Üyesi, Doçent

** S.Ü. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Öğr. Üyesi,
*** S.Ü. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Araş. GöN.

Yard. Doç.
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SONUÇLAR

Hastalarda erken kamplikasyon olarak, 3 hastada kampartman sendromu,
17 hastada peroneal sinir yaralanması,
5 hastada ileri derecede damar yaralanması vardı ve bunların 4' üne am putasyon yapıldı. Tibia cisim kırıkları ile bGraber 29 femur cisim kırığı ve 55 diğer kemik kırıkları mevcuttu. 25 hastada multipl organ yaralanmaları ( 15 hastada kafa travması, 7 hastada göğüs travması,
3 hastada batı n travması), 3 hastada
yağ embolisi, 1 hastada posttravmatik
akut böbrek yetmezliği görüldü. Bu hastaların 4' ü hastanede öldü. 80 açık tibia
kırığının 26' s ında (%33), cerrahi işlem
yapılan açık ve kapalı tibia kırığı olan 57
hastanın 14' ünde (%24) enfeksiyon gelişmiştir. Bunlardan 2'sinde enfeksiyon

Tibia cisim

kırıklarının

tedavisinde
çok çeşitli görüşler olmakla beraber,
konservatif tedavi metodları çoğunluk tarafından tercih edilmektedir. (2,3,4,5).
Tedavileri oldukça problemli olan ve
uzun süren bu kırıklarda PTB alçı uygulamalarının diz ekiemine erken hareket
kazandırması, kırığa erken yük verme gibi önemli avantajlar sağladığı bildirilmiş
tir (9, 10). Ameliyatsız tedavi ettiğimiz
11 O va kada (%61) çoğunlukla 4-8 haftalık uzun bacak alçı tesbitinden sonra
PTB alçısı uyguladık. Dört hasta (%3.6)
dışında diz hareketlerinde herhangi bir
kısıtlılık tesbit edilmemiştir.
Tibia, cisminin anatomik özelliği ve
kırıkların yüksek enerjili kuwetlerle meydana gelmesi sebebiyle, açık kırıkların
sık görüldüğü bir bölgedir (1, 2, 3, 5, 6).
Eksternal fiksatör uygulamaları özellikle
tibia açık kırıklarının tedavisinde fevkalade kolaylıklar sağlamıştır.(11,12). Tip lll
açık kırığı olan 5 vakada eksternal fiksatör uyguladık ve tatminkar sonuçlar elde
ettik.
Açık ve cerrahi işlem uygulanan tibia kırıklarında en önemli kamplikasyon
enfeksiyondur ( (3,5,8, 11, 13). Bizim serimizdeki 80 açık tibia kırık vakasının
23'ünde (%29) yüzeyel enfeksiyon, 3'ünde (%3.8) derin enfeksiyon gelişmiş ve
bunların ikisi hariç diğerleri uygun şekil
de antibiyotik tedavisi ile kontrol altına
alınmıştır. Cerrahi tedavi uygulanan 57
hastanın 14'ünde (%24,5) enfeksiyon gelişmiş ve hepsi erken dönemde uygun
antibiyotiklerle tedavi edilmiştir.

kronikleşmiştir.

Hastaların,

tedavi sonrası radyolojik
ve klinik olarak, en az üç ay, en fazla 90
ay (ortalama 28 ay) takipleri yapıldı. Düzenli takipleri yapılamayan 24 hasta değerlendirmeden çıkarıldı. 158 hastanın
165 kırığının değerlendirilmesi sonucunda; 9 hastada kırık kaynamasında gecikme, 6 hastada kırık kaynamaması görüldü. Bir tibia kırığı 16 öne, bir kırık 13 içe
angulasyonda, bir kırık 12 iç rotasyanda
kaynadı. 4 hastanın dizinde, 26 hastanın
ayak bileğinde hareket kısıtlanması vardı. Uygun rehabilitasyon sonunda hastaların şikayetleri oldukça azaldı. 2 hastada 1cm, 1hastada 2cm kısalık tesbit edildi.
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Sonuç olarak; tibia cısım kırıkları
anatomik özellikleri, meydana gelişleri,
tedavi öncesi ve sonrası ortaya çıkan
komplikasyonları yönünden önemli özellikleri olan kırıklardır. Standart bir tedavi
metodu tesbit etmek mümkün değildir.
Konservatif tedavi metodlarının öncelikle tercih edilmesi yanında, gerektiği zaman az travmatik metodlarla cerrahi tedavilerin de uygun olacağı kanaatindeyiz.
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AÇIK KlRlKLARDA ACiL MiNiMAL
iNTERNAL FiKSASYON

**, Dr. Aycan ÖZBENT **,
Dr. Mehmet ÖZDEMiR **

Dr. Hasan KÖSEOGLU *, Dr. Selahattin BERBER

göre vakaların:
% 40 vaka (1 O vaka) tip 1,
% 52 vaka (13 vaka) tip 2,
% 8 vaka (2 vaka) tip 3 idi.
Vakaların 9 unda (% 36) assasiye injuriler (kafa, göğüs, abdomen, multipl
extremite) vardı. Kırık lokalizasyonuna
göre, % 12 üst ekstremite, % 88 alt ekstremite tutulumu mevcutdu. (Tablo 1).
Cerrahi girişim; kompulsif ve tam bir
yumuşak doku, debridmanı, yeterli irrigasyon, minimal osteosentez ve gerekirse yaranın açık bırakılması şeklindedir.
Hastalara antitetanoz ve gazlı gangrene yönelik tedavi ile birlikte geniş
spektrumlu antibiyotik hemen başlandı.
Osteosentez de bazı kırıklar için rijid fiksasyon sağlanırken bazılarında da erken harekete izin verecek ölçüde stabil
fiksasyon sağlandı.

AÇIK KlRlKLARDA ACiL MiNiMAL
OSTEOSENTEZ
Açık kırıklar,

cerrahi teknik ve aletlerd~"ki gelişmelere rağmen, hala ortapedik cerrahlar arasında sorun oluşturmak
tadır. Bu sorunu ortaya çıkaran ana neden enfeksiyondur.
Minimal internal fiksasyon, fleksible
teller ve küçük pinlerle, kemiğe minimal
zarar vererek ve az miktarda yabancı
materyal kullanılarak yapılan osteosentez çeşididir.
MATERYAL ve METOD

izmir Devlet Hastanesi 1. Ortopedi
Kliniğinde 1988-1990 yılları arasında acil
minimal osteosentez uygulanan 25 açık
kırıklı 24 hasta yeniden gözden geçirildi.
Vakaların % 75'i erkek, % 25'i kadın idi.
% 52 sinde trafik kazası kırığa neden
olurken% 48 inde düşme, kesi v.b. gibi
nedenler mevcutdu.
Gustilo ve Anderson sınıflamasına

SONUÇLAR

Olgular yeniden gözden . geçirildi.
Vakaların % 56 sında primer yara kapat-

* A.S.S. izmir Devlet Hast. 1. Ortop. KI. Başasistam
** A.S.S. izmir Devlet Hast. 1. Ortop. KI. Asistant
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ması,

% 32 sinde sekonder yara kapatması, % 12 sine cilt greftlemesi uygulandı. Ortalama takip süresi 12 ay (5-32 ay)
dır. 2 vakada enfeksiyon görüldü. (% 8)
Bu vakaların 1 inde enfeksiyon yüzeyeldi ve antibiyotikle cevap alındı. Diğer vakada ise kronik osteomyelit (% 4) geliş
di.
Vakalarımızdan hiçbirinde nonunion
görülmedi. Sadece 2 vakada )% 8) delayed union görüldü. Bunlardan birinde
enfeksiyon vardı.
Hastanede kalış süresi ortalama
7, 77 gün idi. (2-34 gün).

olur (1,2,4,5,6,10,11). Biz açık kırıklı olgularda, hastanın genel durumu izin verir vermez acil olarak internal veya eksternal fiksasy()n ile tedavisi taraftarıyız.
Açık kırıklı olgularımızda acil minimal internal fiksasyon endikasyanlarını aşağı
daki gibi belirledik.
1. Multi sistem travmalı olgular,
2. Yaşlı hastaların uzun kemik kırıkları,

3. Eklem içi kırıklı olgular,
4. Parçalı kırıklarda eksternal fiksatöre destek amacı ile

KAYNAKLAR
TARTIŞMA

1. BRAY Ttmotlıy J.: Treatment of ope n an kle

Enfeksiyon ve nonunion, açık kırık
larda en önemli problemlerdir. Son yayınlarda giderek oranlarının azalması ve
gecikmiş tedavi ile aynı oraniara ulaşma
sı açık kırıklarda acil osteosenteze eğili
mi arttırmıştır (1 ,2,3,4, 7,8, 1O). Bu sonuçlara yeterli debridman ve irrigasyon, redüksiyon, stabilite ve gerekirse yaranın
açık bırakılması, uygun antibiyotik yükleme ile ulaşılmaktadır.
Acil internal fiksasyonun gecikmiş internal fiksasyona en büyük üstünlüğü
hastande kalış süresidir. Ortalama hospitalizasyon süremiz 7, 77 gündür. Bray
kendi serisinde 6,3 gün olarak vermekte
ve bunun ekonomik önemini vurgulamaktadır (1).
Ambulasyona erken dönülmesi ile,
hastalarda gelişebilecek, sistemik ve regional komplikasyonlardan kaçınılır,
mortabilite ve morbidite oranı azalmış
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Tablo 1 (25 Olgu j 24 Hasta)

(A)

Cinsiyet
Hasta
Oran

(B)

Erkek

Kadın

18

6

%75

%22

Lokalizasyon

Üst Ek.

Alt Eks.

Olgu

3

22

Oran

% 12

%88

(C)

Hikaye

T.

Kazası

(D)

Düşme,

Kesi

Grade (G.A.)

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Olgu

18

6

Olgu

10

13

2

Oran

%75

%25

Oran

%40

%52

%8

Tablo 2

(A)

Enfeksiyon

(B)

Nonunion

Delayed Union

Yüzeyel

Derin

Toplam

Olgu

1

1

2

Olgu--

2

Oran

%4

%4

%8

Oran--

%8

(C)

Hospitalizasyon Süresi

7,77
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Gün (2-34 Gün)

TiBiA AÇIK KlRlKLARlNDA EKSTERNAL FiKSASYON
Dr. Özer ÜLKÜ *, Dr. Ali DAVASL/OGLU **
Dr. Ceyhun BALC! ***, Dr. Ya/tm AYSAN ***
Dr. Tayfun BEYATLI **'":

Tibia açık kırıklarının tedavisi önemli
bir sorun olma özelliğini sürdürmektedir. Tibia anatomi ve açık tibial yaralanmaların özelliği bu sorunu daha da ağır
laştırmaktadır (3, 4). Son yıllarda, internal fikasyonun açık kırıklarda da cesaretle uygulanabilir duruma gelmiş olması
na karşın yüksek enerjili travmalarla oluşan Tip - ll ve lll açık kırıklarda eksternal fiksasyon en seçkin tedavi yöntemi
o! ma özelliğini sürdürmektedir (1, 4, 6,
9, 10).
Geçtiğimiz 15 yılda, eksternal fiksasyonun popülaritesi Hoffmann sisteminde Vidal'in yaptığı geliştirmelerle daha
da artmıştır (5, ô, 8).
Bu gelişmiş tipin kullanımı ile de teknik ve klinik sorunlarla karşılaşılması
çok daha iyi bir eksternal fiksatörün geliştirilmesi çalışmalarına yön vermiştir.
Bu çalışmalar doğrultusunda, 1979'da
De Bastiani ve ark. (5, ô) her iki ucunda
ball-and-socket eklemleşmeleri bulu*

nan, tek barlı Dinamik Aksiel Fiksatörü
(DAF) tanıttılar. Bu fiksatör, rotasyona
izin vermezken, uygun zamanda uygulandığında kallus formasyonunu stimüle
eden aksiel hareketlere izin verebilmektedir.
Biz bu çalışmada, tibia açık kırıkların
daki eksternal fiksasyon uygulamalarımı
zı gözden geçirdik ve son zamahiarda
uygulamaya başladığımız .DAF ile ilgili
deneyimlerimizi, daha önceleri uygula-:
mış olduğumuz Girgin tipi ekstrenal fiksatör ile aldığımız sonuçlarla ca karşılaş
tırmalı olarak ortaya koymaya çalıştık.

MATERYAL VE METOD
Ağustos 1987 - Kasım 1990 tarihleri

arasında izmir Devlet Hastanesi ı. Orto-

pedi ve Travmatoloji kliniğine başvuran
31 hastanın 32 açık tibia kırığına DAF ve
Girgin cihazı ile eksternal fiksasyon uy-

A. S. S. izmir Devlet Hast. 1. Ortop. Travm. KI. Şefi

ı** A. S. S. izmir Devlet Hast. 1. Ortop. Travm. KI. Başasistam

*** A.

S. S. izmir Devlet Hast. 1. Ortop. Travm. KI. Asistanlan
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W'

l
·1

J

f

gulandı. 13 olguya DAF uygulanırken,

sonraki günlerde amputasyona giden
Girgin cihazlı 2 hasta değerlendirme dışı
bırakıldı. Değerlendirmeye alınan hastaların dökümü Tablo 1'de yer almaktadır.

18 hastanın 19 tibiasına Girgin cihazı uygulandı. Ancak, henüz izlemleri süren
DAF'Iü 5 hasta ile, hemen uygulamadan

1
'

Tablo- 1: Olguların fiksatör tiplerine dağılımı.
DAF

GiRGiN

8

17

TiBiA
ERKEK
KADlN
TOPLAM HASTA

6

12

2
8

4

YAŞ

46

ORTALA MA
AÇIK KlRlK
Tip- 1
Tip- ll
Tip- lll

16

(1 0-66)

8

%
%
%

DAF uyguladığımız hastaların 1'i (%
12.5) Tip- 1, 3'ü (% 37.5) Tip- ll ve 4'ü
(% 50) Tip - lll açık kırık; Girgin cihazı
uyguladıklarımızda ise 3 olgu (% 17.5)

34

(Bilateral
olgu: 1)
(10-74)

17
12.5
37.5
50.0

%
%
%

17.5
35.0
47.5

Tip - 1, 6 olguda (% 35) Tip - ll ve 8 olguda (% 47.5) Tip - lll açık kırık şeklinde
idi. Olgularımızdaki etiyoloji Tablo ll'de görüldüğü gibidir.

TABLO- ll: Etiyoloji
ETiYOLOJi
TRAFiK KAZASI
ATEŞLi SiLAH
EZiLME

GiRGiN

DAF
8

(% 100)

12

-

3

-

1

375

(% 75)
(% 19)
(% 6)

/

TABLO- lll: Ek yaralanmalar.

DAF

GİRGiN

Kafa Travması

4

3

Göğüs Travması

-

1

Mesane rüptürü
Klavikula kırığı
Colles kırığı
Kalça kırıklı - çıkığı
Femur diafiz kırığı
Omuz kırıklı - çıkığı
Humerus kırığı
Travmatik omuz çıkığı
Galeazzi kırığı
intertrokanterik kırık
Tibia kırığı
Tibia proksimal epifizyolizi

1
1

-

1

-

1

-

1

2

-

1

-

1

-

1

1

1

EK YARALANMA

Olgularımızın

hastanede kalış süreleri Girgin cihazı uygulananlarda ortalama
41 (1 0-116) gün iken, DAF uygulananlarda ortalama 18 (5-53) gündür. Olguları-

TABLO- IV: Tibia

1

-

mızda

tibia kırığına eşlik eden ek yaralanmalar Tablo- lll'te ve tibia kırığına iliş
kin komplikasyonlar Tablo - IV'te özetlenmiştir.

kırığı komplikasyonları.

DAF

GiRGİN

2 (% 25)

2 (% 11)

3 (% 37.5)

5 (% 30)

2 (% 25)

5 (% 30)

KOMPLiKASYON
Popliteal arter lezyonu
Kampartman sendromu
Peroneal felç

DAF, tibia anteromedialinden uygulanmıştır. DAF'ün uygulama süresinin ortalama 30 dk olmasına karşılık, Girgin'de bu süre ortalam 45- 60 dk arasın
da değişmektedir. Ayrıca DAF'ün çıkar-

tılması son derece kolay olup poliklinik-

te bile

yapılabilmekteyiz.

Olguların izlem ve fiksasyon süreleri.

Tablo- V'tedir.
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TABLO- V: Ortalama izlem ve fiksasyon süreleri.
GİRGİN

DAF
Ortalama fiksasyon süresi
Ortalama izlem süresi

5.5 ay
7.0 ay

SONUÇLAR

.. ,

5.0 ay
22.0 ay

yon, ya da ratasyon deformiteleri kabul
edilirken, komşu eklemlerdeki hareket
açıklığı ve desteksiz yüklenme yapabilme gibi kriterler de göz önüne alınmak
tadır. Bu kriteriere göre aldığımız sonuçlar Tablo- Vl'de görülmektedir.

Sonuçları değerlendirirken

De Bastiani' nin kriterlerinden yararlanıldı. Buna
göre, 1 cm·ye kadar olan kısalık ve 5 1O dereceye kadar olan anguler devias-

TABLO- IV: De Bastiani'nin kriterlerine göre olguların değerlendirilmesi.

DAF
1 cm'.den fazla kısalık

-

:

5 dereceden fazla angulasyon
Destekli yüklenme
Çevre eklem hrk. kısıtlılığı
Kaynamama

-

1 (% 12.5)
1 (% 12.5)

Kamplikasyon olarak DAF grubunda 6 çivide (% 18) kampiike olmayan ve
pansumanlarla giderilen çivi yolu infeksiyonu, Girgin grubunda ise 3 olguda (%
18) derin infeksiyon da yine kampiike olmayan çivi yolu drenajı ve 15 çivide
(15/73, % 20) çivi yolu infeksiyonu ve 2
olguda 10°'yi aşan angulasyon oldu.
DAF uygulanan grupta yalnızca 1
hastafa (1 /8, % 12.5) başarısız sonuç alı
nırken, Girgin grubunda 4 hasta (4/17,
% 23.5) başarısız sonuç olarak değerlen
dirildi.
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GiRGiN

4 (% 23.5)
2(%12.0)
2 (% 12.0)
5 (% 30)
2(%12.0)

TARTIŞMA

Tibia açık kırıkiarına yaklaşım önemli bir sorun olma özelliğini korumaktadır.
Rijid fiksasyon araçları, modern antibiyotikler ve yumuşak doku rekonstrüksiyonundaki gelişmelere karşın ağır açık kı
rıklarda ekstensif internal fiksasyon girişimlerinden kaçınılması gerektiği konusunda bir çok otör aynı görüştedir (2, 3,
7, 9). Son zamanlarda açık tibia kırıkla
rında intramedüller tespite ilişkin yayın
lar artmış olmakla birlikte, bu seçenek

son derece olumlu ve sonuçlarım ız da literatür sonuçları ile uyumludur.
Son olarak, deneyimierimize dayanarak DAF' ün şu avantajlarından söz
edebiliriz:
- Uygulama kolaylığı ve uygulama
süresinin kısalığı.
- Postoperatif dönemde repozisyon
olanağı vermesi.
- Kozmetik açıdan daha kabul edilebilir oluşu.
- Çıkartılma kolaylığı.
Girgin cihazının önemli bir avantajı
olarak segmenter kırıklarda segmentin
de fiksasyonuna izin veren özelliğinden
söz edilebilir. Ayrıca ucuzluğu ve sağla
ma kolaylığı da avantajlarındandır.

RESiM- 1: Girgin cihazt uygulanan
kmklt bir olgumuz

J açtk tibia

daha çok komplike olmayan açık kırıklar
için düşünülmekte, bunun yanı sıra enfeksiyon riskinin atlatılabilmesi için bir
süre beklenmesini de gerektirmektedir.
Bu zorunluluk da kırığın hemen stabilizasyonuna engel olmaktadır (3, 7).
Bu bilgller ışığında, biz ağır derecede açık ve çeşitli nedenlerle hemen stabilizasyonu gerektiren tibia kırıklarında
eksternal fiksasyonun alternatifsiz olduğu kanısındayız.
Kliniğimizde,

ilk yıllarda hemen hemen tüm olgularda Girgin cihazını uygulamaktaydık. Son yıllarda, DAF uygulama olanağı da bulmaktayız ve tercihimizi olabildiğince bu yönde yapmaktayız.
DAF uygulaması yaptığımız olguların sayısı az olmakla birlikte ilk izlenimlerimiz

RESiM- 2: Orthofix uygulanmtş açtk tibia kmklt bir
olgumuz
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AÇIK VE ÇOK PARÇALI TiBiA KlRlKLARlNDA
iNTRAMEDÜLLER ÇiViLERi UYGULAMASI

Dr. irlan Öztürk *, Dr. Halil Bekler **, Dr. Nevzat Çelik **, Dr. Ramadan Öke **

Tibia kırıklarının tedavisinde çeşitli
konservatif ve cerrahi tedavi yöntemleri
uygulanmaktadır. Seçilecek tedavinin
tekniği ortopedik cerrahın tecrübesine
ve tercihine kalmaktadır (1 ,3,4,9, 13, 16).
Gerek konservatif, gerekse cerrahi tedavi metodlarının birçok komplikasyonları
mevcuttur. (Eklem sertliği, kaynama gecikmesi, kaynamama, infeksiyon ve deformite gibi). Bu komplikasyonların en
önemli nedeni ise, tibia üzerindeki cilt
ve ciltaltı tabakasının ince ve dolaşımı
nın buna bağlı olarak yetersiz olmasıdır.
Bunun yanında günümüzde yüksek
enerjili travmaların artması ile açık, parçalı ve birden fazla kırıklı, ağır yumuşak
doku hasarı yapan kırıklar oluşmaktadır
(2,7,8,9,11,14). Bu tip kırıklardaki esas
sorun da, tedavi için uygun bir yöntemin seçilmesindeki zorluktur.
Son yıllarda tibia kırıklarının Ender
çivileri ile tedavisinde iyi sonuçlar bildirilmiş ve rijit fiksasyonlara alternatif tedavi
metodu olarak kullanılmaya başlanmış
tır. Özellikle yüksek enerjili travmalar so*

Şişli

**Şişli

nucu olan aşırı yumuşak doku hasarlı
kampiike tibia kırıklarının tedavisinde Ender çivileri tercih edilen bir metod olmaktadır (4,5, 10, 12, 13, 14).

MATERYAL VE METOD
Sağlık Bakanlığı Şişli

Etfal Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde
1988-1990 yılları arasında 19 tibia kırığı
Ender çivileri ile tedavi edildi. Hastaların
17' si erkek, 2' si kadındı (Erkek% 89, kadın% 11). 11 hastanın sol tarafı, 8 hastanın ise sağ tarafı kırıktı (Sol % 58, sağ %
42).
Hastaların yaşları en küçük 23 ve en
büyük 90 olmak üzere ortalama 46.3 bulundu.
Biz her tibia kırığında Ender çivisi
kullanmadık. Özellikle yüksek enerjili
travma ile oluşmuş, aşırı yumuşak doku
hasarı olan parçalı, segmenter tibia kırık
ları ile açık tibia kırıklarında Ender çivilerini kullanmayı tercih ettik. Vakaları Win-

Etfal Ha. ·t. Ortop. ve Travm. KI. Şef Mu av.
Etfal Hast. Ortop. ve Travm. KI. Asistam
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quist sınıflamasına göre sınıflandırdık.
Bu sınıflandırmaya göre Tip-I . 7 olgu ,
Tip -11.2 olugu, Tip 111-:2 olgu ve Tip-IV.?
olgu olarak saptandı. Olgularımızdan biri ise daha önce başka bir tedavi metodu ile tedavi edilip, sonuçta psödoartroz gelişen bir hasta idi. 1O olgu(% 52)
açık kırıktı ve Gustilo-Anderson sınıfla
masına göre Tip-I: 4 olgu, ve Tip-ıı ise 6
olgu vardı.
Hastalar düz masada skopi kontrolü
altında ameliyat edildiler. ilk vakalar traksiyon masasında tedavi edilmeye çalışıl
dı fakat çivilerin uygulanması sırasında
kırık repozisyonu için manevra serbestliğinin elde edilmemesi sonucu daha sonraki vakalarda düz masaya geçildi. Tüm
olgularda skopi ile kontrol yapılamadı.
Bazı olgularda skopi kullanılmadan kapalı repozisyon ve intramedüller çivileme uygulanabilmesi ne karışılık, bazı olgularda skopiye rağmen repozisyon
sağlanamayıp, açık repozisyon ve intramedüller çivileme yapılmıştır. Açık repozisyon ve intramedüller çivileme 4 olguda, (% 21) uygulanmak zorunda kalın
mıştır. Bu olgularda travma zamanında
ameliyata kadar geçen süreler sırasıyla
4, 7,10,22 gündür. Genel olarak travma
zamanı ile ameliyat arası süre ortalam 9
gün olmuştur (en erken 3 gün, en geç
30 gün). 5 günden fazla bekletilen olgularda iskelet traksiyonu uygulanmıştır.
Vakalarımızın 3' ünde 1 Ender çivisi,
14'ünde 2 Ender çivisi ve 2 vakamızda
ise 3 Ender çivisi ile tespit yaptık. Bir Ender çivisi uygulanan olgulardan biri daha önce başka bir teknik uygulanan ve
kırık sahasında medullanın çok dar oldu-
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ğu

bir psödoartroz olgusudur. Diğer 2
olgu Winquist Tip-IV kırıklı idi ve ikinci
Ender çivisi sevk edilemedi.
Ameliyat sonrcısında yumuşak doku
lezyonlarının durumuna göre sirküler alçı veya alçı atel yapıldı. Alçı atel yapılan
olgularda yumuşak doku iyileşmesini takiben sirküler a!çıya geçilmiştir. Alçı süresi olguların durumuna göre 3-6 hafta
olmuştur, (en az 3, ençok 13 hafta). Genelde kampiike kırıklarda (parçalı, segmenter, açık) Ender çivilernesi uguladığı
rnızdan, erken yük verilernesine izin verilmemiştir. Yük verme süresi kınğın tipine ve hastanın genel beden travmasına
bağlı olarak 4-32 hafta arasında değiş
miştir. 32 hafta yük vermediğimiz olgunun aynı tarafında parçalı femur kırığı
vardı. Açık kırıklarda ise bu süre ortalama 7 hafta olmuştur, (en az 3, en fazla
13 haftadır).
Hastalarımızın takip süresi en az 8
ay, ençok 29 ay olmak üzere ortalama
14.6 ay olmuştur. serimizde kaynama
süresi ortalama 14.6 hafta (en az 10, en
çok 28 hafta) olmuştur. Bir olguda ise
kaynama geçikmesi görülmüştür. 3 olgumuz takibe g~lmediği için değerlendir
meye klinik takibini yapabildiğimiz 16 olgu alınmıştır.
Olgularımızda derir;ı infeksiyon saptanmamıştır. Tüm açık kırık yaraları kliniğimizce debride edilmiş ve primer olarak kapatılmıştır. Yaraların tümü enfekte
olmayan iyileşmişlerdir.
Hiçbir olguda kaynamama tespit etmedik, ancak bir olguda kaynama gecikmesi olmuştur. Bu olguda tibiada 3 seviyede birden kırık mevcut olup tek E.nder

çivisi ile tespit yapılmıştı. Bu kırık hatlarından proksimalde olanı 28 haftada kaynamıştır. Kaynama süresi 6 ayı aştığı
için kaynama gecikmesi olarak değer
lendirilmiştir.

Olgularımızın hiçbirinde 10° den fazla varus angulasyonu tespit edilmedi. 3
o
olgumuzda 1O den fazla valgus angulasyonu (10°, 10°, 13°) tespit edildi. 2 olguda 5° veya daha fazla (5°, 7°) anterio
or angulasyon, 5 olguda 1O den fazla
o
o
o
o
.
(15 , 17 , 18 , 20 ) posterıor angulasyon tespit edilmiştir. Hastaların bu durumlardan klinik olarak yakınması olmamıştır.

Ekstremitelerin uzunluk muayenesinde 4 olguda 1 cm, 1 olguda 1.5 cm, 2 olguda 2 cm kısalık tespit edilmiştir.
5 hasta dizlerinde çivilere bağlı rahatsızlıktan yakın mıştır. 4 hastada 110°
den daha az diz fleksiyonu tespit edil0
miştir, ( , 80°, 90°, 90°). 3 olguda ayak
bileğinde hareket kısıtlılığı saptanmıştır.

TARTIŞMA

Tibia kırıklarının cerrahi tedavisinde
çeşitli eksternal ve internal tespit yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden birinin seçimi kınğın anatomik yerine, yumuşak doku hasarına, kınğın parçalanma derecesine, birlikte olan diğer
yaralanmalam ve cerrahin tecrübesine
göre değişmektedir (3,4, 7).
Tibia kırıklarının tedavisinde önemli
.
1
3 komplikasyonla karşılaşılmaktadır: 1yanlış kaynama (mal union), 2- kaynama
gecikmesi veya kaynamama;· 3- infeksi-
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yon.
Sirküler alçı ile tibia kırıklarının tedavisinde değişik sonuçlar bildirilmiştir. Burada eklem sertlikleri ve dolaşım bozukluğu en önemli sorun olmuştur (4,11).
Sarmiento'nun geliştirdiği fonksiyonel alçılama tekniğinde çok iyi sonuçlar bildirilmiştir (1, 11). Bu nedenle tibia kırıkların
da ekstremitenin dolaşım ve cilt durumu
elverdiğince kapalı repozisyon ve alçılı
tedavi denenmelidir (1, 11). Başarılı olunmadığı durumlarda ise cerrahi tedavi uygulanmalıdır.

Eksternal fiksasyon yöntemi yumuşak doku hasarı olan kırıklarda (özellikle
Tip-111 açık kırıklarda) stabil ve emin
bir metod olarak kabul edilmektedir
(7,8). Eksternal fiksatör ile tedavi edilen
serilerde % 6-12 malunion bildirilmektedir. (1). Halbrook (1 989) tibia açık kırıkla
rından Ender çivileri ile eksternal fiksatörü karşılaştırmış,sonuçları birbirine çok
yakın bulmasına karşılık, Ender çivilerinin sonuçlarının biraz daha avantajlı olduğunu bildirmiştir (8).
Halbrook eksternal fiksatörde infeksiyon % 14, kaynama gecikmesi % 21,
kaynamama % 11, malunion % 36 ve çivi yolu infeksiyonu % 21 olarak, Ender
çivilerinde ise infeksiyon % 7, kaynama
gecikmesi % 14, kaynamama % 1O, malunion %. 21 ve diz irritasyonu % 38 olarak bildirmiştir. (8). Eksternal fiksatörü,
tibia kırıklarında yumuşak doku lezyonlarının düzelmesine kadar uygulayıp, daha sonra intramedüller çivileme yapanlar da vardır. Fakat eksteriıal fiksatörd~
özellikle çivi yollarındaki infeksiyonun diafize taşınması riski olduğundan, bu

f
'.

i

ı

1

yönteme karşı olanlar da vardır (4,7).
Plak vida ile tibia kırıklarında rijid fiksasyon yapılabilmektedir, fakat parçalı
ve açık kırıklarda infeksiyon ve kaynamama riski yüksek olmaktadır (1 ,2,3, 7). AO
plağı ile yapılan serilerde % 0-8 kaynamama bildirilmiştir, infeksiyon ise %
0.9-6 arasındadır (3). Rijit intramedüller
çivileme Küntscher'den (1958) beri uygulanmaktadır. Önemli bazı kamplikasyon oluşturduğundan birçok intramedüller çivileme tekniği geliştirilmiş olup halen de gelişme devam etmektedir
(1 ,2,3,4,9, 17). Rijit intramedüller çivilemed e kaynamama % 1-8 arasında değişmektedir (3). Özellikle medulla oyularak yapılan çivilernede infeksiyon ve
kampartman sendromu gelişim riski de
artmaktadır (9-17). infeksiyon Court Braun'a göre % 1.6, Alho'ya göre % 3.2,
Donald'a göre % 2 olmuştur. Rusell'e
göre 11 O açık tibia kırığında erken tedavi sonucu % 20 infeksiyon, % 8 kaynamama olduğu buna karşılık geç tedavi
(5-7 gün) yapılan olgularda % 3 infeksiyon, % 1 kaynamama bildirilmiştir (15)
Parçalı tibia kırıklarında rijit intramedüller çivileme, rotasyonel ve uzunlaması
na stabiliteyi yeterince sağlayamadığın
dan son zamanlardavidalı intramedüller
çiviler kullanılmaya başlanmıştır (1 ,3,9).
Son zamanlarda rijit internal fiksasYon metodlarının alternatifi olarak fleksibl intramedüller çiviler (Ender) kullanıl
maktadır (8,9, 1O, 11, 12, 13). Literatürde
deneysel çalışmalar kırık bölgesinde minimal hareketin eksternal kallusu artırdı
ğı ve bu eksternal kallusun kırık stabilitesinde etkili olduğu bildirilmiştir ( 11). En-
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der çivileme yönteminde medullanın
oyulmasına gerek yoktur, kapalı repozisyon yapıldığından kırık bölgesinde yumuşak doku ve periosta dokunulmamaktadır ve erken yük verildiği için diğer
yöntemlere göre erken kallus dokusu ve
kaynama olmaktadır (8, 11, 12, 13).
Ender yönteminde kanama süresini
Rinaldi 13 hafta, Merianos 14 hafta, Pancowich 14.3 hafta olarak bildirmişlerdir.
Halbrook ise radyolojik kaynamanın 5.6
ayda oluşturduğunu ve klinik kaynamanın ise 2 ay daha önce meydana geldiği
ni bildirmiştir. Bizim serimizde kaynama
süresi, komplike kırıklarının çokluğuna
rağmen 14.6 hafta olmuştur.
Ender çivileri ile tibia kırıklarının tedavisinde infeksiyon riski de azdır. Açık
tibia kırıklarınde Ender çivilernesi sonrası Halbrook 63 olguda 2, Mayer 51 olguda 2 infeksiyon bildirmiştir. Yurdumuzda
yapılan iki çalışmada Ege hiç infeksiyon
bildirmezken, Ercan açık kırıklı bir olguda infeksiyon geliştiğini bildirmişlerdir
(6). Bizim seri m izde hiç derin infeksiyon
gelişmemiştir. Serimizin küçük olması,
Tip-111 açık kırık olmaması ve ortalama
7 gün sonra ameliyat yapılmasının bu
sonuçta etkili olduğu kanaatindeyiz.
Kaynama gecikmesi ve kaynamama
ve diğer tedavi metodlarına göre daha
az oranda görülmektedir (8, 13,14). Ercan ve arkadaşları % 40 olguda 7° nin
altında angüler deformiteler görüldüğü
nü bildirmişlerdir (6). Bu deformitelerin
çoğunun 1/3 distal uç kırıklarında olduğunu belirtmişlerdir. Bizim serimizde
10° ve daha fazla 3 valgus deformitesi,
5° ve daha fazla 2 öne angulasyon, 10°

daha fazla 5 arkaya angulasyon '.t:':' 1
cm ve daha fazla 7 kısalık tespit .:· ~tik.
Bu komplikasyonların fazla olmasını olgularımızın genelde parçalı ve segmenter kırık olmasına, yerli yapını Ender çivilerinin distal eğiminin fazla olmasına ve
ameliyatı uygulayan cerrah sayısının fazla olmasına bağlamaktayız.
Sonuç olarak Ender çivileri ile tibia
kırıklarının tedavisi iyi fiksasyon, erken
yük verme, düşük infeksiyon riski, az
travmatizan oluşu, erken kyanama gibi
avantajiara sahip olduğundan, tibianın
kampiike açık kırıklarında bilen tercih
edilen bir metod olmaktadır.
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AÇIK TiBiA KlRlKLARlNlN TEDAViSiNDE
PRIMER PLAKLI
OSTEOSENTEZiN YERi
Dr. Müjdat ENGiNSU *

1987-1990 yılları arasında Acil servisimize başvuran 24 hastanın 25 açık tibia
kırığı olgusu, primer plaklı osteosentez
ile tedavi edildi. Billateral açık tibia kırığı
olan erkek hastanın sol alt ekstremitesine pastop 1 günde, gelişen vasküler
kamplikasyon nedeniyle dizüstü arnputasyon uygulandı. Geri kalan 24 olgu,
12-34 ay süreyle izlendi. Hastaların 5 tanesi kadın, 19 tanesi erkekti. Ortalama
yaş 35 (18-65 yaş arası).
Hastaların

yaralanma nedenleri Tablo - 1'de gösterilmiştir. Hastaların hepsinde tibia kırığına fibula kırığı da eşlik
etmektiydi. Kırıkların özellikleri Tablo ll'de gösterilmiştir. Kırıkta yer değiştir
me tibia cismi çapından fazlaydı. Yumuşak doku yaralanmaları Gustilo ve Anderson sınıflaması ile Caudle ve Stern
Medifikasyonuna göre grublandırıldı
(Tablo lll).

*

Hava Hastanesi -.KONYA
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Tablo 1-Yaralanma Nedeni:

Motorsiklet
Oto
Bisiklet
Trafik Kazası

11

8
2
21
3

iş Kazası

Spor

Yaralanması

Tablo llBulunduğu

Kınğın Karakteristiği:

Bölge

Üst
Orta
Alt
Segmental
Tip

Tibia

Yer

Çapına

1

1/3
1/3
1/3

Göre

değiştirme miktarı

Transvers
Spiral veya Oblik .
Butterfly (kelebek)
fragman
Çok parçalı
Segmental
1 tibia çapı üstü
1 tibia çapı
3/4
1/2
1/4

Tablo lll.

Yumuşak

pansumanda gerekli görülürse ikinci bir
debridman uygulandı.
Hastalar rutin olarak 6. hafta - 12.
hafta - 6. ay - 9..,ay ve 12. ayda kontrole
çağrılıp muayene edildiler. Diz ve ayak
açısı goniobilek eklemlerinin hareket
\
metre ile, subtalar eklem hareket açıklığı ise topuk cup' ı (heel cup) (Mc Mastar
1976) kullanılarak ölçüldü. Tüm eki em
açısı yüzdeleri, karşı ekstemite ekieminin hareket açısı ile karşılaştırılarak değerlendirildi. Kırığın alignmenti Ap ve lateral grafiler üzerinden ölçüldü. Sonuçlar şu kriteriere göre değerlendirildi:
1. Kınğın kaynama Zamanı: Normal
kaynama zamanını 6 ay olarak belirledik. Geç kaynamayı 7-9 ay arası; 9 aydan sonrasını ise Non-union olarak ad-

doku

yaralanmasının sınıfları

Grade

Olgu

ı

9

rı

10
4
1
1

lll - A
lll - B
lll - c

Sayısı

Tüm olgularda aynı ameliyat tekniği
kullanıldı. Titiz ve bol irrigesyonu takiben gerekli yumuşak doku debridmanı
uygulandı ve AO tekniğine uygun olarak
Stabil plak-vida fiksasyonu sağlandı.
Her kırıkta plak, tibia Lateral yüzüne yerleştirildi. Çok parçalı ufalanmış kırıklarda
ilk fiksasyon sırasında primer kanselleoz
kemik grefti kullanıldı.
Cerrahi insizyon Tip 1 kırıklada primer olarak kapatıldı. Tıp ll ve lll kırıklar
da ise yara açık bırakıldı ve uygun pansumanlardan sonra 5-7 günlerde geç
primer kapatma uygulandı.
Ameliyattan sonra ekstremite, ekinus deformitesini engellemek için uzun
bacak alçı atelinde tesbit edilip, elevasyana alındı. 48-72 saat sonra, gündüzleri ekstremite atelden çıkartılıp, fizyoterapist gözetiminde aktif ve pasif diz ve
ayak bilek eklemleri hareketleri ile düz
bacak kaldırma egzersizlerine başlandı.
Bütün hastalara hergün pansurnan yapıl
dı. Tip ll ve lll kırıklarda, yara pansurnanı ameliyathane koşullarında yapıldı ve
72 saat sonra ameliyathanede yapılan

landırdık.

2.

Kınğın

Son Alignmenti: Malunion
tanısı; 5 veya daha fazla varus-valgus
açıklanması olduğunda, 10° veya daha
fazla anteroposterior açılanma olduğun
da, 1 cm veya daha fazla kısalık olduğunda ve 10° veya daha fazla ratasyon el malalignment olduğunda konuldu.
3. Diz ve ayak bilek eklemindeki son
hareket açıklığı.
4. Yararın iyileşme zamanı.
5. Derin veya yüzeyel enfeksiyon
o

varlığı.

6. Tedavinin

komplikasyonları.

UYGULADIGIMIZ TEDAVi YOLU

- Bütün açık kırıklar acil olarak değerlendirildi.

- Acil
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odasında

veya ameliyathane-

de uygun antibiotik tedavisine başlandı
(2-3. Jenerasyon Sefalosporin) ve tedaviye sadece 2 veya 3 gün daha devam
edildi.
- Yaradan kültür alındı.
- Yara kenarları debride edildi, bol
ve titiz bir irrigasyon uygulandı. Özellikle Tip ll ve Tip lll kırıklarda 24. ve 72. saatlerde tekrarlandı.
- Kırık AO tekniğine göre plak-vida
ile stabilize edildi.
- Yara Tip ı kırıklarda primer kapatıl
dı. Tıp ll ve lll kırıklarda ise 5-7 gün açık
bırakıldı.

- Erken dönemde otojen kansellöz
kemik greftlemesi yapıldı.
- Yaralanmış ekstremiteye Rehabilitasyon uygulandı.
Tip ll ve lll açık kırıklar için, 5000 10.000 ml fizyolojik serumla bol irrigasyon uygulandı. Son irrigasyonda 2000
ml Bacitracin Polymyxin - Rifamphysin
solusyonu kullanıldı. ilk debridmanı takiben 48-72 saat sonra gereken olgulara
tekrar debridman yapıldı. Temiz ve Stabil bir yara sağlandığında, erken yumuşak doku rekonstrukstionu (5. - 7. gün)
uygulandı. ilk 5-7 günde istenilen örtü
sağlanıncaya

nemli-ıslak

kadar, yara

tu-

tuldu.
SONUÇLAR

- Kırık iyileşmesi: Kırığın kaynayıp
tam yük verme zamanı Şekil 1'de gösterilmiştir.
'

24 kırıktan 16 tanesinde 26 haftadan

önce kaynama sağlanmıştı ve üzerine
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tüm yük verdirilebildi. 5 hastada ise kaynama, ilk 9 ay içerisinde ek bir tedaviye
gereksinim duyulmadan elde edildi. Kaynama gecikmesi olarak değerlendirilen
2 hasta 30. haftadan sonra tekrar ameliyata alındı ve Posterior girişimle kansellöz kemik grefdemesi yapıldı. 1 hastada
ise implant yetersizliğine bağlı Non-union gelişti. Bu hasta başka bir merkezde
ameliyat edildi ve 52. haftada tam kaynama sağlanarak, yük verdirilip yürütülebildi.
Sağda

Tip ll açık tibia kırığı, solda
Tip lll-C açık tibia kırığı olan hastaya yaralanmayı takiben 2 saat içinde damar
rekonstruksiyonu ve plaklı osteosentez
uygulandı. Fakat rekonstruksiyonun başarısız olması sonucu 18. saatte dizüstü
arnputasyon uygulandı.
Kınğın Son Aligmenti: Radyolojik ölçümlere göre 24 kınğın 19 tanesi anatomik pozisyonda veya herhangi planda
5° den az açılanma ile kaynadı. 2 olguda 5° den fazla açılanma ile malunion
gelişti. 2 olguda ise 1 cm den fazla kısa
lık oldu ki bu olgular posterior greftlemeyi gerektiren Tip lll - A ve B kırığı olan
hastalarda. Non-union gelişip başka
merkezde ameliyat edilen hastaya, bu
ameliyat sırasında greftleme yapıldı ve
kırık anatomik pozisyonunda kaynadı.
Diz ve Ayak Bilek Hareketlerinde
Son Hareket Açıklığı : 24 hastanın üçünde diz ekieminde hareket kısıtlılığı saptandı. Bunların 2 tanesinde, eklem açıklı
ğının% 75 inden fazla hareket vadı. 5 olguda ayak bilek h3.reketleri tam değildi.
Bu olgulardan sadece 1 tanesinde (52

6

/.t.

1!

J6

.

lt:z

Şekil - 1: Km k Kaynama Zamant

haftada kaynayan olguda) ayak bileği
ve diz ekieminde residüel sertlik bulundu. 2 olguda subtalar eklernde% 25 oranında hareket kaybı saptandı. Hastaların hiç birinde eklem kısıtlılığına bağlı sekonder cerrahi girişime gerek duyulmadı.

Yara iyileşme Zamanı: 9 Tip 1açık kı
rık olgusunda yara primer olarak kapatıl
dı ve 3 hafta içerisinde kamplikasyon
görülmeden iyileşme sağlandı. Tıp ll
olan 1 olguda ki bu olgu ilk vakalarımız
dandı, yara primer olarak kapatıldı. Fakat bu olguda yumuşak dokuda abse
gelişmesi üzerine cerrahi dreraj uygulandı ve bundan sonraki 14 Tip ll ve lll kırık
ta, yara gerekli debridmanı takiben açık
bırakıldı. Abse gelişen olguda iyileşme
süresi 6 haftaya kadar uzadı. 3 olguda
gastroknemiustan
muskulokutaneus
flep çevrildi. Geri kalan 11 olgu ise geç
primer sütür ile tamir edildi.
Derin veya Yüzeyel Enfeksiyon: Primer sütür ile kapatılan Tip ll bir olguda
yumuşak doku absesi gelişti. Cerrahi
drenaj ile tedavi edildi. Bu hastanın 2. yı-
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lın

sonunda yapılan kontrol muayenesinde harhangi bir enfeksiyon bulgusu saptanmadı. Geç primer sütür uygulanan
Tip lll - A olgusunda, ilk müracaatında
alınan kültürde bakteri üremedi. Ameliyattan 72 saat ve 7 gün sonra alınan kültürlerde de üreme olmamasına karşın
15. günde yüzeyel enfeksiyon bulguları
saptandı. Hastaya 3. jenerasyon sefalospari n (iv) + genta (im) tedavisi başlan
masıyla, bu bulgular geriledi. Diğer hastalarda herhangi bir enfeksiyon ile karşı
laşılmadı.

SONUÇ
Biz serimizin küçük olmasına karşın,
sonuçlarımızın Grade 1 ve ll açık kırıkla
rın plaklanmasına karşı olan, geleneksel
korkunun yersiz olduğunu ortaya koyduğuna inanıyoruz. Olguların titizlikle seçilmesi ve cerrahi tekniğin büyük dikkatle
uygulanması halinde, kamplikasyon insidensinin, özellikle enfeksiyonun, konservatif tedaviden sonra görülenden hiçte

fazla olmadığı saptanmıştır. Üstelik rijit
fiksasyon; yaranın iyileşmesine engel olmayıp pansumanı kolaylaştırmakta, anatomik redüksiyonun etkisi ile ve erken
mobilizasyona izin vermesi ile fonksiyonel olarak mükemmel sonuçlar oluştur

5. CHAPMAN, M. W.; MAHONEY, M.: The Role
of Early Internal Fixation in the Management of
Open Fractures; C/in. Orthop. 138: 12Q-131, 1979.
6. FRIEDRICH, B.; KLAUE, P.: Mechanical
Stability and Post-travmatic Osteitis: an Experimenta/ Eva/uations of the Relation BetıNeen Infection of Bone and Internal Fixation; lnjury vol. 9:
23-29, 1977.
7. BATTEN, R.L.; DONALU3UN, i_ · ALDR/0GE, M.J.: Experience with the AO Method in the
Treatment of 142 Cases of Fresh Fracture of the
Tibia/ Shaft Treated in the U.K.; !njury vol. 10:
108-114,1978.
8. CHAPMAN, M.W.: The Role of lntrameduf!ary Fixation in Open Fractures C/in. Orthor. 212:
26-34, 1986.
9. GUSTiLO, R.B.; ANDERSON, J. T.: Prevention of lnfection in the Treatment of One Thousand
and Twenty Five Open Fractures of Long Bone s J.
Bone Joint Surg. 58-A: 453-458, June 1976.
10. GUST!LO, R.B.; GRUNINGER, R.P.; DAVIS, T.: Classification of Type lll (Severe) Open
Fractures Relative to Treatment and Results Orthopaedics 10: 1781-1788, 1987.
11. GUST/LO, R.B.; MENDOZA, R.M.; WILLIAMS, D.N.: Problems in the Management of Type
lll (Severe) Open Fractures, a new C!assification
of Type lll Open Fractures; J. Trauma 24: 742-746,
1984.
12. VELISKAL!S, K.P.: Primary Internal Fixation in Open Fractures of the Tibial Shaft: The Problem of Wound Hea/ing J. Bone Joint Surg. 4-B:
342-344, 1959.
13. RUSSELL, G.G.; HENDERSON, R.; ARNETT, G.: Primary or Oe/ayed C!osure for Open Tibial Fractures; J. Bone Jonit Surg. 72-B: 125-128,
January 1990.
14. PATZAKIS, M.J.; WILKINS, J.; MOORE,
T.M.: Considerations in Reducing the lnfection Rate in Open Tibial Fractures; C/in. Orthop. 178:
36-41, 1983.
15. NEALE, H. W.; STERN, P.J.; KREILE!N,
J.G.; GREGORY, R.O, WEBSTER, K.L.: Complications of Muscle-F/ab Transpasifian for Traumatic
Defects of the Legg Plast. and Reconstr. Surg.
72:512-515, 1983.
16. RITTMAN, W.W.; PERREN, S.M.: Cortica/
Bone Healing After Internal Fixation and lnfection;
Berlin ete. Springer- Verlag 1974.

maktadır.

Biz bütün açık kırıkların plaklanması
gerektiğini önermiyoruz. Dikkatli hasta
seçimi, cerrahın tekniği çok titizlikle uygulaması ve hasta bakımının son derece önemli olduğu bir gerçektir. Ancak
kesin kanımız açık tibia kırıklarının optimum tedavisinin şu basamakları içerdiği
dir:
- Debmridmandan önce ve sonra yaradan kültür alınması.
- Doğru ve yeterli debridman ihle yara irrigasyonu.
- Kırığın stab.ilizasyonu için uygun
metod.
- Yaranın geç primer kapatılması.

KAYNAKLAR
1. CLANCEY, G.J.; HANSEN, S.T.Jr.: Open
Fractures of the Tibia. A Review of One Hundred
and Two Cases.; J. Bone Jonit Surg. 60A:
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2. GUST/LO, R.B.: Current Consepts in the
Management of Open Fractures. In: Griffin P.P.
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3. MENDES, J.E.; CARBAL, A. T.; UMA, C.:
Open Fractures ofthe Tibia C/in. Orthop. 156:
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4. GUST/LO, R.B.; MERKOW, R.L.; TEMPLEMEN, D.: Current Consepts Review. The Management of Open Fractures; J. Bone Joint Surg. 72-A:
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Vol. 13:307-314, 1982.
20. RUEDI, T.; WEBB, J.K.; WEBB, J.K.; ALLGOWER, M.: Experience With the Dynamic Compressian P/ate (DCP) in 418 Recent Fractures ot
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KELLAM, J.F.; WEBB, J.K.; TILE, M.: Plate Fixation
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BiMALLEOLER KlRlKLARDA FiBULAYA
RiJiD FiKSASYONU ÖNEMi

Dr. Mustafa Uzun *, Dr. Sabri Dokuzoğuz *, Dr. Cengiz Tuncay**
Dr. Haluk Yetkin ***

Ayak bileği lokomotor sistemin
önemli bir parçasıdır. Ayak bileğinin kı
rıklarında, diğer eklemleri ilgilendiren kı
rık tedavi ilkeleri olan anatomik redüksi-

ı;

ı

ı

yon ve internal fiksasyon ile erken mobilizasyonun önemi kabul edilen bir gerçektir. 1986-1990 yılları arasında kliniği
mizde cerrahi tedavi edilen bimalleoler
kırıkların retrospektif değerlendirilmesi
yapılarak sonuçları irdelendi.

MATERYAL- METOD
1986 Ocat - 1990 Mayıs tarihleri arasında Ankara Numune Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine başvu
ran 108 olgunun 115 ayak bileği kırığı
için cerrahi tedavi uygulanmıştır. Çalış
mamıza klinik ve radyolojik olarak sonu-

ı

1

ı

3 olgumuzda kırık bilateral (% 6), 35
olguda sol (% 63) ve 17 olguda (% 31)
ise sağ tarafta idi. 15 olgumuzda diğer
sistem yaralanmaları mevcuttu. Olguları
mızın kırık tiplemesi Weber Sınıflaması
na göre yapıldı (11). Tip A 10 olgu (%
19), Tip B 26 olgu (% 47), ve Tip C kırık
ise 19 olguda (% 34) görüldü.
Olgularımızın travma nedeni araştırıl
dığında

15 olgunun (% 27) yüksek enerjili (Yüksekten Düşme: 5, Otomobil Kazası: 7, Motorsiklet Kazası: 3), 30 olgunun (% 63) düşük enerjili (Burkulma:
21, Düşme: 9) olduğu görüldü.
Olgulara mümkün olduğunca erken
anatomik redüksiyon ve internal fiksasyon ilkelerine uygun ameliyat tekniği uygulanmıştır. Medial malleol kırıklarının
38'ine germe bandı, 17'sine malleol vidası ile, lateral malleol kırıklarında ise 32 olguya plak, 12 olguya germe bandı, 11
olguya ise intramedüller Rush-pin tespiti
yapıldı. Postoperatif en erken 1, en geç
6 haftalık ortalama tespit süresi 32 gün
olan alçı immobilizasyonu uyguladık. Al-

cu değerlendirilen, cerrahi tedavi uygulanmış 53 hastanın 55 her iki malleol kırı
ğı dahil edilmiştir. Olgularımızın 32'si (%
64) erkek olup 21 'i (% 36) kadındı. En
küçük yaş 17, en büyük yaş 61 olup ortalama ~2 olarak değerlendirildi.
* Ankara Numune Hast. 2. Ortop. ve Travm. KI. Uzmam
** Ankara Numune Hast. 2. Ortop. ve Travm. KI. Asistam
*** Gazi Üniv. Ortop. ve Travm. A.B.D. Doçenti
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Çı çıkarımı sonrası ekstremiteye önce

parsiel, daha sonra tam yüklenme verdirilmiştir. Fibula tibial syndesmoz tamiri
amacıyla transfiksiyon vidası geçirilen
28 olgunun tespit vidası ortalama 60
günde çıkarılmış, bu sürede ağırlık verdirilmeden ayak bileği heraketierine baş
lanmıştır. Olgular 4 yıl ile 8 ay arasında
değişen postoperatif sürede tekrar kliniğimize davet edilerek klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmiştir. Ortalama
takip süresi 20 aydır.
Değerlendirme Cedell'in klinik ve
radyolojik kriterlerine uygun yapıldı (3).
Subjektif değerlendirmede ağrı (istirahatte ve aktivasyonlarda) ile günlük faaliyetler, objektif değerlendirmede ise ayak bileğinin hareket genişliği gözönüne alın
mıştır. Radyolojik olarak eklemler yük taşırken çekilen PA grafilerde eklem aralık
ları karşılaştırılmıştir.

SONUÇLAR

Olgu sonuçları Cedell'in kriterlerine
göer değerlendirildi (3). Objektif değer
lendirmede 44 olgu çokiyi ve iyi, 5 olgu
(% 9) orta ve 6 olgunun (% 11) kötü sonuçta olduğu görüldü. Subjektif değer
lendirmede 35 olgunun (% 64) iyi, 7 olguda (% 12) orta ve 13 olguda (% 24)
kötü bulundu. Radyolojik de değerlen
dirmede 48 olgu değerlendirilmiş bunlarında 9' u nda eklem aralığı 1-3 mm. lik
deplasman saptanmıştır.
Objektif değerlendirmedeki kötü değerlendirilen 6 olgunun hepside crush
yaralanma ve açık kırık olup, 4'ünde
postoperatif yüzeyel cilt enfeksiyonu ve

nekrozu nedeniyle ikinci bir müdahaleye gerek duyuldu. Takiplerinde enfeksiyon gerilemiş ve tespit materyelleri 1 yıl
sonra çıkarılmıştır. Diğer 2 vaka ise yumuşak doku yaralanmalarının geçmesi
amacıyla 1 haftalık elevasyon ve cilt bakımından sonra ameliyat edilmişlerdir.
Objektif olarak orta ve iyi olarak değerlendirilen vakaların fibulaya uygulanan tespit materyallerinin çeşitleri ile karşılaştırıldı. Tablo !'de görülebileceği gibi
fibulaya plak ve vidalar ile yapılan tespitin iyi sonuçlu olgularda görülmesi anlamlı bulundu.
Hiç bir olgumuzda tespit gevşeme
si, kaynama geçikmesi görüldü.
TARTIŞMA

Ayak bileği kırıklarında cerrahi tedavinin anatomik redüksiyon, internal fiksasyon ve erken immobilizasyonun başarılı sonuçlara etkinliği bir çok yazar tarafından tartışılmaz kabul edilmektedir
(1 ,2,4,5,8,9, 1O, 11, 12, 13, 15, 16). Özellikle
Weber sınıflamasının tip B ve Tip C kırık
larında anatomik bütünlüğü oluşturmak
ve korumak konservatif yöntemlerle oldukça zordur (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 1O, 11,
12, 14, 15).
Fibulotibial syndesmoz yaralanmaların fazla olduğu Tip B ve Tip C kırıklarda
sydesmoz onarımı amacıyla yapılan
transfiksiyon vida kullanımı sonradan çı
kacak instabilite problemlerini en aza indirmektedir (4,5,8, 11, 12, 14, 16).
Sonuç değerlendirmemizde yaş ve
cins dağılımı ile bir bağlantı kurulmazken kötü ve orta sonuçların hepside yük-
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sek enerjili travmalarla olduğu anlaşıl
mıştır. Enfeksiyon görülen vakalarımızın
sonuçlarının kötü olması literatürle uygunluk göstermektedir. Profilaktik antibiotik tedavisi ile uygun ci lt bakımı enfeksiyon oranımızın düşük olmasını sağlamış
tır(2,4,6,8, 10, 12, 13, 15, 16).
Fibulayı plak-vida ile tespit ettiğimiz
vakalarda, iyi ve çok iyi sonuçlar elde etmemizin nedeni, fibulanın ayak bileğin
. de statik rolünün yanısıra dinamik bir rol
FiBULAYA UYGULANAN

ÇOK iYi

aldığının anlaşılması

ve bu nedenlede
anatomik bütünlüğünün ve bağlarla iliş
kisinin korunmasıdır. Bu da bu konudaki otörlerin önerileriyle parelellik göstermektedir (5, 10,11, 13, 14, 16).
Artık

modern anlamda ayak bileği kı
rıklarının tedavisinin anatomik redüksiyon, rijid fiksasyon ve ereken mobilizasyonla sağlanacağı tüm otörlerin ortak
kanısı halinde gelmiştir .
ORTA

KÖTÜ

TOPLAM

TESPiT YÖNTEMi

iYi

Plak ile üsteesentez

22

8

2

32

Germe band ile üsteesentez

8

2

2

12

intramedüller Rush-pin ile

8

1

2

11

üsteesentez

KAYNAKLAR
1. Beauchang, C.G., C/ay, N.R.: Displaced
ankle fractures in patients over 50 years of age.
Journal of Bone and Joint Surgery, 65-B:
329-332, May 1983.
2. Brodie, I.A.O., Denhan, R.A.; The Treatment of Unstab/e Ankle Fractures. Journal of Bone and Joint Surgery, 56-B: 256, 1974.
3. Cede/1, C.A.: Ankle Lesions. Acta Orthopedica Scandinavia, 46: 425-445, 1975.
4. Cede/1, C.A.: Supination-Outward rotation
injuries of the an kle. Acta Orthopedica Scandinavia, Supp!e. 110, 1967.
· 5. Crenshaw, A.H.: Campbell's Operative Orthopaedics, Seventh Edition, 1624-1634, Washington, D. C., 1987, C. V. Mosby Company.
6. De Souza, L.J., Gustilo, R.B., Meyer, T.J.:
Results of operative treatment of disp!aced extend rotation-abduction fractures of the an kle. Journal of Bone and Joint Surgery, 67-A:
1066-1073, 1985.
7. Frank/in, J.L., Johnson, K.D., Hansen,
S. T.: lmmediate internal fixation of open ankle
fractures, C/in. Orthop., 138: 120131, 1979.
8. Hughes, J.L., Weber, H., Wil!enger, D., Kuner, E.H.: Evaluation of ankle fractures. C/in. Orthop., 138:111-119, 1979.
9. Leeds, H.L., Ehr/ich, M.G.: !nstability of the
distal tibiofibu!ar syndesmosis after bimal!eoler
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MALLEOL KlRlKLARlNlN CERRAHi
TEDAViSiNiN SONUÇLARI

Dr. Muhsin KORKMAZ*, Dr. Serdar ÖZBARLAS *, Dr. Hasan YILDIRIM **

yapılan

tedaviye rağmen bazı hastalara
şikayetlerin geçmemesi veya uzun süre
devam etmesi birçok otörün bu konuya
daha özenle eğilmelerine neden olmuş
tur (1, 2, 5, 7, 8, 13).
Diğer tüm eklamlerde olduğu gibi
ayak bileği ekieminde de travmalardan
sonra iyi bir fonksiyon elde edebilmek
için anatomik bütünlüğün kazandırılma
sı şarttır. Değişik yönlerden gelen stresIere maruz kalan bu bölgedeki kemik ve
bağ lezyonlarında çok miktardaki defektli bir iyileşmenin ileride ayak bileğide patolojik değişikliklere yol açacağı ve bu
durumlarinda sakatlıkla sonuçlanacağı
bilinmektedir. insanın önemli fonksiyonlarından biri olan yürümenin bozulması

Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine Ocak 1985, Aralık
1989 tarihleri arasında başvuran 57 ayak
bileği kırığı cerrahi olarak tedavi edilmiş
tir. Hastalar en uzun 50 ay, en kısa 12
ay, ortalama 30 ay süreyle takip edilmiş
lerdir. Postoperatif Olerud ve Malander'in önerdiği objektif ve subjektif değerlendirme
kriterlerine Surwell ve
Charnley'in önerdiği radyolojik kriteriere
göre değerlendirilmiştir.
GiRiŞ

Ayak bileği ekieminin günlük aktivitedeki rolü oldukça önemlidir. Anatomik
konumundan dolayı sıkça travmalara
maruz

kalması

istenmeyen bir olaydır (12).

ve travmalardan sonra

* Ankara Hast. Ortop. ve Travm. KI.
** Ankara Hast. Ortop. ve Travm. KI.

Başasistam

ŞefYardtmctst
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Travma ayak

bileğinde değşiik

me-

Vakalarımızın
dağılımı:

kanizmalarla belirli türde lezyonlar oluş
turmaktadır.

Lauge-Hansen bu özelliklere dayanarak travmanın oluş şekline göre bir sınıflandırma yapılmışlardır (8). iskandinav ülke yazarları başta olmak üzere birçok yazar bu sınıflandırmayı kullanmaktadır

Sağ

28
29

Sol

~·--------------------------,

Kırığı oluşturan

travma tipine

göre dağılır:nı:

(8, 9).

Ayak bileği travmalarında deneyimleri olan Weber Danis'in sınıflandırmasına
dayanarak daha

ekstremiteye göre

geniş kapsamlı

landırma yapmıştır.

Bu

bir

Düşme

Trafik Kazası
Burkulma
iş Kazası
Diğer Nedenler

sınıf

sınıflandırmada

alt tibiofibular bağ lezyonu ve fibula
ğının seviyesi dikkate alınmıştır (12).

18
12
20
3
4

kırı

Vakalarımızın

sınıflamasına

Weber
göre dağılımı:

MATERYAL VE METOD
1 A tipi
1 B tipi
1 tipi

Çalışmamızın
-Aralık

kanlığı

materyalini Ocak 1985
1989 tarihleri arasında Sağlık BaAnkara Hastanesi Ortopedi ve

c

3
26
24

4'ü

sınıflandırma

dışı kalmıştır.

Hastalarımızın

Travmatoloji Kliniğine başvuran ve cerra-

en yaşiısı
34,4 idi.

hi tedaviye alınan 57 ayak bileği vakası

en genci 14 yaşında,
70 yaşında olup, ortalama yaş

oluşturmaktadır.

Vakalarımızın kırık

Vakalarımızın yaş gruplarına

tipine göre

göre

dağılımı:

izole lateral malleol kırığı
izole medial malleol kırığı
Birnaileolar kırığı
Trimalleoler kırığı
Açık kırık

Vakalarımızın

lO- 20 yaş
21 - 30 yaş
31 - 40 yaş
41 - 50 yaş
51 - 60 yaş
61 yaş üzeri

3
16
28
7
3

Kadın

10
16
10
7
6
8

Tüm hastalarımızın kontrole çağrıl
mış 57 hastanın 35'i son kontrole gelmiş
tir. Son kontrole gelen hastaların tedavi
sonrası takip en uzun 50 ay en kısa 12
ay olup, ortalama süre 30 aydır.

cinsiyete göre

dağılımı:

Erkek

dağılımı:

36
21
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Ayak

Bileği Kırıklarının

vi edilirler. Ayak bileği kırıkları stabil ve
anstabil diye ikiye ayrılarakda incelenir.
Stabil kırıklar ligament rüptürü olmayan
izole medial ve lateral malleol kırığını, eklem yüzünün % 25' inden az tibianın anterior ve posterior kenar kırıklarını içine
alır. Anstabil kırıkları ise, Joy ve arkadaş
larının belirttiği üzere talus ve lateral malleolun 2 mm den fazla deplase olduğu
kırıkları içerir (7).

Tedavisi

Ayak bileği kırıklarının tedavisinde
amaç talusun mortis içinde anatomik pozisyonu, yere paralel bir eklem hattı ve
düz bir eklem yüzeyi elde etmektir (2, 3,
5).
Ayak bileği kırıkları ya kapalı redüksüyon ve immobilizasyon ile ya da açık
redüksiyon ve internal fiksasyonla teda-

1.

Ağrı:

2. Sertlik:

3.

Şişme:

Yok
Engebeli yüzeylerde yürürken ağrı var
Sokakta düz yerlerde yürürken ağrı var
Ev icinde düz yerlerde yürürken ağrı var
Sabit ve şiddetli ağrı var

25
20
10
5

Yok
Var

10

Yok
Sadece

10
5

o
o

akşamları

Devamlı şişme

var

o

var

4. Merdivenden
Çıkma:

Hiçbir sorun yok

10
5

Çıkarken zorlanıyor

Merdiven hiç
4.

Koşma:

çıkamıyor

Koşabiliyor

6. Atlama:

7. Çömelme:

5

-

Koşamıron

o
o

Atiayabiiiyor

5

Atlayamıyor

o

Kolayca çömeliyor
Çömelemiyor

o

5

8. Destekleyici
Kullanımı:

Herhangi bir şey kullanmıyor
Sargı veya bandaj kullanıyor
Baston veya koltuk değneği kullanıyor

9. Günlük Yaşamdaki Çalışma ve
Etkinlikleri: Yaralanma öncesinin aynı
Günlük çalışma tenposunda azalma
Daha basit bir mesleğe veya kısa süre çalışmaya
Ciddi şekilde bozulmuş çalışma kapasitesi
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dönüş

10
5

o
20
15
10

o

1
Ramsey ve Harnilton talusun 1 mm
lik laterale kaymasının tibiotalar ekiemde anormal yük dağılımına ve sonuçta
geç dejeneratif artroza neden olduğunu
göstermişlerdir (11 ).
Malleolerin anatomik pozisyonları
nın sağlanması talusun ki kadar önemlidir. Eğer malleollerin anatomik pozisyonu sağlanamazsa belirti veren malunion
ve noninionlar oluşabileceği gibi özellikle lateral malleolün 2 mm den fazla deplase olduğu durumlarda geç talar deplasmanın oluşacağı belirtilmiştir (13).
Son yıllarda ayak bileği kırıklarının
primer cerrahi tedavisi gittikçe artan sık
lıkla önerilmektedir (4,6). Otörlerin çoğu
mortisin rijit anatomik rekonstrüksiyonunu sağlayan AO tekniğini önermektedirler. AO grubu fibula için minimal internel
tesbiti önerirken, erken hareket vermek
için fibuların rijit tesbitini öneren atörler
vardır (13).
Vakaların değerlendirilmesi:

Tüm hastalarımız kontrole çağırıl
mış, bu çağrıya uyarak gelen 35 hasta-

Anatomik

mız

3 parametre göz önüne

alınarak

rı ayrı değerlendirildi.

Birinci Parametre: Olerud ve Malander'in önerdiği subjektif değerlendirme
kriterleri:
Bu kriteriere göre
O -: 40 puan arası kötü,
41 - 70 puan arası orta,
71 - 100 puan arası iyi,
olarak değerlendirildi.
ikinci Parametre: Olerud ve Malander'in önerdiği yüklemeli darsal fleksiyiondaki hareket genişliğine göre değer
lendirilmesi.
Grup 1: Sağlam taraftaki ile aynı hareket genişliğine sahip hastalar.
Grup 2:. Sağlam tarafa göre 15° kadar hareket kısıtlığı olan hastalar
Grup 3: Sağlam tarafa göre 15° nin
üstünde hareket kısıtlığı olan hastalar
Üçüncü Parametre: Surwell ve
Charnley'in önerdiği radyolojik değerlen
dirme kriterleri:

1. iç ve dış maliealde medial ve leteral deplasman olmaması.
2. Angulasyon olmaması.
3. iç ve dış maliealde 1 mm'den daha çok deplasman olmaması.
4. Büyük posterior tibial fragmanın 2 mm'den fazla praksimale
deplasmanının olmaması.

5. Taluslu deplasman
Orta

olmaması.

1. iç ve dış maliealde medial ve lateral deplasman olmaması.
2. Angulasyon olmaması.
3. Dış maliealde 2-5 mm postarior deplasman olması.
4. Büyük posterior tbial fragmanın 2-5 mm. praksimale deplasmanı.
5. Talusda deplasmanın olmaması.

Kötü

ay-

1. iç ve dış maliealde hafif deplasman olması.
2. Angulasyon olmaması.
3. Dış maliealde 5 mm'den fazla praksimale deplasman olması.

1. parametreye göre 22 vakamız iyi,
11 vakamaz orta, 2 vakamız kötü.
2. parametreye göre 15 vakamız
grup 1, 16 vakamız grup 2,4 vakamız
grup 3.
3. parametreye göre göre 23 vakamız anatomik, 9 vakamız orta, 3 vakamız kötü olarak değerlendirilmiştir.
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Ewendow ayak bileği kırıklarında
cerrahi tedaviye karar verildiğinde tekrarlanan manüplasyonlardan kaçınarak
cerrahinin hemen gerçekleştirilmesini
önerir (4).
Yablon dış malleolun tesbiti için rijit
osteosentezi savunur. Bunun plate vida
ile yapılmasını önermektedir (13).
Mc Dade fibula kırıklarında intramedüller tesbitin iyi sonuç verdiğini ancak
bu test için sindesmos bağ lezyonu
olan vakalarda ratasyon emniyeti olmadığını belirtmiştir (9).
AO grubu dış malleolün tesbitinde
minimal internal tesbit materyalini önermektedir (1 O).
W eber dış malleolün fizyolojik valgusunun korunması gerektiğini bu amaçlada özel eğimli Oberholzer çivilerinin kullanımını önermektedir ( 12).
Biz fibulanın tesbitinde 10 vakamız
da plate vida 9 vakamızda spongioz vida, 6 vakamızda AO malleol vidası, 4 vakamızda Kischner teli ile osteosentez uyguladık.

Medial malleol tesbitinde bir çok otö-
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re göre birtek vida yeterlidir (4,6).
Yablon ise medial malleole vida ile
birlikte kischner teli kullanılmasını, bununla fragman ·rotasyonunun önleneceğini belirtmiştir (13).
Bizde medial malleol kırıklarının tedavisinde bir tek malleol vidası kullanmaktayız. Aricak fragman büyük ve tesbiti tek vida ile yeterli görmüyorsak ikinci bir malleol vidası kullanmaktayız.
Tibianın ön ve arka kenar kırıkları ekIem yüzünün % 25 den fazlasını içerdiği
durumlarda internal tesbiti savunan otörler çoğunluktadır (13). Bizde bu görüş
doğrultusunda kenar kırıklarını ameliyat
etmekteyiz.
Sindesmos ligamentlerinin rüptürü
sonucu gelişen tibiofibular diastas tedavisinde değişik görüşler vardır. Kleiger
transfiksiyon yönteminin sakıncaların
dan bahsederek konservatif tedaviden
daha iyi sonuç alınacağını savunurken,
Yablon transfiksiyonu savunmaktadıç.
Bizdevakaya göre transfiksiyon uygulamaktayız (13).
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KlRlKLARDA KAYNAMA GECiKMESi VE KAYNAMA
YOKLUGU TEDAViSiNDE DARBELi
ELEKTROMAGNETiK ALAN UYGULAMASI
VE SONUÇLARI
Dr. Eray BAL TACI *, Dr. Erol GÖKTÜRK*
Dr. Oral ERDOGAN *, Dr. Sinan SEBER **,'Dr. Hamza ESEN ***

Kaynama yokluğu, tedavisi en uzun
süren kırık komplikasyonlarından biridir.
Olguyu aylarca yatağa bağlayarak günlük yaşama dönmesini engellemesinin
yanısıra bazen amputasyonla sonuçlanan ciddi sakatırkiara neden olabilir. Ayrıca tedavisinin zorluğu ve uzun sürmesi
sosyal ve ekonomik zarariara yol açmaktadır.

1950'1i

yıllarda

kemiğin.

deformasyon altında elektriksel kutuplaşma gösterdiği kanıtlandıktan sonra elektrik potansiyellerinin kemik hücreleri üzerine etkileri araştırıldı. 1964 yılında mekanik değişiklikler olmaksızın elektrik akımlarıyla
kemikleşmenin uyarılabileceği gösterildi. Bundan sonra kaynama yokluğu tedavisinde rijit internal tesbit ve kemik
greftlemes:ne ek olarak elektroterapi de
yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı.

MATERYALVEYÖNTEM:
Çalışmada Anadolu Üniversitesi Tıp

Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini-

ğinde

Mart 1986 - Ekim 1990 yılları arasında 5 kaynama gecikmesi, 13 kaynama yokluğu olgusuna darbeli elektromagnetik alan tedavisi uygulandı. Kaynama yokluğu olgularından 2'sinin tibiasında doğuştan kaynama yokluğu vardı.

Prospektif olarak yapılan bu çalışma
da, tedaviye başlamadan önce her olgu
için Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyofizik Anabilim Dalında uygun bobin
hazırlandı ve cihaz kontrol edildi. Bobinler kırık hattına birbirine paralel olacak
şekilde yerleştirildi. Bobinierin pozisyonu grafiler ile kontrol edilcli.
Darbeli elektromagnetik alan tedavisi günde 1O saat ve geceleri uygulandı.
Tedaviye başladıktan sonra ayda bir grafi kontrolü yapıldı. Alt ekstremitelerinde
kırığı olan olguların tedavi süresince kı
rıklı ekstremitelerine yük verilmedi. Grafilerinde yeterli kallus görülen olguların
darbeli elektromagnetik alan tedavisi
sonlandırıldı. iyileşme bulguları göster-

* Anadolu Üniv. Tip F. Ortop. ve Trav. A.B.D.
** Anadolu Ün iv. Tip F. Ortop. ve Trav. A.B.D. Profesörü
***Anadolu Üniv. Tip F. Ortop. ve Trav. A.B.D.
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meyen olgularda ise uygulama süresi 6
ayı geçmeyecek şekilde darbeli elektromagnetik alan tedavisine devam edildi.

ne bağlı yeniden kırık oluştu. Diğer olguda ise darbeli elektromagnetik alan tedavisinin başlamasından 3.5 ay sonra erken yük vermeye .. bağlı olarak plakta
gevşeme saptandı.

BULGULAR
Çalışma kapsamına

ı
ı

!

giren 18 olgudan 16'sı (% 88.8) erkek, 2'si (% 12.2)
kadın idi. En küçük olgu 3 yaşında, en
büyük olgu ise 54 yaşındaydı. Yaş ortalaması 30.8 olarak bulundu.
Kaynama gecikmesi ya da kaynama
yokluğu 8 olguda tibiada, 4 olguda femurda, 4 olguda humerusta, 1 olguda
radiusta, 1 olguda ise ulnada idi. Olgulardan 6' sında aktif enfeksiyon, 2' sinde
ara ara drenaj gösteren ekfeksiyon öyküsü vardı. Travma sonucu yaralanan
16 olgudan 9' unun kırığı açık kırıktı.
Kaynama yokluğu olgularının 8'inde
(% 61.5) atrofik, 5'inde (% 39.5) hipertrafik tipte kaynama yokluğu saptandı.
Olgularda kırık oluşumu ile darbeli
elektromagnetik alan tedavisinin başla
ması arasında geçen süre en az 3 ay,
en çok 4 yıl, ortalama 11.2 aydı.
Darbeli elektromagnetik alan tedavisi güne 1O saatten an az 1 ay, en çok 5
ay, ortalama 3.2 ay kullanıldı. Olgular en
az 1O ay, en çok 38 ay, ortalama 13 ay
izlendi. Tibiada doğuştan kaynama yokluğu olan 1 olgu dışındaki tüm olguların
kırıkları iyileşti. iyileşme süresi en az 3
ay, en çok 8 ay, ortalama 5. 7 aydı.
Tibiada doğuştan kaynama yokluğu
olan olgulardan birinde 5 aylık darbeli
elektromagnetik alan tedavisi sonunda
· kınğın iyileştii belirlendi. Ancak plağın
,.. alt ucunda, olgunun yüksekten düşmesi">.'<:
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Kırık

tedavisinde çok çeşitli ve modern yöntemler kullanılmasına karşın kı
rık kaynamasında gecikme ya da kaynama yokluğu gibi sorunlarla hala karşıla
şılmaktadır.

Kaynama gecikmesi ve kaynama
yokluğu, kırık aralığındaki fibrokartilaj
dokunun kalsifikasyonu aşamasındaki
bir duraklama olarak karakterize edilebilir. Yapılan çalışmalar kırıkların iyileşme
sinde mineralizasyonun gerçekleştiği basamağın çok önemli olduğunu göstermektedir. Bazı kırıklarda iyileşme bu basamakta durmaktadır. Darbeli elektromagnetik alan uygulaması bu basamaktaki olayların gerçekleşmesindeki engelleri ortadan kaldırmada bir tetik görevi
üstlenmektedir (1, 5).
Kaynama yokluğu olgularında kırık
oluşumu ile darbeli elektromagnetik
alan tedavisine başlanması arasındaki
süre ortalama 18.2 aydı. Kırık oluşumu
ile darbeli elektromagnetik alan tedavisi
arasındaki sürenin tedavi sonuçlarını etkileyip etkilemediği tartışma konusudur.
Sharrad ve arkadaşları (9), darbeli elektromagnetik alan tedavisine başlama
dan önce geçen sürenin tedavi sonuçlarını etkilemediğini bildirdiler. Heckman
ve arkadaşları (7) ise bu sürenin 2 yıl
dan fazla olduğu olgularda daha başarı-

sız

sonuç aldıklarını rapor ettiler.
Enfeksiyonu olan olgu sayısı 8 idi.
Enfekte olan tüm olguların (% 100) kırık
ları iyileşti. Bassett ve arkadaşları (3) ı
darbeli elektromagnetik alan uyguladık
ları 19 enfekte olgudan 15ı inin (% 78.9),
Şarlak ve arkadaşları (1 O), 12 enfekte olgudan 8' inin (% 66.6), De Haas ve arkadaşları (6), 17 enfekte olgudan 13ı ünün
(% 82.3) iyileştiğini bildirdiler. Enfekte
kaynama yokluğunun darbeli elektromagnetik alan ile tedavisinde sekerstr
olan olgular hariç. aktif drenajda azalma
ve ileri dönemlerde enfeksiyonda cerrahi girişim yapılmaksızın iyileşme olmaktadır (2). Darbeli elektromagnetik alanın
bu etkisinin temel mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Kaynama yokluğu
bölgesinde kanlanmayı arttırıp lökosit,
properdin ve interferonu harekete geçirerek böyle bir etki gösterdiği sanılmak
tadır (2).
Darbeli elektromagnetik alan tedavisi başlayana kadar kaynama yokluğu olgularına en az 1ı en çok 4ı ortalama 1.8
kez cerrahi tedavi uygulandı. Bassett ve
arkadaşları (4)ı ameliyat sayısını 2.4,
Hinsenkamp (8) ı 2 olarak bildirdiler. Daha önce geçirilen ameliyat sayısı darbeli
elektromagnetik alanın başarısını olumsuz yönde etkilememektedir (2, 6).
Ortopedik cerrahinin önemli sorunlarından olan kaynama gecikmesi ve kaynama yok! uğunun tedavisinde son 15 yıl
dır kullanım alanına giren darbeli elektromagnetik alan uygulaması ile ilgili deneyimlerimiz henüz yetersizdir. Ancak yöntemin uygulanmasından elde ettiimiz sonuçlar oldukça ümit vericidir.
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AYAK BiLEGi LATERAL iNSTABiLiTESiNDE
PRiMER TAMiR VE REKONSTRÜKSiYON

Dr. i/hami TELLi *, Dr. U. Erdem IŞIKAN **

bileği

Ayak
yan

beğ

instabilitesi sıklıkla dış
lezyonu ile oluşmaktadır

mal inversiyon ATF ve KF ligament yırtı
ğını gösterir. Bu iki ligamentin ayrı ayrı

(1 O, 11, 17). Ağır sanayi ve demiryolu işçi

yırtığında,

minimal derecede olan talustaki var us til d i, artar ( 1, 2, 18).

leri gibi günlük çalışma aktiviteleri içinde
ayağın sık sık
bağ

inversiyonu ve

dış

Ayak bileği akut ligament injurilerinin minimal olduğu klinik tablolarda kon-

yan

lezyonu oldukça fazla görülmekte-

dir.

servatif tedavinin
Ayak

teği

ı
ı
ı

j

i
'

bileğinin

rüşler

birinci dereceeki des-

anterior talofibuler (ATF), posterior

talofibuler (PTF), kalkaneofibuler (KF) ligament olup, ikincil desteği sinus tersideki talokalkaneal (TK) ligamenttir (4, 7).
instabiliteye karar vermek için yapıla
cak muayene lokal veya genel anestezi

oldukça

gerektiğini

yaygındır

savunan gö-

(4, 7, 11). Genel-

likle ATF ligament yırtığının parsiyel
·olup ameliyatı gerektirmediği, ancak
ATF, KF, PTF ligament ve kapsülde yır
tık söz konusu ise cerrahi tedavinin gerektiği kabul edilmektedir (2,4,6,8, 11).
Açık

ile yapılabilir. inversiyon ve eversiyon
testi, anteroposterior stres testi ve ar-

yara ve

dolaşım

sorununun

ameliyata kontrendikasyon

varlığı

yaratır.

trografi olmak üzere genellikle üç test

Ayak bileğinde kronik instabilitesi
olan olgularda da öncelikle konservatif

uygulanır

(18).

tedavi denenmelidir. Bir kaç

Ayak

bileği

aylık

adale

medial ligament injurilerinin aksine izole
edilebilirler. Anterior drawer testi müs-

kuwetlendirici egzersizden sonra cerrahi işlem gerekmeyebilir. Tedavi programından fayda görmeyen olgulara cerra-

bet ise ATF ligament yırtıktır. Oysa anor-

hi

lateral ligament injurileri,

. . * DOY Ankara Ha st. Ortop. ve Travm.

Uzman~

**SSK Ulus HaSt. prtop. ve Travm. Uzmam
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işlem uygulanır

(14).

MATERYAL VE METOD

Bu çalışma, 1987-1990 yılları arasın
da DDY Ankara Hastanesi ve SSK Ulus
Hastanesinde yapıldı. Çalışma grubunu
oluşturan 39 olgunun, 30' unda kronik
instabilite nedeniyle modifiye Watson-Jones yöntemi uygulandı. 9 olguya
akut instabilite tanısı konularak primer
tamir yapıldı.
Kronik ayak bileği instabilitesi olan
30 olgunun yaş ortalaması 29.9 dur
(Tablo 1). Kronik instabilite tanısı olguların sık sık ayak bileği burkulması nedeniyle günlük işlerini yapamamaları öyküsü yanında inversiyon testi, anteroposterior stres tesit uygulanarak konuldu. Hiçbir olguya artrografi yapılmadı.
Ayak bileğinde akut instabilitesi olan
9 olgunun hepsi erkek olup, yaş ortalamaları 26.1 dir. Akut instabilite tanısı da
öykü ve fizik muayene ile konulmuş, 4
olguya tomografi yapılmıştır. Hastalara
3-1 O gün içinde cerrahi işlem yugulandı
ve nonabsorbabl sütürlerle ligament uçları primer olarak dikildi.
Olgulara postoperatif dönemde 2
hafta kısa bacak ateli, daha sonra 4 hafta kısa bacak yürüme alçısı uygulandı
ve alçı çıkartıldıktan sonra fizik tedavi
programına alındı.

BULGULAR

Akut instabilite tanısı kanarak primer
tamir yapılan olguların altısından ATF ve
KF ligament, üçünde sadece ATF liga404

ment yırtığı tesbit edildi. Bu grubun postoperatif takip döneminde bir olguda cilt
nekrozu, iki olguda ağrı ile beraber instabilite görüldü ... instabilite tesbit edilen
iki olguda da yeni travma öyküsü mevcuttu. Bu iki olgu başarısız olarak değer
lendirildi. Genel değerlendirmede bu
gruptaki başarılı sonuçlar % 77.8 bulunmuştur.

Kronik instabilite tanısı konulup modifiye Watson-Jones operasyonu uygulanan grupta girişim sırasında bir olguda talus dış korteksinde, bir olguda tibula distalinde kırık olmuştu. Bir olguda peroneus brevis tendonu talusta açılan tünelden geçirilirken koptu. Üç olguda inversiyon kısıtlı olup üç olguda da postoperatif dönemde yeni travma ve burkulma öyküsü ile pozitif ön çekmece testi
beraberce vardı. Bu son üç olguda bulunan instabilite dışında diğer olgularda oldukça hafif seyreden ağrı gibi subjektif
şikayetler dışında sorun yoktu. Bu grubun genel değelendirilmesinde başarı
oranı % 90 olarak bulunmuştur.

TARTIŞMA

Ayak bileği instabilitesi tedavi yöntemleri hakkında oldukça çalışma yapıl
mıştır. Küçük veya büyük sayılabilecek
olgu sayılarını içeren bu çalışmalarda
değişik tedavi yöntemleri yanında deği
şik değerlendirme kriterleride sunulmuş
tur (1 ,2,6, 17). Bu yöntemlerde serbest
tendon (12) veya peroneus longus veya
brevis tendonu kullanılmıştır.

Tablo - 1: Akut ve kronik instabilite nedeniyle opere edilen
Pre. Op.

hastaların

genel

değerlendirmesi

Değerler

Post. Op.

Değerler.
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ilk defa 1940 yılında tanımlanan standart Watson-Jones yöntemi, Van der
Rijt' in (17) 22 yıllık takip sonunda belirttiği gibi, uzun takipte instabiliteye neden
o!dğu gerekçesi ile 1952'de otörün kendisi tarafından modifiye edildi. Cass (3)
13 olguluk, lşıkan (7) 16 olguluk serilerinde modifiye yöntemle iyi sonuçlar aldıklarını vurgulamaktadırlar. Literatürde
kullanilan yöntem ve sonuçlan hakkında
çeşitli görüşler belirtilmiştir (4,8,16, 13).
Bu çalışmalarda belirtildiği gibi rekonstrüksiyon operasyonlarında başarı oranı
% 80-90 civarında olup, değişik tekniklerle de olsa birbirine yakındır. Ancak
tekniğin güçlüğü veya cerrahın alışkanlı
ğı yanında patolojinin basit veya kompleks oluşu da yöntemin seçiminde rol
oynamaktadır. Bu çalışmada kullanılan
tekniğin önemli avantajı ATF ve KF ligamentleri beraberce tamir etmesidir. Bu
teknikte ATF ligamente doğru yön verilebilmesine rağmen, yeni oluşturulan KF ligament orjinal yönünde değildir (1, 2, 5,
14, 18).
Çalışmamızdaki kronik instabiliteli
grupta elde edilen % 90 başarı oranı diğer çalışmalara paralellik göstermektedir. Yöntemin sık görülen komplikasyonlarından biri olan inversiyon kısıtlılığı, üç
olguda görülmüştür. Diğer çalışmalara
göre daha az görülmesinin nedeni ameliyat sırasında ayağa verdiğimiz 15° lik invesiyondur.
Son yıllarda akut instabil ayak bileklerinde primer tamirin oldukça başarılı
sonuçlar verdiği bildirilmiştir. Swipp (15)
% 91, Broström (2) % 96 başarılı olan
sonuçlarını . yayınlamışlardır. Freeman
(6) konservatif ve cerrahi metodlarla te-
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davi ettiği 45 olguluk çalışması sonunda
primer sütür sonu immobilizasyon ile takibin, stabilitenin garantisi olduğunu bildirmektedir. Başarı oranımızın daha düşük olmasını olgu sayısınırı azlığına ve
olguların çalışma koşulları nedeniyle olu-_
şan yeni travmalara bağlamaktayız.
Çalışma grubunu oluşturan 9 akut
olguda, literatürden farklı olarak, ödem
nedeniyle yırtık uçların bulunmasında ve
aşırı parçalanma nedeniyle, tesbitinde
sorunların olduğunu tesbit ettik.
Cass ve ark. (3) primer tamir ile rekonstrüksiyon ce.rrahisi sonuçları arasın
da belirgin bir fark görmediğini belirtip,
korıservatif tedaviyi takiben instabilite
gelişirse rekorıstrüksiyon cerrahisi önermektedir. Ancak Ruth (11), Swipp (5) ve
Broström (2) korıservatif ve primer cerrahi tedaviyi beraberce uygulamışlar ve
primer tamiri n anlamlı olarak üstün olduğunu belirtmişlerdir. Hatta Broström (1)
ve Karlsson (9) kronik olgularda dahi primer tamir sonuçlarının cesaret verici olduğunu belirtmişlerdir.

Ayak bileği akut instabilitesinde tedavi yöntemi planlanırken olgunun yaşı,
aktivitesi, işinin niteliğini, başarısız tedavi sonucu yeni yöntem arayışları ile doğacak işgücü kaybı da düşünülmelidir.
Cerahi yöntemin olabilecek doğal komplikasyonlarından kaçınıp, başarısız konservatif tedavi sonucunda yeniden cerrahi tedavi ile oldukça uzamış olan iş gücü kaybı göz ardı edilemez. Bu nedenle
ön çalışma olarak vurguladığımız çalış
mamız sonucunda akut ayak bileği instabilitesinde primer tamir yönteminin de
düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz.
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AYAK BiLEGi KlRlKLARlNDA
TiBiOFIBULER BAG YlRTlKLARI

Dr. R1dvan EGE*, Dr. Temel TACAL

Ayak bileği kırıklarındaki tedavinin
amacı bu bölgenin fonksiyonel aktivitesinin ve stabilitesini bir an önce sağlanma
sıdır (1,3,5,6,7,10). Bu fonksiyon için tibia, fibula ve talus arasında kemiksel bütünlüğün ve ligamentlerin anatomik ilişki
lerinin sağlanması gereklidir. Tibio-fibuler bağ hizasındaki kırıklar bu bağların
da yırtılmayla birlikte olabilirler. Bu olgularda çekilen rutin grafiler bağ yırtıkları
hakkında kesin bilgiler vermezler.
Bu bildirideki amacımız bimalleoler
kırıklarda uyguladığımız cerrahi tedavi
sonuçlarımızı inceleyerek Tip B bimalleoler kırıklarda hangi olgularda supra sindesmotik vida kullanılması gerektiğinin

**, Dr. A. FALEZLi ***

tanısı

olarak ameliyat uygulanan olgular
1990 Temmuz ayında kontrole çağırıldı.
Kontrole gelen 103 olgudan kırık hattı
sindesmoz hizasında olan (Tip B) hasta
incelendi.
Ameliyatlar genel veya spinal anestezi altında turnike ile gerçekleştirildi.
Önce dış malleol ameliyat edildi, fibulaya semi tübüler plak ile tesbit yapıldı.
Hastalar ameliyat öncesi ve sonrası
radyolojik olarak incelendi. Ayak bileğin
deki kemiklerin ilişkileri ve mortisin bozulup bozulmadığı incelenerek, elde edilen sonuçlar uygulanan cerrahi metodlarla birlikte değerlendirildi.

saptanmasıdır.

DEGERLENDiRME
MATERYEL VE METOD:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi - Travmatoloji Ana Bilim Dalında
1986-1990 yılları arasında malleoler kırık

Tip B kırık tanısıyla ameliyat edilen
61 olgudan 28'inde ameliyat öncesi yapı
lan rutin grafilerde diastazın varlığı saptanarak supra sindesmotik vida ile tesbit

* Ank. Üniv. Ttp Fak. Ortop. ve Travm. ABD. Profesörü
** Ank. Üniv. Ttp Fak. Ortop. ve Travm. ABD. Uzmam
*** Ank. Üniv. Ttp Fak. Ortop. ve Travm. ABD. Araş. Görv.
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yapılmıştır.

Bu vakalardan 2 si dışında diğerlerinde ortalama 23 ay takip sonucunda hareket, fonksiyon ve ağrı açısın
dan değerlendirildiğinde tatminkar sonuçlar elde ettiğimizi gözledik. Kötü olarak değerlendirilen iki vakada ise sudeck atrofisi gelişti.
Diastaz düşünülmeyen ve supra malleeler vida tesbiti yapılmayari 33 olgu değerlendirildiğinde, 18 ayakta ameliyat
sonrası dönemde bu hastaların ağrı ve
hareket kısıtlılığı olduğunu izledik. Bu 18
olgu incelendiğinde, 3 olguda tibiada
posterior dudakta kırık olduğu gözlendi.
4 olguda ise kötü ve yetersiz redüksiyon bağlı olarak bu yakınmaların gelişti
ğini gözledik. Diğer 1 olguda ise distal tibio-fibuler ilişkinin zamanla bozulduğu
nu yani martiste genişleme gözledik. Bu
11 olgudaki yetersiz sonuçlarımızın nedeni ameliyat öncesinde diastazın varlı
ğının sapıanamaması olarak değerlendir
dik.

sıyla

beraber kopma kırığıda varsa bu ligament tesbit edilir. Eğer bağda yalnız
kopma varsa bununda onarımı gereklidir. Sindesmoz~n ananlmadığı olgularda zamanla martiste bozulma ve buna
bağlı erken artroz gelişmektedir. Bu çalışmada gözledikki rutin grafilerle bu bölgede kopma olup olmadığı her olguda
yeterince tesbit edemiyoruz. Elde ettiği
miz sonuçlara göre diastaz vidası koymadığımız olgulardan 11 inde (%30) zamanla martiste genişleme saptadık. Bu
olguların ameliyat öncesi grafileri izlendiğinde grafilerde diastazı düşündürecek
bir belirti olmadığı görüldü. Bu nedenle
ameliyat öncesi dönemde yumuşak doku harabiyetinin saptanması ve onarımı
çok önemlidir. Anestezi altında arneliyata başlamadan önce subkutan olarak
bir hook ile fibulada traksiyon yapılarak
çekilen mortis grafisi diastazın varlığı
hakkında bize daha fazla bilgi verilecekitir. Eğer diastazın varlığı tesbit edilirse
bu kesinlikle onarılmalıdır.

TARTIŞMA:

KAYNAKLAR

..

Bimalleoler kırıkların cerrahi tedavisinde lateral malleol ve tibiofibuler bağla
rın önemi büyüktür (2, 4, 7, 8, 9, 11). Yır
tık olan olgularda sindesmoz' un onarımı
ayak bileği stabilitezinin yeniden oluştu
rulması açısından kemik yapının onarımı
kadar önemlidir.
Son yıllarda bu bölge kırıklarında
cerrahi tedavi daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle distal tibiofibuler
bağ hizasında olan kırıklarda sindesmozun onarımı önem kazanmaktadır. Eğer
tibiofibuler ligamentlerde kemik parça-
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PELViS KlRlKLARlNlN DEGERLENDiRiLMESi

*Dr. Bülent ÖZMEN, **Dr. Sttk1 PERÇiN, ***Dr. Tansel ÜNSALDI
****Dr. Abdülkadir AKBAŞ

Pelvis, kalça ekiemine yuva oluştur
ması, vücut ağırlığına destek olması ile
önemli statik ve dinamik bir fonksiyonu
gerçekleşmektedir. Gastrointestinal, genltouriner sistem organlarını, büyük damar ve sinirleri çevrelediğinden pelvis kı
rıkları kafa travmalarından sonra mortalite ve komplikasyonları bakımındC:m ikinci derecede önemli travmalardındır (1,
2).
Pelvis kırıkları, posttravmatik pulmoner distress gelişme riski, kafa, göğüs
ve karın yaralanmalarıyla birlikte olabilmesi ve kalçada ağrıya yol açabilmesi
nedeniyle özenle yaklaşım gerektiren kı
rıklardır (3, 4, 5).
Bu yazıda, kliniğimizde yatırılarak tedavi ve takipleri yapılan 82 pelvis kırıklı
Vakalarımızı taktim etmeyi uygun bulduk.
·- ,*
.: ·"*

C.Ü. T.F. Ortop. ve Trav. A.B.D. Uzmant. (Sivas)
C.Ü. T.F. Ortop. ve Trav. A.B.D. Yrd. Doçenti.
C.Ü. T.F. Ortop. ve Trav. A.B.D. Profesörü.

"*** C.Ü. T.F. Ortop. ve Trav. A.B.D. Arş. Gör. (Sivas)
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GEREÇ VE YÖNTEM

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde Nisan
1986 - Mayıs 1990 tarihleri arasında yatı
rılarak tedavi edilen 136 pelvis kırıklı olgu incelendi, 9'u ölüm, 45'i yetersiz takip nedeniyle toplam 54 olgu çalışma
dan çıkarıldı.
Geriye kalan 82 pelvis kırıklı olgunun tedavi sonuçları değerlendirildi.
Olgularımızın 63'ü (% 78.9) erkek,
19' u (% 23.1) kadın ve yaş ortalaması
32.6 idi. Olgular, Key ve Canwell'in sınıf
landırmasına göre Tip 1, ll ve lll olarak kı
nıflandırıldı. 9 olgu (% 10.9) cerrahi, 73
olgu (% 89.1) konservatif olarak tedavi
edildi. Cerrahi· tedavi uygulananlardan
8'ine simfiz pubis ayrılmasına yönelik tel
serklaj veya plak ile tesbit yapıldı. Bun-

lardan 4'ü instabil pelvis kırığına, diğer
4'ü ise stabil pelvis kırığına eşlik etmekteydi, 1 olgu cıa ise duverney kırığına
açık redüksiyon ve K teli ile fiksasyon
uygulandı. Konservatif ise ilk 24 - 48 saat içinde iskelet traksiyonu veya hamak
ile redüksiyon sağlanmış ve bu pozisyon en az 6 hafta korunmuştur. i nstabil
pelvis kırıklarında 6 - 8 hafta daha yük
vermeden, stabil kırıklarda ise hemen
koltuk değnekleri ile bastırılarak yürütül-

ralanması eşlik

etmekte olup bunların
da 6'sı straddle kırığı ile birlikteydi. Açık
olarak simfiz pubis redüksiyonu yapılan
vertikal instabil pelvis kırıklı 4 olguda tel
kırılması ve plak eğilmesi ile redüksiyonun bozulduğu ve ayrılma miktarının arttığı gözlendi. 18 aydan daha uzun takibi
yapılabilen bu olgularda fonksiyonel olarak 1'i kötü,· 2'si zayıf, 1'i iyi olarak değerlendirildi. Bu olgularda, alt lomber ve
sakroiliak bölgede hafif dereceden şid
detliye kadar değişen ağrı şikayetleri sebat etmiştir. instabil pelvis kırıklı 2 olguda (% 4) lumbosakral pleksusu tutan geçici nörolojik bozukluk ortaya çıktı.
Serimizdeki olgularda çok iyi ve iyi
radyolojik sonuçların % 69.9, fonksiyonel sonuçların ise% 81.6 olduğu anlaşıl
dı (Tablo 1). instabil kırıklarda, 18 aydan
daha kısa süreli takiplerde % 64.6 çok
iyi ve iyi fonksiyonel sonuç 18 yaş daha
uzun takibi yapılanlarda ise % 78.7 çok
iyi ve iyi fonksiyonel sonuç alınmıştır
(Tablo ll ve Tablo lll).

müştür.

Olgularımızın,

geç dönem sonuçları
Majeed'in (6), fonksiyonel değerlendir
me yöntemine, Slaötis ve Karaharju'nun
(7) radyolojik kriterlerine göre değerlen
dirildi.
BULGULAR

82 olgunun Key ve Canwell sınıfla
masına göre dağılımı; 12 olgu (% 15)
Tip 1, 25 olgu (% 31) Tip ll, 45 olgu (%
54) Tip lll şeklindedir. Bu kırıkların etyolojisine% 68.5 trafik kazası, % 20.7 yüksekten düşme, % 10.8 sıkışma oluştur
maktaydı. Olguların, hastanede yatarak
tedavi süreleri ortalama 20.4 gün (6 84), ortalama takip süresi ise 29 ay
(6-52) idi.
Tip lll instabil kırıklar içerisinde; 17
straddle kırığı (% 37.8), 21 Malgaigne kı
rığı (% 46.6), 7 multipl pelvis kırığı (Buckethandle) (% 15.6) mevcuttu. Bu grup
içine giren ve değerlendirme dışı bırakı
lan 9 ölüm olgusu ile birlikte instabil pelvis kırıklarında mortalite oranı % 16.6
olarak bulundu. Pelvis kırıklı82 olgumuzda 1o' una (% 12.1) alt üriner sistem ya-

TARTIŞMA

Günümüzde tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesine karşın pelvis kırıkların
da mortalite halen önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dunn (8), instabil pelvis kırıklarında mortalitenin stabil pelvis kırıkiarına göre çok daha fazla
olduğunu -ortaya koymuştur. instabil pelvis kırıklarında; Mucha ve Farnell (9) %
25, Semba (1 O) % 27, Gilliland ve arkadaşları (11) % 39 mortalite bildirmişler
dir. Bizim serimizde ise bu oran 9 16.6
olarak bulundu.

412

Tablo 1: 82 pelvis
Kırık

Tipi

Tip 1
(n : 12)

kırıklı

olguda radyolojik ve fonkiyonel sonuçlar.

Radyolojik
12

Fonksiyonel

(% 100)
-

Derece
•'

11
1

(% 91)
(% 9)

16
6
3

(% 64)
(% 24)
(% 12)
-

Çok iyi
iyi

14 (% 31.1)
19 (% 42.2)
8 (% 17.8)
4 (% 8.9)

Çok iyi
iyi

Tip ll
(n : 25)

Tip lll
(n - 45)

13
77
4
1

(% 52)
(% 28)
(% 16)
(% 4)

8 (% 17.8)
17 (% 37.8)
12 (% 26.6)
8 (% 17.8)

Tablo ll: 18 aydan daha uzun takibi
da fonksiyonel sonuçlar.
Kırık

Derece

9 (% 32.2)
13 (% 46.5)
4 (% 14.2)
2 (% 7.1)

Çok iyi
iyi

Tablo lll: 18 aydan daha
fonkiyonel sonuçlar.
Kırık

Tipi

Tip lll
(n : 17)

5
6
4
2

(%
(%
(%
(%

kısa

Zayıf

Kötü

Zayıf

Kötü.

Tip lll

Olgu

Tipi

Tip lll
(n : 28)

yapılabilen

Çok iyi
iyi
iyi
Kötü

kırıklı 28

olgu-

Zayıf

Kötü

tabkibi

yapılan

Tip lll

Olgu

Derece

29.4)
35.2)
23.6)
11.8)

Çok iyi
iyi
Zayıf

Kötü
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kırıklı 17

olguda

Pelvis

kırıklı

olgularda üriner sistem
komplikasyonları, özellikle erkeklerde
daha sık oluşmaktadır (12, 13). Peltier
(14) % 10, Kane (15) % 13 oranlarında
pelvis kırıkiarına eşlik eden alt üriner organ yaralanmasını bildirmişlerdir. Olgularımızda ise bu oran % 12. 1 olarak tesbit
edildi.
Pelvis kırıklarnda Tip 1 ve ll kırıklar
daha· yüksek oranda görülmektedir.
Mucha ve Farnell (9) % 84.7 Tip 1 ve ll,
% 13.5 Tip lll kırık bildirmişlerdir. Serimizde Tip 1 ve ll pelvis kırığı oranı % 46
olarak bulundu. Bu düşüklüğün izahı,
çalışmamızın yatırılarak tedavi edilen ol-

Bu çalışmamızda ortaya çıkan sonuç; pek çok pelvis kırığının relatif olarak stabil olduğu ve basit tedavi teknikleri ile tedavi edil'ebileceği şeklindedir. instabil pelvis kırıklarında uygulanan simfiz pubisin plak ile tesbiti, eksternal fiksatör uygulaması veya konservatif yöntemler sakroiliak kompleksin stabilizasyoiıunda yetersiz kalmaktadır (3, 16, 19).
Vertikal olarak instabil kırıklarda özellikle
sakroiliak ve alt lomber bölgede ortaya
çıkan ağrı, sıklıkla sakroiliak kompleksin
yetersiz tedavisini göstermektedir. i nstabil kırıklarda fonksiyonel iyileşme 18 aya
kadar devam etmekte, bundan sonra
stabilleşmektedir.

guları kapsamasıyla açıklanabilirdi.

lnstabil pelvis kırıklı olgularımızda,
sakroiliak ve alt lomber bölgede ağrı, yürüme bozukluğu ve tatminkar olmayan
sonuçlarımız % 44.4'tür. Bunların da
hepsini vertikal olarak instabil pelvis kı
rıkları oluşturmaktadır.

Bu oranı Tile (16) % 60, Röf (17) %
33 olarak bildirmişlerdir.
Serimizdeki olgularda, çok iyi ve iyi
radyolojik sonuçların % 69.6, fonksiyonel sonuçların ise% 81.6 olduğu anlaşıl
dı. instabil pelvis kırıklı olgularda 18 aydan daha kısa takibi yapılan 17 olguda
fonksiyonel çok iyi ve iyi sonuç % 64.6
iken, 18 aydan daha uzun takibi yapılan
28 olguda ise bu oran % 78. ?'ye yükselmiştir. Majeed (18) instabil pelvis kırıkla
rında fonksiyonel sonuçların 18 aydan
sonra yapılması gerektiğini bildirmiştir.
Elde ettiğimiz sonuçlardaki farklılık da
bunu doğrulamaktadır.
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DEPLASMANLI ASETABULUM KlRlKLARI
Dr. Hakki Önçağ *, Dr. Canstn Km/ay**, Dr. Cansunar Ege **

Asetabulum

kırıkları şiddetli

travma
ile oluştuklarından ciddi problemlerle
karşımıza gelirler. Sıklıkla beraberinde
başka organ yaralanmalarıda bulunur.
Asetabulum kırıkları; Anatomik yerine,
kayma derecesine, hastanın yaş ve cinsine bağlı olarak çeşitli komplikasyonlar
oluştururlar. Bunların en önemlisi uzun
dönemde hsta için problemler yaratan
post travmatik artrittir (2,4, 1O, 14).

redüksiyon ve traksiyonla tedaviyi önermişlerdir (21).
Judet ve

arkadaşları

ise tüm deplasmanlı kırıklarda hemen anatomik redüksiyon ve internal tespit önermişlerdir
(6). Rowe ve arkadaşları ise yüklenme
yüzeyindeki deplasmanlı kırıklar için
açık redüksiyon ve internal tespit, yüklenme yüzeyini etkilemeyen kırıklar için
traksiyonla tedaviyi ön ermişlerdir (18).

1- Travma anında meydana gelen
şiddetli travma ile oluşan yaralanmada
eklem içi hiyalin kıkırdak hasara uğrar.
MATERYAL VE METOD

2- Yaralanmayı takip eden aylar ve
yıllar boyunca hiyalin kıkırdağın giderek
bozulması ile maydana gelir.
Kaymamış kırıklarda

konservatif ted-

vi ile iyi sonuçlar alınmıştır. Ayrılmış kırık
larda tedavi metodları ve prognoz halen
tartışmalıdır (17). Tipton ve arkadaşları
*
*

E.Ü. T.F. Ortop. ve Travm. ABD. Profesörü
SSK Buca Hast. Ortop. ve Travm. KI. Uzmam
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji Kliniğinde Eylül
1980- Şubat 1990 tarihleri arasında deplasmanlı asetabulum kırığı tanısı ile tadvi
edilen 61 vaka incelendi. Bu çalışmamız
en az 5 mm deplase olan vakaları kapsamaktadır.

'
1

Vakalarımız

47 erkek, 14 kadın'ın 31
sağ, 29 sol ve 1 bilateral taraflarıydı. Ortalama yaş 38 (en küçük 11, en büyük
78)'di. Oluş nedenleri; 56 trafik kazası
(% 92), 3 yüksekten düşme (% 5), 1 attan düşme(% 1,5), 1 ateşli silah yaralanması (% 1.5) idi.
Başvuran

tüm vakalara standart AP
ve 45° oblik grafiler çekildi ve Judet'in
anatomik yerleşimine göre sınıflandırıldı.
Cerrahi endikasyon için 12 vakada BT

tif tedavi edildi. Cerrahi tedavi için endikasyonlarımız:

1. Tatminkar oltııayan redüksiyon,
2. 5 mm' den daha fazla deplasman,
3. Eklem içinde (loose-bodies) olması,

nın

4. Posterior· kırıklarda kopan parça3.5 x 1.5 cm'den daha büyük olma-

sı,

5. Genç hastalardaki
manlı santral kırıklar.

aşırı

deplas-

uygulandı.

Santral kırık çıkıklar 31 adet (% 50),
posterior kırık çı kıklar 29 adet (% 46, 7),
Anterior kırık ve çıkıklar 2 adet (% 3) idi.
Beraberinde diğer organ yaralanmaları
37 vakada (% 60) rastlandı. 20 ekstremite yaralanması (% 32.4), 5 sinir felci (%
8), 9 abdominal ve üriner sistem yaralanm!=isı (% 14, 7), ~ baş ya.ralanması (~ 3),
1 göğüs yaralanması (% 2) idi. Pelvis
halkasındaki asetabulumla beraber bulunan kırıkları diğer organ yaralanmaları sı
nıfına dahil etmedik. 13 hastada (% 21)
pelviste asetabulum kırığı ile beraber kı
rık vardı.
Başvuran

tüm

vakaların

anterior ve
posterior çıkıkiarı genel anestezi altında
redükte edilip, tüberositas tibiadan veya
suprakondiler femurdan iskelet traksiyonuna baŞlandı. Santral kırık-çıkıklar ise
lateral ve longitudinal traksiyonla redükte edilmeye çalışıldı. Longitudinal traksiyon ortalama 8-12 Kg. ile lateral traksiyon ortalama 10-16 Kg. ile uygulandı.
Vakaların 16'sı cerrahi ile, 45'i konserva-
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CERRAHi TEDAVi

16 hastaya (% 26) uygulandı, 14
posterior, 2 santral kırık-çıkık tipindedir.
Kazadan ortalama 1O gün sonra ameliyat edildiler. Peroperatuar ve post. op.
48 saat antibiotik kullanıldı. Posterior kı
rık için Kocher-Langenbeck insizyonu
'
.
kullanılıp 1 ünite kan verildi. Santral kırıklar için iliofemoral insizyonla girilip 4 ünite kan verildi. Hemovak dren 2 gün sonra alındı. Ameliyat sonrası 4 hafta traksiyana devam edildi. Tespit materyali olarak plak ve vida kullanıldı. Hastalar 6 hafta sonra ayağa kaldırılıp, tam yüklenmeye 10-12 hafta sonra başlandı.

KONSERVATiF TEDAVi

45

hastanın

46 asetabulum

kırığına

uygulandı.

11 yaşında bir vakaya kapalı redüksiyon pantolon alçı ile 6 haftada tedavisi
yapıldı.

Diğer

vakalar ortalama 4 hafta lateral, 6 hafta longitudinal traksiyonla tedavi edildi. Haftada bir çekilen grafiler ile
tedavinin gidişi değerlendirildi. Ortalama 6 haftada ayağa kaldırılıp, tam yüklenmeye 12-14 hafta sonra başlandı.

KOMPLiKASYONLAR

Cerrahi tedavide; yüzeyel enfeksiyon 1 (% 6), ektopik kemik oluşumu 1
(% 6). Konservatif tedavide; ölüm 1, sakral dekubitus 1, topukta yara 3 adet bulundu.

ASETABULUM KlRlKLARI

Adı Soyadı

Post. op. Süre:

Tanı

Muayene Tarhi

Klinik

Değerlendirme

Ağrı

Puan Yürüme

Ağrısız

6

Önemsiz, arabir
Yürüyüşten

sonra,

Kriterleri

Puan

D.K.D.

Puan

Normal

6

% 95- 100

6

5

Bastonsuz, hafif

5

%80-94

5

4

Uzun mesafede

4

% 60- 79

4

3

% 40-59

3

2

--

1

%o- 39

dinienince kaybolan

baston veya
değnekle

Yürüme ile orta
Yürüme ile

şiddetli

şiddetli

Şiddetli, ayağa

Toplam Puan:

3

Destek ile

2

Çok

kalkamaz 1

sınırlı

Yatalak

Değerlendirme
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:

sınırlı

Mükemmel

: 18

iyi

: 15- 17

Tatminkar

: 12- 14

Kötü

: 3- 11

Radyolojik Değerlendirme Kriterleri

Mükemmel

Beklenen normal radyografi

iyi

Asetabul um -...~ya femur başında hafif çıkıntı
oluşması

Tatminkar

Femur

Eklernde hafif daralma, hafif skleroz

başında

hafif benekleme

Femur başının hafif sublukasyonu
Asetabulum veya femur başında belirgin çıkıntı
Eklemde belirgin daralma, belirgin sl~leroz
Femur başında çökme, subkondral kistlerin bulunması

Kötü

Femur başında belirgin benekleme
Femur başının belirgin subluksasyonu
Asetabulum veya femur
Eklem
Tedavi

aralığında aşırı

başında aşırı çıkıntı

daralma ve

Amelyat : Pre. op. traksiyon :

aşırı

~ün

skleroz

kg.

Post. op. traksiyonu : glln kg.
Kapalı

Komplikasyonlar

() Enfeksiyon

()

() Sinir Fe!ci

()

a. Pre op. traksiyonda

() Ölüm

()

b. Per operatuar

( ) Sakral Dekübitüs

()

c. Post. op.

( ) T opukta Dekübitüs

()

Üro - genital

()

Açık

Redüksiyon

Redüksiyon

Kısalık

Ek. iliakarter laserasyonu

()
()

Diğer

değerlendirdiler

SONUÇLAR

61 vaka ortalama 4

yıl

(Tablo 1).

(min. 6 ay,

Cerrahi tedavi ediien 16 ve.ka (14

max. 9 yıl) takip edildiler. Sonuçlar Mo-

posterior ve 2 santral) 14 erkek ve 2 ka-

difiye D' Aubigne ve

Posıel

kriterleri ile

d ın hasta incelendi. Sonuçlar:

Klinik

Radyolojik

Mükemmel

8 (% 50)

6 (% 38)

iyi

6 (% 38)

7 (% 44)

Tatminkar

1 (% 6)

1 (% 6)

Kötü

1 (% 6)

2 (% 12)
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ı

Görüldüğü

gibi klinik olarak % 88,

Konservatif tedavi edilen 45 hastanın

radyolojik olarak % 82 mükemmel ve iyi

46 asetabulum

kırığı

incelendi:

bulundu.
Klinik

Radyolojik

Mükemmel

20 (% 43)

13 (% 28)

iyi

17 (% 37)

17 (5 37)

4 (% 9)
5 (% 11)

10 (% 22)
6 (% 13)

Tatminkar
Kötü
Görüldüğü

gibi konservatif tedavide

kırıklar

yüklenme yüzeyindeki

Bazı

için bu

klinik % 80, radyolojik % 65 mükemmel

çok önemlidir (13).

ve iyi bulundu.

redüksiyon ve kuwetli fiksasyonun sağ
lanmasının en önemli etken olduğunu
bildirmişlerdir

TARTIŞMA

nik
Asetabulum
bu günkü kadar
larda

sık

kırıkları;

trafik

yoğun olmadığı

tu. Matta ve
bu

oranı%

neticesi

Arkadaşlarının

(2,9,21). Biz de
nuçların

% 60

olduğunu

gözledik. Esas olan klinik ve
radyolojik değerlendirmenin birlikte yaYüklenme yüzeyinin olaya

en önemlilerinden birisidir. Matta ve Ar-

beraberinde

travma

diğer

klinik sonuç

Bizim çalışma
tespit ettik. Diğer

arasında

belirgin korelas-

rılı

redüksiyonlarda % 90, başarısız redüksiyonlarda % 65 başarılı klinik sonuç

bu oran Pantazoupulos %
72, Matta % 60 ve % 72 olarak bildirmiş

bildirmişlerdir.

lerdir (13,14,17).

(1 O).
kırıklarında

redüksiyonla başarılı

yon olduğunu belirtmişlerdir (13). Başa

or-

yayınlarda

Asetabulum

iş

bulmuş

kırıkları şiddetli

oranında

klinik so-

tiraki prognozu belirleyen etkenlerden

yaralanmaları sıktır.

mızda

çalışmamızda

kadaşları başarılı

oluştuklarından

belirtmişlerdir

radyolojik sonuçlardan daha iyi

pılmasıdır.

olmuş

ise kli-

serilerinde

92 (14) ve% 70 (15)

Asetabulum
gan

olduğunu

zaman-

lardır.

ile

ıyı

Bazıları

radyolojik sonuçlardan

daha

fik kazaları bu kırıkların oluşmasında en
önemli etkendir. Bizim çalışmamızda 56
kazası

sonuçların

kazaları

görülmezlerdi. Günümüzde tra-

vaka (% 92) trafik

(6, 10, 18).

otörler yeterli

Letournel ise redüksiyon

iyiliğinin başarıyı arttırdığını belirtmiştir

redüksiyon

anatomik ya da minimal deplasmanlı
olursa sonuçların konservatif yapılanlar
da daha iyi olduğu görülür. Özellikle
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Asetabulum kırıkları yaşlı hastalarla
genç hastaların tedavisi farklılıklar gösterirler (20).

Yaşlı

hastalarda daha az trav-

ma· ile oluşabilir ve sonradan deplase

olabilir. Bu kırıklarda birleşmenin 6 haftada, konsolidasyon 12 haftada olduğunu
göz önünde tutarak traksiyon ve yüklenme zamanı kırık tipine göre yapılmalıdır.
Tanı'da BT' nin çok önemi vardır. Yapılan kadavra çalışmalarında özellikle
posterior kırıklarda ölçümler hemen hemen aynı bulunmuştur (7). Çalışmada
posterior duvarın % 20'den az kısmının
kaybında stabil olduğu, % 40'dan fazlasının kaybında instabil olduğu gözlenmiştir ve 20° adduksiyonda kalçanın en
az stabil olduğunu belirtmişlerdir (7).
Pek çok yazar posterior duvar kınğı
nın en fazla rastlanan kırık tipi olduğunu
belirtmişlerdir (1,11). Bazılarında ise
transfer veya birleşik santral kırıkların daha çok görüldüğü saptanmıştır (17).
Asetabular çatı kevsinin ölçülmesi
sağlam asetabul um kısmının araştırılma-.
sında ve tedavinin takibinde sık kullanı
lan bir kriterdir. Bu ölçümde: 1. Asetabulum çatısı ile femur başının traksiyon olmadan uyumu, 2. Normalde anterior,
posterior ve medial çatı kavsinin ölçümü 45° veya daha fazla olmalıdır (15).
Eğer redükte olmaşı kırıklarda medial veya posterior çatı kavsi 30° veya az, anterior 20° veya daha az ise başarısız bir
klinik sonuçtur. Yüklenme yüzeyini de
etkileyen bir kırığı belirtir.
Goulet cerrahi kontrendikasyonları
şöyle belirtmiştir (5): 1. Ateş, 2. Osteoporoz, 3. Mesane rüptürü, 4. Açık kırık
lar.
Yayınlanan geniş serilerde enfeksi- Yon oranı % 2-4 arası bulunmuştur
(11, 13, 14, 19). Pantazopoulos % 2, Matta % 3, bizim çalışmamızda % 6 bulun-
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du. Ektopik kemik oluşumu çoklukla
ameliyatı takipte görülür. Matta % 7,
Pantozopoulos % 10 bulmuştur; bizim
serimizde % 6 bulduk. Çalışmamızda
görmediğimiz sinir telcini Matta ve Pantazopoulas% 5- 8.5, Allan ise% 15 olarak belirtmişlerdir (1, 15, 17).
Klinik sonuçlarda Matta cerrahi tedavide% 83, konservatif tedavide% 66 başarı bildirmiştir (15). Pantozopoulos %
74, Goulett % 77 başarı bildirmişlerdir
(5, 17). Biz çalışmamızda ortalama% 83
klinik başarı elde ettik.
Deplase olmuş asetabul um kırıkların
da endikasyonu varsa erken dönemde
cerrahi müdahalenin olumlu sonuçlar vereceği ne biz inanmaktayız.
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ASETABULUM KlRlKLARlNlN KONSERVATiF
VE CERRAHi TEDAVi SONUÇLARININ
DEGERLENDiRiLMESi

Dr. Çetin ÖNDER *, Dr. MustafaALTUN **, Or. Selim ATAL **,
Dr. Cengiz ALDEMiR **

Asetabulum kırıkları tedavisi sorun
yaratan kırıklar olup, sıklıkla viseral ve diğer iskelet yaralanmaları ile birlikte oluşur. Diğer organları da yaralanması, tedaviyi güçleştirmesi yanında bazen de
teşhisin geç konulmasına neden olur.
Asetabul um kırıkları çok sık görülmesine karşın, trafik kazalarının artışına paralel olarak özellikle genç yetişkin hastalarda oluşan kırıklardır (1 ,2,3).
Ayrılmamış asetabulum kırıklarında
konservatif tedavi ile iyi bir prognoz elde edilebilirken, deplase olanlarda tedavi prensipleri ve prognozu tartışmalıdır
(4,5,6).
Kaymış asetabulum kırıkları, travmanın şiddeti ve kınğın tipine göre değiş
mekte olup, röntgenografik değerlendiril
mesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır.
Kırıkların herkesee kabul edilmiş bir sınıf
landırması henüz oluşturulmamıştır. Asetabul um kırıkları ile ilgili yapılan çalışma
larda değişik sınıflandırmalar ve bu sınıf
landırmalara göre değişik tedavi protokolleri uygulanmaktadır.

* KTÜ.
** KTÜ.

Tıp Fak. Ortop. ve Travm. ABD Doçenti
Tıp Fak. Ortop. ve Travm. ABD Araş. Görev.
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40

yıl

önce Urits ve daha sonra diğer araştırmacılar tarafından yaralanmanın şiddeti ve oluşan kırık tipinin tedavi
sonucunu etkileyen en önemli faktör olduğu belirtilmiştir (7,80.
Kınğın intraartiküler olması ve ağırlık
binen yüzeyin büyük bir kısmını içermesi durumunda, kalçanın fonksiyonu ve
restorasyonu için iyi bir anatomik redüksiyon sağlaması ve devam ettirilmesi gereklidir. Bu nedenle, deplase asetabu~
lum kırıklarının büyük bir çoğunluğunda
açık redüksiyon ve internal fiksasyon yapılması gereklidir.

MA TERYEL VE METOD
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji klniğin
de 1980-1990 yılları arasında 35 asetabulum kırığı tedavi edildi. Takibi yapılabi
len 31 hastanın konservatif ve cerrahi sonuçları değerlendirildi.

Hastalar 1-1 O yıl ortalama 2.4 yıl süre ile takip edildi. Hastaların yaşları en

az 8, en çok 74 arasında olup, ortalama
39.3 yıl idi.
Hastaların 7' si bayan, 24' ü erkekti.
Gerek konservatif tedavi ve gerekse
cerrahi uygulanan hastalara antero-posterior kalça grafisi çekilerek röntgenografik değerlendirmeleri yapıldı. Ayrıca
son yıllarda kompüterize tomografinin
uygulamaya girmesiyle 7 hastada tomografik değerlendirme, 31 hastada
röntgenografik değerlendirme yapıldı.
Bu değerlendirmeye göre asetabul um kı
rıkları santral, iskio-asetabuler ve kenar
kırıkları olarak sınıflandırıldı. Kırıkların 12
si santral, 1O u iskio-asetabuler, 9' u kenar kırığı şeklinde idi. Kırıkların 5'i yüksekten düşme, 26'sı trafik kazası sonucu meydana gelmiştir.
6 hastaya asetabulumdaki kınğın 5
mm. den fazla deplase olması, ağırlık
yüzeyinin büyük bir kısmını içermesi ve
intraartiküler kırık fragmanın olması nedeniyle aÇık redüksiyon ve internal tesbit uygulandı.
26 hastaya bir tanesi trokanter majordan lateral traksiyon olmak üzere, femur distalinden iskelet traksiyonu 6 hafta süre ile uygulandı.
Hastalarda asetabulum kirıkiarı yanında ek injüri olarak; 6 hastada kranio-serebral travma, 8 hastada radius,
ulna-tibia, humerus kırığı, 2 hastada
akut batın, 1 hastada perenoal sinir arazı ve 1 hastada uygunsuz ABH sendromu görüldü.
SONUÇLAR
Cerrahi uygulanan hastalar, postoperatif, röntgenografik olarak yeniden

değerlendirildi.

Eklem yüzeyindeki kaymanın miktarı ölçüldü. Kayma miktarı 1
mm den az olması anatomik, 1-3 mm
arası yeterli, 3 mm den fazla olması yetersiz olarak kabul edildi. Yapılan bu çalışmada cerrahi uygulanan hastaların
kayma miktarı 2 sinde 1 mm den az, 3
ünde 1-3 mm, 1 hasta ise 3 mm den fazla idi.
Cerrahi uygulanan hastalar ağrı, hareket ve topallama yönünden de değer
lendirildi. Sonuçlar d'Aubigne ve Pastel
oranlama sistemine göre çok iyi-iyi, orta
ve kötü olarak gruplandırıldı. Bu sisteme göre 3 hasta (% 50) çok iyi-iyi, 2
hasta (% 33) orta, 1 hasta (% 17) kötü
olarak değerlendirildi (Tablo 1).
Konservatif tedavi uygulanan hastalar 6 hafta iskelet traksionunu takiben
röntgenografik olarak yeniden değerlen
dirildi. Eklem yüzeyindeki deplasman
miktarı ölçüldü. Kayma miktarı hastaların 2 sinde (% 7) mm den az, 10 unda
(% 38) 1-3, 13 ünde ise (% 50) 3 mm
den fazla idi.
Konservatif tedavi edilen hastalar ağ
rı, hareket ve topallama açısından klinik
olarak değerlendirildi. Sonuçlar d'Aubigne ve Pastel oranlama sistemine göre
gruplandırıldı. Bu sisteme göre klinik sonuçlar 14 hasta (% 53) çok iyi-iyi, 9 hasta (% 34) orta ve 7 hasta (% 27) kötüydü.
Cerrahi tedavi uygulanan hastaların
2 sinde avasküler nekroz, 3 ünde deği
şik derecelerde dejeneratif değişiklikler
görüldü.
Konservatif tedavi uygulanan hastaların 4'ünde (% 15) avasküler nekroz;
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Tablo- 1
SONUÇLAR

ÇOK iYi-iYi

ORTA

3 (% 50)

2 (% 33)

1 (% 17)

14 (%53)

9 (% 34)

7 (% 27)

KÖTÜ
. ·~.

Cerrahi Tedavi
KonseNatif Tedavi

Tablo- 2
KOMPLiKASYONLAR
Avasküler Nekroz

CERRAHi

KONSERVATiF

2 (% 33)

4 (% 15)

--

3 (% 11)

3 (% 50)

16 (% 61)

Protrusi o-As etab u 1i
DejEmeratif Osteoartrit

16'sında

(% 61)

değişik

derecede dejeneratif değişiklikler, 3' ünde (% 11) protrusio asetabuli oluştu. (Tablo 2). 3 hastaya avasküler nekroz ve dejeneratif
oesteoartrit nedeniyle total kalça protezi
yapıldı.

TARTIŞMA

Literatürde Matta, Pennal, Letournel, Rowe ve birçok yazar tarafından da
belirtildiği üzere, asetabulumdaki kırık
fazla deplasman oluşturmuşsa, intraartiküler büyük bir kırık fregmanı varsa veya ağırlık taşıyan yüzeyin büyük bir kıs
mını içeriyorsa, kınğın açık redüksiyonu
ve internal tespiti gereklidir.
Armstrong, Carnesale, Knight ve Letournel tarafından konservatif olarak tedavi edilip röntgenografik olarak reziduel deplasmanı olan kırıkların kliniği görünümünden daha iyi olmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğin
de literatür bilgileri ışığında asetabulum
kırıkları tedavi edilmiş olup, cerrahi ve
konservatif tedavi sonuçları birbirine yakın ve literatürle uyumlu olduğu görüldü
(9,10).
Sonuç olarak asetabulum kırıkların
da eğer kırık ileri derecede kaymış ise,
intraartiküler kırık büyükseve ağırlık yüzeyinin büyük bir kısmını içeriyorsa, cerrahi uygulanması gerektiğini, diğer asetabulum kırıkları için konservatif tedavi
uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.
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ASETABULUM KlRlKLARlNlN
CERRAHi TEDAVi SONUÇLARI

Dr. Mehmet AŞlK *, Dr. Ömer TAŞER **
Dr. Önder YAZICIOGLU **, Dr. irtan ESENKAYA

***

Asetabulum kırıklarında tedavi seçihastadan son kontrollerini yapabildiği
mi yıllarca otörleri meşgul etmiş, bu ko- . miz 27'sinin klinik ve radyografik değer
nuda kesin prensipler açısından fikir birlilendirme sonuçları sunulmuştur.
ği sağlanamamış olmakla birlikte, son
Vakalarımızın 19' u erkek (% 70,3),
yıllarda cerrahi tedavi eğilimi giderek ar8'i kadındı (% 27,7). En büyük yaş 54,
tış göstermektedir. Bu kırıkların diğer kı
en küçük yaş 19 olmak üzere ortalama
yaş 37,8 idi. Takip süremiz en az 1, en
rıklara göre daha nadir görülmesi ve tefazla 16 yıl olmak üzere ortalama 2,9 yıl
davisinde kendine özgü problemleri oldı. Vakalarımızın 13'ünde deplase asetaması ortopedistlerin çoğunluğunun bu
bulum kırığına ek olarak posterior, 9'unkonuda yeterli tecrübe edinememesinin
da ise santral dislokasyon mevcuttu. Büönde gelen sebeplerindendir (21). Bu
tün vakalarımızda AP ve 45° iliak, obtuçalışmamızda cerrahi tedavi uyguladığı
rator oblik grafiler ve gereken 10 vakamızda 45 deplase asetabulum kınğın
da CAT tetkiki yapılmıştır.
dan elde ettiimiz tecrübeleri sunmayı
Vakalarımız radyografik olarak Tile
amaçladık.
sınıflamasına göre sınıfiandınimıştır (22).
Bu sınıflamaya göre 16 vaka Posterior
Tip (Posterior kolon, posterior duvar veMATERYAL VE METOD
ya transvers kırıkla kombine), 11 vaka
ise Transvers Tip (Pür Transvers, T tipi
ist. Üniv. ist. Tıp Fak. Ortopedi ve
kırık, transvers ve asetabul er duvar komTravmatoloji Anabilim Dalında Ocak
bine ve her iki kolon kırığı) kırık idi.
1970 - Temmuz 1990 tarihleri arasında
Klinik değerlendirme, Rowe - Locerrahi redüksiyon ve internal fiksasyon
well, Thompson, Epstein, Merle D'abuguygulanan 45 deplase asetabulum kırıklı
* i. Ü. ist. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Asistan~
** i. Ü. ist. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Doçenti
*** Girne Askeri Hastanesi Ortop. ve Travm. Uzman~
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Resim- 1: Santral dislokasyon

+ Her iki kolon

ne, Toronto ve Harris klinik değerlendir
me skorları incelenerek ve bunların hepsinden yararlanarak oluşturduğumuz ve
kliniğe uyarladığımız basit ve uygulaması kolay bir klinik değerlendirme skor
cetveliyle, radyografik değerlendirme
ise Thompson - Epstein radyografik değerlendirme kriterlerinin modifikasyonuyla yapıldı (1, 6, 7, 12, 13, 16, 18, 20).
Klinik değerlendirmeye göre % 70,4
çok iyi, % 14,8 iyi, % 7,4 orta, % 7,4 kötü sonuç alınmıştır. Radyografik değer
lendirme sonuçlarımız ise % 26 çok iyi,
% 33,3 iyi, % 29,6 orta, % 11,1 kötü olarak bulundu. Erken komplikasyonlar enfeksiyon 2 vaka (% 7,4), siyatik paralizi
4 vaka (% 14, 8), geç komplikasyonlar
ise heterotopik ossifikasyon 4 vaka (%
14,8) avasküler nekroz 4 vaka (% 14,8)
ve koksartroz 5 vaka (% 18,5) idi.

kmğ1

olan bir vakam1zm preop AP grafisi

Asetabulum kırıkiarına belirli bir protokol dahilinde cerrahi tedavi uygulamaya başladığımız 1988 yılından bu yana
değişik insizyonlarla ameliyat ettiğimiz
ve çalışmaya aldığımız 14 vakada ve takip sürelerinin kısa olması nedeniyle çalışma kapsamı dışında tuttuğumuz 8 vakada syatik sinir lezyonuyla karşılaşma
dık. Ayrıca sayı ve oranlarını verdiğimiz
komplikasyonlardan iki vakada koksartroz + avasküler nekroz bir vakada da
koksartroz + avasküler nekroz ve heterotopik ossifikasyon birlikte bulunmaktaydı.

TARTIŞMA

Günümüzde asetabulum kırıklarının
tedavisi konusundaki tartışmalar hala
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sürmektedir. "iyi bir anatomik redüksiyon iyi bir fonksiyonel sonuç verir" postülatından hareketle, tüm eklem kırıkla
rında olduğu gibi asetabulum kırıkların
da da eklem yüzeyini restore etmek,
mümkünse anatomik düzeltme sağla
mak, tedavinin amacıdır. Anatomik redüksiyon deyimi ise hiç kuşkusuz öncelikle cerrahi tedaviyi akla getirmektedir.

taya çıkabilmesi ve pastop komplikasyonlar sebebiyle, bir eklem kırığı olması
na rağmen asetabulum kırıklarında seçilecek tedavi şeklinin ··ne olması gerektiği
hala netleşmemiştir (5).
Kuşkusuz nondeplase olan veya minimal deplasman gösteren kırıkların tedavisinde fazla sorun yoktur ve konservatif olarak tedavi edilirler. Ancak dep-

Resim - 2: Pastop 21 ay sonraki grafisi

Ancak konunun kampiike olması, deği
şik mekanizmalar sonucu sayısız çeşit
ve tipte kırık oluşabilmesi, bölgenin cerrahi anatomisinin karmaşıklığı ve cerrahi
tekniğin bir çok güçlüklerle dolu olması
yanında, açık redüksiyon ile de her zaman anatomik redüksiyon elde edilememesi, hatta anatomik redüksiyon elde
edilen vakalarda bile kötü sonuçların or-
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lasman miktarı da tek başına tedavi seçimini belirleyici bir faktör değildir. Deplasmanın yeri de en az deplasman miktarı
kadar önemlidir. Örneğin yük binme yüzeyindeki milimetrik bir ayrışma veyabasamaklaşma bile osteoartroz riskini arttı
racaktır. Buna karşılık ön kolon veya arka kolondaki instabilite oluşturmayan
bir kırık daha fazla deplasman miktarına

rağmen

konservatif olarak tedavi edilebilir (14, 22). Bunun yanında çıkığın redükkibilitesi, eşlik eden siyatik paralizisi gibikomplikasyonlar, ipsilateral femur kırığı,
eklem içi serbest fragman varlığı cerahi
tedavi endikasyonu koymada belirleyici
faktörlerdir (22).
Asetabulum kırığına eşlik eden anterior, posterior veya bariz deplasman
oluşturan santral bir dislokasyon mevcutsa hastanın genel durumunun düzeltilmesinden sonra müteakiben mümkün
olan en kısa zamanda genel anestezi altında kapalı redüksiyon denenir. Kırığa
eşlik eden çıkığın redüksiyonu acildir.
Dislokasyon redükte edildikten sonra kı- ·
rı ğın tedavisi planlan ır. Ortalama 2 - 1O
günlük iskelet traksiyonuyla, belirli aralık
larla kontrol grafisi çekilerek redüksiyon
değerlendirilir. Redüksiyonun uygun olduğu ve cerrahi için özel bir endikasyon
olmadığı durumlarda tedaviye konservatif olarak devam edilir (22).
Redüksiyonun yeterli olmadığının kabul edildiği durumlarda kırığın operabilitesinin değerlendirilmesi safhasına geçilir. Eğer kırık nonoparabi ise veya cerrahi tedavi açısından herhangi bir kontrendikasyon varsa, traksiyonla konservatif
tedaviye devam ederek sonucu beklemek elde edilen sonuç tatminkar olmazsa geç dönemde rekonstrüktif girişimleri
gündeme getirmek daha mantıklı olacaktır. Kırığın nonoperabl olması genelde
yaşlı hastalarda ve osteoporotik zeminde çok parçalı kırıklar için söz konusudur (14, 15, 22).
Kaza tarihinden 3 veya 4 hafta son-
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ra ameliyat edilen vakaların sonuçları zamanda orantılı olarak kötüleşmektedir.
Eğer erken ameliyat çeşitli nedenlerle
mümkün olmazsa konservatif tedavi daha uygun ve yararlı olabilir. Yine 40 yaşın üzerinde olan asetabulum kırıklı hastaların sonuçları yaşın artması ile orantılı
olarak kötüleşmektedir. Bunun yanısıra
travma anındaki asetabulum ve femur
başındaki osteokondral hasar, uzun süreli prognozu kötü yönde etkilemektedir
(9).
Asetabulum kırıklarının beklenen ve
korkulan geç komplikasyonları, avasküler nekroz, artroz ve heterotopik ossifikasyondur (2, 3, 8, 10, 12, 21). Heterotopik ossifikasyonun görülme sıklığı farklı
serilerde % 5 - 50 arasında değişen
oranlarda bildirilmektedir. Ancak cerrahi
eksizyon gerektirecek fonksiyon bozukluğu yapan heterotopik ossifikasyon nadirdir. Biz serimizde 4 vakada heterotopik ossifikasyona rastladık. Bunlardan
biri 1. derece, ikfsi 2. derece, diğeri ise
3. derece idi. Hiç birinde fonksiyonel açı
dan belirgin bir kayıp ortaya çıkmadı.
Avasküler nekroz serilerde genellikle posterior dislokasyon oranıyla paralellik göstermektedir. Redüksiyonu gecikmiş vakalarda bu oran daha da artmakta yine bazı vakalarda artrozla kombine
bir şekilde görülmektedir (19). Serimizde 1 vakada izole, 2 vakada artrozla, 1
vakada da artroz ve heterotopik ossikasyonla kombine olarak 4 vakada avasküler nekroza rastladık.
Asetabulum kırıklarının en önemli
geç komplikasyonlarından biri de artroz-

dur. Artrozun ortaya çıkışında redüksiyon sonrası rezidüel deplasman miktarı
kadar travma anında oluşan kıkırdak hasarı veya eklem kıkırdağında daha geç
dönemlerde husule gelebilen çökmeler
suçlanmaktadır (14, 17). Bunun yanında
kınğın çok parçalı olması, lokalizasyonu
ve hastanın 40 yaşın üzerinde oluşu da
literatürde ek predispozan faktörler olarak gösterilmiştir (9, 22). Ancak bunların
içinde en önemli faktör yetersiz redüksiyon .sonucu rezidüel deplasmandır. Bizim de izoleartroz bulunan 2 olgumuzda
retrospektif değerlendirme yapıldığında,
yetersiz redüksiyon mevcut olduğu saptanmıştı. Özellikle yük binme yüzeyindeki deplasman ve basarnaklaşma hiç kabul edilmemektedir (11, 14, 15, 18, 19).
Serimizde 2 vakada izole, 2 vakada
avasküler nekrozla, 1 vakada da avasküler nekroz ve heterotopik ossifikasyonla
kombine olmak üzere 5 vakada (%
18,5) değişik ciddiyette artroz bulguları
na rastladık.
Yazarların çoğu klinik sonuçların
radyografik sonuçlardan sıklıkla daha iyi
olduğunu rapor etmişlerdir (4, 13, 23).
Bunun nedeni radyografik artroz bulgularının daha erken başlamasına rağmen
hastanın şikayetlerinin bundan daha
geç ortaya çıkmasıdır.. Ancak ilginç
olan, çok uzun süreli takiplerde pek anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir
(11, 22). Bizim vakalarımızın % 54'ünün
(16 vaka) takip sürelerinin 12 - 24 ay olması sebebiyle erken takip sonuçları olarak niteleyebileceğimiz, çok iyi ve iyi sonuçların toplamı % 85,2 bulundu. Bu
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oran literatürle uyumludur. Geç sonuçlarımızın da yine literatürle uyumlu olarak
zamanla daha aşağı seviyelere düşece
ği kanısındayız.
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ASETABULUM KlRlKLARlNlN
UZUN DÖNEM SONUÇLARI
Dr. Lokman Sofuoğlu *, Dr. Mahmut Kt!tç **
Dr. Mahmut Gider***, Dr. Fatih Pesti!Ci ***

Bu çalışmada, SSK Ankara Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniklerinde, Ocak 1983 ile Aralık 1988 yılları arasında kapalı redüksiyon - traksiyon, sadece traksiyon ve açık redüksiyon-internal fiksasyonla tedavi edilen 37 asetabulum kırğı incelendi. Vakalar 34,4 ay ortalama takip süresine sahipti. 25 (% 67,5)
hastada elementler, 12 (% 32,5) hasta.da birleşik kırık mevcuttu. Hastalardan
9'una (% 24,3) kapalı redüksiyon, 16'sı
na (% 43,3) sadece traksiyon ve 12'sinde (% 32,5) açık redüksiyon ile internal
fiksasyon uygulandığı saptandı. Hastalar fonksiyonel kalça skoru ve radyolojik
inceleme ile değerlendirildi. Hastaların
sadece 13 (% 35,2) 'ünde iyi ve mükemmel sonuç saptandı. iyi ve mükemmel
sonuçların büyük oranı (% 27) cerrahi
tedavi edilen hastalara aitti. Özellikle
deplase elementler ve birleşik kırıklarda
konservatif tedavinini uzun süre immobilizasyon ve yetersiz rehabilitasyonun te-

davınin başarısını

etkilediği

düşünüldü.

GiRiŞ

Asetabulum

kırıkları, aslında

bir pelvis kırığı olmasına karşın, kalça ekiemini
ilgilendirdiğinde semptomları ve vereceği maluliyet nedeniyle travmatolojide ayrı bir öneme haizdir (1-5) Asetabulum kı
rıkları geleneksel olarak konservatif metodlarla tedavi edilirdi. Deplase olmayan
asetabulum kırıklarında, konservatif tedavi ile çok iyi sonuçlarda alınmıştır
(6-9). Ancak deplase kırıkların konservatif tedavilerine ait kötü sonuçlar, son yıl
larda bu tür kırıklarda, tedavide cerrahinin ağırlığını. arttırmıştır. Literatürde açık
redüksiyon ile internal fiksasyona ait başarılı ..:onuçlara sahip bir çok yayın mevcuttur (1-5, 10-16).

SSK Ankara Hast. 2. Ortop. ve Travm. KI. Asistam
*
** SSK Ankara Hast. 2. Ortop. ve Travm. KI. Başasistam
*** SSK Ankara Hast. 2. Ortop. ve Travm. KI. Uzmam
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kötü yönde

HASTALAR ve METOD

saptandı.

SSK Ankara Hastanesi 1. ve 2. Ortapedi ve Travmatoloji Kliniklerinde Ocak
1983 ile Aralık 1988 yılları arasında tedavi edilen 155 asetabulum kırığı saptandı.
Bunlardan kontrollere gelen 37 tanesi
çalışmaya dahil edildi. Hastalardan 14' ü
(% 37,8) kadın, 23' ü (% 62,2) erkekti. Erkek/Kadın oranı 1,6/1 'idi. Hastaların ortalama yaşı 39,8 (Yaş aralığı: 20-67
yaş)'idi. Kırıkların, 27 (% 72,9) hastada
trafik kazası sonucu, 1o (% 27,1) hastada ise yüksekten düşme sonucu oluştu
ğu saptandı.
Kırıkların sınıflamasında

Letournel sı
nıflaması kullanıldı (2). Buna göre (%
67,5) hastada elementler kırık, (% 32,5)
hastada birleşik kırık mevcuttu.
Hastalardan 9 (% 24,3)'una travmayı takip eden 24 saat içinde Rowe-Lowell manevrasıyla kapalı redüksiyon uygulandığı belirlendi. Kapalı redüksiyon
uygulanan 9 hastadan 5 (% 13,5)'i transvers elementler, 2 (% 5,4)'ü hemitransvers-posterior kolon kırığı, 2 (% 5,4) 'si
de anterior çıkıkla birlikte olan anterior
kolon kırığı olan hastalar olduğu saptandı. Kapalı redüksiyon uygulanan tüm
hastalarda femur suprakondiler bölgeden geçirilen iskelet traksiyonu ile tedavilerine devam edildiği, 6 haftada uygulamasını takiben 6 haftada pelvipedal alçı
da kaldığı dosyalarından anlaşıldı.
16 (% 43,3) hastaya ise genel anestezi altında lateral trokanterik tirbişon uy" femoral iskegulanıp, hem lateral hemde
let traksiyonunun kombine uygulandığı
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Bu 16 hastanın 1'i (% 2,7) anterior duvar elementer kırığı, 4 (%
10,8) 'ü anterior kolon kırığı, 3 (% 8. 1)' ü
posterior kolon elementer kırığı, 2 (%
5,4) 'si çift kolon kırığına sahipti. Lateral
traksiyon 3 hafta, longutüdinal traksiyon
6 hafta uygulanıp, 1,5 ay süre ile peluipedal alçı uygulaması yapıldığı belirlendi.
12 (% 43,3) hastaya ise genel anestezi altında lateral trokanterik tirbişon uygulanıp, hem lateral hemde femoral iskelet traksiyonunun kombine uygulandığı
saptandı. Bu 16 hastanın 1'inde (% 2,7)
anterior duvar elementer kırığı, 4 (%
10,8)' ünde anterior kolon kırığı, 3 (%
8,1)' ünde posterior kolon elementer kı rı
ğı, 2 (% 5,4)'sinde çift kolon kırığı vardı.
Lateral traksiyon 3 hafta, longutüdinal
traksiyon 6 hafta uygulanıp 1,5 ay süre
ile pelvipedal alçı uygulaması yapıldığı
belirledi.
12 (% 32,4) hastaya, en geç travmayı takip eden 4 gün içinde açık redüksiyon ve internal fiksasyon uygulandığı belirlendi. Bu hastalardan, 5 (% 13,5)'i posterior kolon elementer kırığına 5 (%
13,5) 'i posteri or duvar elementer kırığı
na, 2 (% 5,4)'ü Kolon ve duvar kombine
kırığı göstermekteydi. Postoperatif 45
gün içinde pelvipedal alçıda tutulup,
sonra egzersize başlandığı belirlendi.
Hastalar ortalama 34,4 ay (24-84 ay)
süre ile takip edildi. Hastaların son kontrollerinde mevcut yakınmaları soruldu.
Kalça hareket sınırları ve fonksiyonları
klinik olarak belirlendi. Hastalara ön-arka pelvis grafi, lateral grafi ve obturator

oblik grafi ile
ğu na 34

hastaların

büyük

çoğunlu-

·

SONUÇLAR:
Elementer kırığı olan 25 hastanın 11
(% 29,7)'inde iyi, 2 (% 5,4)'sinde mükemmel sonuç elde edilirken, 6 (%
16,2)'sında orta, 6 (% 16,2)'sında kötü
sonuç elde edildiği belirlendi. Birleşik kı
rığı olan 12 (% 32,4) hastanın, 3 (%
8,1)'ünde orta, 9 (% 24,3)'unda kötü sonuç elde edildiği saptandı (Tablo - 1).

(% 91 ,8) hastaya kompüterize

tomografi çekildi ve radyolojik olarak değerlendirildi.

Sonuçlar D'Aubigne ve Pastel'in tanımladığı skorlama sisteminin, Matta ve
arkadaşları (1985) tarafından uyarlanan
modifiye· şekli kullanılarak değerlendiril
di.

TABLO- 1: Kırık tiplerine göre sonuçların değerlendirilmesi (ilk rakam hasta sayısı, ikinci
rakam"%" değeridir).
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MÜKEMMEL

iYi

ORTA

KÖTÜ

TOPLAM

Postenor duvar

2/5.4

3/8.1

3/8.1

0/0.0

8/21.6

Postenor kolon

0/0.0

5/13.5

0/0.0

0/0.0

5/13.5

Ant. duvar

0/0.0

0/0.0

0/0.0

6/16.2

6/16.2

Transvers

0/0.0

3/8.1

2/5.4

0/0.0

5/13.5

2/5.4

11/29.7

6/16.2

6/16.2

25/67.5

0/0.0

0/0.0

0/0.0

215.4

2/5.4

0/0.0

0/0.0

2/5.4

0;0.0

2/5.4

Post. kolon

0/0.0

0/0.0

1/2.7

5/13.5

6/16.2

iki kolon

0/0.0

0/0.0

0/0.0

2/5.4

2/5.4

2. TOPLAM

0/0.0

0/0.0

3/8.1

9/24.3

12/32.5

GENEL TOPLAM
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11/29.7
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15/40.6
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Kapalı

nuç elde edildiği saptandı. Orta sonuç
elde edilen bu iki hasta da birleşik posterior duvar ile kolon kırığına sahip hastalardı. Mükemmel sonuca ait 2 hasta posterior duvar kırığına sahip, açık redüksiyon ve vida ile tespit edilen hastalar idi
(Tablo- 2).
Tüm hastalar dahil edildiğinde; 2 (%
5,4) hastada ·mükemmel, 11 (% 29, 7)
hastada iyi, 9 (% 24,3) hastada orta, 15
(% 40,6) hastada kötü sonuç elde edildi-

redüksiyon ve longutüdinal iskelet traksiyonu uygulanan 9 hastadan
3 hastada (% 8,1) iyi, 6 hastada (%
16,3) orta sonuç saptandı. iyi sonuca sahip her 3 hastada da transvers elementer kırığı vardı. Sadece lateral traksiyon
ile longutüdinal iskelet traksiyonu uygulanan 16 hastada 15 (% 4D,6) kötü, 1 (%
2, 7) orta sonuç elde edildi. Açık redüksiyon ile internal fiksasyon uygulanan 12
hastanın 2 (% 5,4)'sinde mükemmel, 8
(21,6)'inde iyi, 2 (% 5,4)'sinde orta so-

ği saptandı.

TABLO - 2: Tedavi metodlarına göre sonuçların değerlendirilmesi (İlk rakam hasta
sayısı,

ikinci rakam

"%"değeridir).

s
TEDAVi YÖNTEMi

o

N

u

ç

L

A

R

MÜKEMMEL

iYi

ORTA

KÖTÜ

TOPLAM

KAPALl REDÜKSiYON +
iSKELET TRAKSiYCNU

0/0.0

3/8.1

6/16.2

0/0.0

9/24.3

LATERAL FRAKSiYON +
LONGOTÜDiNAL TRAKSiYON

0/0.0

0/0.0

1/2.7

15/40.6

16/43.3

AÇIK REDÜKSiYON +
iNT. FiX.

2/5.4

8/21.6

2/5.4

0/0.0

12/32.4

TOPLAM

2/5.4

11/29.7

9/24.3

15/40.6

37/100

dahi posttravmatik atirite zemin oluştura
cağı şüphesizdir (15-17).
Rowe-Lowel sınıflamasına dayanıla
rak yapılan konservatif tedaviler, şokan
asetabular kırık cerrahisinin sınırları oldukça daraltıyordu (5-18). Judet ve Letournel asetabulum kırık tedavisinde bir
devrim niteliğindeki çalışmalarıyla, cerra-

TARTIŞMA:

Son yıllarda asetabulum kırıklarının
tedavisinde cerrahi metodlar ağırlık kazanmaktadır. Kalça ekieminin iki komponentten oluştuğu göz önünde tutulursa;
asetabulumdaki minimal deplasmanın
veya intraatiküler küçük bir fragmanın
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hi sınırlarını son derece genişlettiler. 582
vakaya dayanan gözlemleri neticesinde
üç kolon tearini ortaya attılar ve tedaviye ışık tutan yeni bir sınıflama yaptılar
(2,10).
Bu çalışmada asetabulum kırığı olan
37 hasta incelendi. Elementer kırığı olan
hastalarda sonuçların birleşik kırığı olanlara nazaran daha iyi olduğu, en iyi sonuçların açık redüksiyon ile internal fiksasyon uygulanan hastalarda, sonra kapalı redüksiyon ve iskelet traksiyonu uygulananlarda, en kötü sonuçların ise sadece traksiyon uygulananlarda elde edildiği saptandı.

Sonuç olarak; asetabulum kırıkların
da deneyimli cerrahlarca yapılacak anatomik açık redüksiyon ile internal fiksasyonun, konservatif metodlarla elde edilen başarı oranlarını yükselteceğini inancı elde edildi.

KAYNAKLAR:
1. Pantazopoulos T., Mousafiris C.: Surgical
Treatment of Central Asetabular F1actures. C/in
Orthop Re/ Res 1989; 246: 57-64.
2. Letoumel E.: Acetabulum Fractures: C/assification and Management. C/in Orthop Re/ Res
1980; 151:81-106.
3. Penna/ 6F, Davidson J., Garside H et al:
Results of Treatment of Asetabular Fractures. C/in
Orthop Re/ Res 1980; 151: 115-123.

4. Gou/et J.A., Bray T.J., Complex Acetabular
Fractures. C/in Orthop Re/ Res 1989; 240: 9-20.
5. De/ec J.C.: Fractures and Dis/acations of
the Hip, In: Fractures in Adults. Ed: Rock Wood
CA, Green OP. 2ind Ed. 'JB Lippincott Company,
Philade!phia, 1984; pp: 1327-35.
6. Armstrong JR: Traumatic Dib!ocations of
the Hip Joint. J Bone Joint Surg 1948; 3013:430.
7. Brav E: Traumatic Dislocation of the Hip. J
Bone Joint Surg 1962; 44A: 1115.
8. D'Aubinge RM, Pastel M: Functional Results of Hip Arthoplasty with Acrylic Prosthesis. J
Bone Joint Surg 1954; 36A: 451.
9. Epstein HC: Posterior fracture-dis/ocation
of the Hip: Long Term Follow-up. J Bone Joind
Surg 1974;55A: 1103.
1O. Til e M: Fractures of the Acetabulum. Orthop C/in North Am 1980; 11 (3): 481-506.
11. Senegas J. Liorzov G, Yates M: Complex
Acetabular Fractures. C/in Orthop Re! Res 1980;
151: 107-14.
12. Sawagushi T, Brown TO, Rubash HE et
al: Stability of Acetabular Fractures After Internal
Fixation. A Cadaveric Stduy. Acta Orthop Scand
1984; 55: 601-5.
13. Caudle RJ, Crawford AH: Avulsion Fracture of the Lateral Acetabular Margm. J Bone Joint
Surg 1988; 70A (10): 1568-70.
14. Matta JM, Mehne DK, Roff R.: Fractures
of the Acetabulum. Early results of a Prospective
Study. C/in Orthop Re/ Res 1986; 205: 241-50.
15. Matta JM, Anderson LM, Epstein !tc. et
al: Fractures of the Acetabulum. A Retrospective
Analysis. C/in Orthop Re/ Res 1986; 205: 230-40.
16. Heeg M. et al: Acetabular Fractures in
Children and Adolescent. J Bone Joint Surg 1989;
7113 (3): 418-21.
17. Barnes SN, Ste.wart MJ: Central Fractures of the Acetabulum A Critica/ Analysis and Review of Literature. C/in Orthop Re/ Res 1976; 114:
276-81.
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iLiZAROV YÖNTEMi iLE
ÖN KOL UZATMASI VE OLGULARlMlZ

Dr. Orhan GiRGiN *, Dr. Sualp TURAN **
Dr. Can KOŞAY ***, Dr. Ali ÇAYGÜR ***
Ortopedi ve travmatoloji anabilim
dalında tedavi yöntemieri son otuz yılda
büyük aşamalar göstermektedir. Bu aşa
malardan birisi de eksternal fikzatörlerin
gelişimi ve tedavi sınırlarının genişleme
sidir.
1905 yılında Codivillanın çalışmaları
ile başlayan kemik uzatmaları, değişik
eğriler çizerek gelişmeler göstermiştir.
Özellikle alt ekstremi kemiklerinin uzatıl
masında, hem değişik uzatma cihaziarı
kullanılmış, hem de kemiğin değişik anatomik bölgelerinden uzatmalar yapılmış
tır. Alt ekstremitelerdeki uzunluk fakları
kişilerde görünüm ve işlev yönünden daha olumsuz tablolar çizmektedirler. Bu
nedenle bu konuya eğilim daha fazla olmuştur. Üst ekstremitede ise kısalık farkı çok fazla değil ise, deformite çok belirgin ve görüntüyü çok bozmuyor ise,
kişileri çok etkilememektedir. Anatomik
zorluk ve ci haz yerleştirirnindeki sakınca
lar ortopedik cerrahlar bu konuya daha
soğuk bakmasının diğer bir nedenidir.

*
**

Literatür incelendiğinde üst ekstremite uzatmalarına dair çok az yayın olduğu görülmektedir. Bu yayınların bir kıs
mında tek taraflı uzatma cihaziarı belli
bir sınır içinde uzatma için kullanılmıştır
(Wagner ve Ortofiks gibi).
Teknik ayrıntı ve doyurucu yayınlar
olmamasına karşın son yıllarda iLiZAROV yöntemi ile ekstremite uzatmaları
bu konuda büyük bir aşama olmuştur.
Tek ciha:Z ile hem uzatma, hem de deformitelerin düzeltilmesinin yapılabilmesi
veya kampresyon mekanizması ile aynı
kemikte başka işlevlerinde yapılabilmesi
cihazın ve yöntemin tutulmasına yol
açan en etkin nedenlerdir. .
1990 yılında yapılan SiCOT kongresinde bu yöntem ile yapılmış tedavileri
içeren çok sayıda bildiri sunulmuştur.
Dünyanın pe~ çok ülkesinden gelen konuşmacılar kendi olgularını kendi ülkelerinde yaptırdıkları esası iLiZAROV cihazı
nın benzeri olan cihazlarla tedavi ettiklerini söylemiş ve sunmuşlardır.

Ankara Numune Hast. /. Ortop. ve Travm. KI. Şefi
Ankara Numune Hast. /. Ortop. ve Travm. KI. Baş Asistan~

***Ankara Numune Hast. 1. Ortop. ve Travm. KI. Asistan!
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Resim- 1: 3. OLGU S. Ü. (12 Y.) 'n ün Ameliyat öncesi ve sonrast fotoğraflan ile iLiZAROV cihazi uygulanmiŞ
hali görülmektedir.

iLiZAROV'un, 1989 yılında Ankara' da verdiği iki konferansı dinledikten
sonra, bu tür tedavileri seven ve yapan
bir klinik olarak bizde Ankara Numune
Hastanesi ı. Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde ilizarov yöntemi ile, uzatma, düzeltme ve tespit uygulamalarına başla
dık. Kullandığımız cihaz iLiZAROV'un
kendi cihazının, kendi broşüründen yararlanılarak yapılmış modifikasyondur.
Kliniğimizde 1991 şubat ayına kadar
olguya iLiZAROV yöntemi ile değişik tedaviler uyguladık. Bunların içinden 4'ü
de ÖN KOL UZATMALARI idi.

olmaktadır.

Bunlar:
1- Yalnız radius kısalığı,
2- Radius başı çıkığı ile beraber ulna

kısalığı,

3- Ulna kısalığı,
4- Tek kemikli kısalıklar (Uina veya
radius),
5- Radius ve ulnanın beraber kısalığı,

6- Radius ve Ulnanın faklı kısalıkları,
7- Hiç bir tanıma uymayan kısalıktır.
Kısalık

nedenleri ise genelde

şöyle-

dir:
1- Doğmalık kısalıklar,
2- Travma sonucu oluşan kısalıklar,
3- Kırıkların yanlış tedavi sonucu olu-

ÖN BiLGiLER

şan kısalıklar,

Ön kol kısalıkları çoğunlukla 7 tip de
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4- Enfeksiyon sonucu oluşan kısalık-

lar,
5- Daha az görülen diğer nedenler
(Nörolojik hastalıklar sonucu, metabolik
hastalıklar sonucu, türnöral nedenlerle
gibi)

OLGULARlMlZ
1. OLGU: M. A. D. Erkek, 15 yaşında
Doğuştan

kolu kısa ve eli dört parmaklı imiş. Ayrıca dudak yarığı da varmış. Kısalık 4.5 cm kadar. Elde ulnar deviasyon var. Grafide önemli bir değişik
lik yok.

2. OLGU: Z. D. Kız, 13 yaşında
8 yaşında düşme sonucu sağ ön kolu kırılmış önce konservatif sonra cerrahi tedavi görmüş. Kolu hem kısa, hem
de eğri kalmış. Kısalık 4 cm kadar ayrı
ca ulnar radial deviasyon mevcut Grafi:
Radius alt uçta mal unionlu eski kırık ve
ulnada radial tarafa angulasyon var. Radius kısa.
3. OLGU: S. Ü. Erkek, 12 yaşında.
Küçükken sag ön kolu kırılmış. Kırık
çı tedavisi görmüş. Sonra kolu kısa kal- ·
mış ve bileği eğilmiş. Kısalık 4 cm kadar. El bileğinde radial deviasyon mevcut. Grafi: Radius distal epifizi kapalı ve
deforme, ulna uzun ve el radial tarafa
d eviye.
4. OLGU: A. G. Kız, 16 yaşında.
Doğduğunda kolu kısa ve eğri imiş.
Hiç tedavi görmemiş. Kısalık 12 cm ka-
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dar. El 3 parmak! ı ve parmaklar da tl eksiyon deformitesi var. Grafi: Radius angule ve dirsek ekiemi yok. Radius başı arkaya kaymış. Ulna yerinde rudimanter
küçük bir kemik mevcut.
Olgularımızın hem görüntüleri olumsuz, hem de işlevleri yetersiz olup, hareketleri kısıtlı idi.
Önce yapılacak tedavi aileye anlatıl
dı. Uzatman ın komplikasyonları ve riskleri ayrıntılı olarak söylendi. Uzatmanın iki
aşamada olabileceği belirtildi.
Olgularımızın ikisi kırık sekeli, ikisi
de doğmalık nedenlerle kısalık oluşmuş
olgulardır. Doğmalık nedenli olgularımı
za iki halkalı, ilizarov cihazı, travma sekelli olgularda üç halkalı ilizarov cihazı
uyguladık. Travma sekelli olguların proksimal ve orta halkası yapılan osteotomilerle ön kolun uzaması için, orta ve distal halka . ise yapılan osteotomilere
kampresyon yaparak düzgünlüğün sağ
lanması için kullanıldı.
1. olguda radius tam, ulna ise geç
kaynadı. Uzatma 4 cm kadar ve yeterli
idi. 4. olgumuzda uzatma 2 ve 3 aşamalı
planlandı. ilk uzatma 3 cm kadar yapıl
dı. Uzatma zor ve ağrılı idi. Bir ay sonra
kallus yetersizdi. Plak - gref ile tespit yapıldı.

2. ve 3. olgular birbirine benzer olgulardı. Yaşları .nedeni ile d üzeitme ve kaynama sorunları olmadı. Aileye, radius
distal epifizinin kapalı olması nedeni ile
iki yıl sonra tekrar düzeltme veya uzatma gerekebileceği anlatılmıştı. 3. olguda son kontrolde ulna - radius arasında
uzunluk farkının tekrar oluşmakta olduğu görüldü.

KAYNAKLAR

Literatürde en büyük seri 12 olguluk
seri olup, üç hastanenin (ayrı üç ülkenin) doktorları tarafından yayınlanmıştır
(Villa A. italya ve Catagnı M. A., A.B.D.
ve Cotaneo R., Kanada). James W. herediter mültipl ekzostoslu 8 olgunun 10
ulnasını uzatmış ve yayınlamıştır. Ayrıca
1987 ve 1990 SiCOT kongrelerinde bildiriler sunulmuş ve özetleri yayınlanmıştır
(Guvernier G. - Brezilya, Rejacrch N. Kanada, Sertz H. - israil, Ljubic B., Yugoslavya gibi).
Araştırmalarımızda Türkiye'de yapıl
mış ön kol uzatmasına rastlamadık.
Dört olgumuzda uyguladığımız ilizarov yöntemi ile ön kol uzatması denemelerimiz çok olumlu sonuçlar vermiştir.
Alt ekstremitelerde yaptığımız uza~ma
ve düzeltme girişimlerinden edindiğimiz
deneyimler başarımızdaki önemli etkenlerdir kanısındayım.
Bu bildiri az sayılı fakat çok ümitli
bir çalışmayı sunmaktadır. Bence en
önemli ve olumlu sonuç budur.

1- Guarniero R., Barres T.: 1/izarov method in
the upper limb. SICOT 90 XVIII World Cong. Sep.
1990 Montreal S: 494..
2- James W.: Lengthening the u/na in patiens with hereditary mu/tip/ exostoses. J. Bone
and Joind Surgery Vol. 68-8, No: 4 Aug.
1986-561-5
3- Ljubic B., Psom V.: Elongation and deformity Correction of tower limbs using the method
of 1/izarov. SICOT 87 XVII World Cong. Aug. 1987
Munish S: 29
4- Pa/ey 0.: Problems, Obstac/es and Complications of Limb Lengthening by the 1/izarov Tecnique. C/in. Orthop. and Re/ated Research Num.
25D- Jan. 1990. S: 81-104
5- Vi/la A., Catagni M. A.: Lengthening of the
Forearm by the 1/izarov Technique. C/in. Orthop.
and Related Research Num. 250-Jan. 1990 S. .
125-137

6- Williams H. ve ark.: Upper Extremity limb
Lengthenin. SICOT 90 XVIII World Cong. Sep.
1990 Montreal S: 303
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iLiZAROVYÖNTEMi iLE TiBiANIN
DOGMALIK- ANGULE VE DEFEKTLi
PSÖDOARTROZLARININ TEDAViSi
Dr. Orhan Girgin *, Dr. Kenan Dedeoğlu **
Dr. Korhan Özlü ***, Dr. Şemsettin Şenel ***

- Uzun kemiklerin (özellikle) defektli psödoartrozları halen ortopedi ve travmatoloji anabilim dalının kesin çözüm
bulamadığı önemli sorunlarından biridir.
Defektli psödoartrozlar en çok tibia da
oluşmaktadır. Bu nedenle defektli psödoartroz dendiğinde ilk akla gelen uzun
kemik, tibia, olmaktadır.
- Doğmalık tibia psödoartrozları da
çeşitli tedavi yöntemleri olmasına karşın, tedaviye olumsuz yanıt veren önemli sorunlardan biridir.
- Angule (açılı) psödoartrozlar ise
eşliğinde kısalıkta oluştuğundan tedavisi
zor durumlardan birisidir.
Bu üç zor ve inatçı sorunun tedavileri için çok çeşitli yöntemler bulunmuş ve
uygulanmıştır. Sonuçlar ne yazık ki, çoğunlukla olumsuz olmuştur. Çoğu geniş
ve büyük cerrahi girişimler gerektiren
yöntemlerdir. Ayrıca kemik greftleri kullanma gereğinin de olması, yöntemleri
daha da zorlaştırmaktadır. Tibianın ana*

**

tomik

***Ankara Numune Hast. 1. Ortop. ve Travm. KI. Asistam

nedeni ile

açık kırıklar

çok
oluşmaktadır. Açık kırığa enfeksiyonda
eklendiği zaman cilt sorunları ortaya çık
maktadır. Bu da cerrahi girişim rahatlığı
nı ve emniyetini ortadan kaldırmaktadır.
Bu sorunlu ve zor cerrahi yöntemlere alternatif olarak iLiZAROV yeni ve değişik bir tedavi yöntemi ortaya atmıştır.
Sirküler eksternal fikzatör ile yapılan bu
tedavi yöntemi kısa sürede büyük ilgi ve
beğeni bulmuş ve kliniklerin seçkin tedavi yöntemleri arasına girmiştir.
iLiZAROV'un kendisi sayı vermemekte ve bu yöntemle çok sayıda uzun
kemik defektli, angule ve doğmalık psödoartroz tedavi ettiğini bildirmektedir.
SiCOT 1987 ve SiCOT 1990 da bu
konuda pek çok bildiri sunulmuştur. Bazıları: (Orcevic C., Cibo S., YUGOSLAVYA - Cattanes M., Lambori C., Asconi
C., Fabro A., Cervellati C., Morandi M.,
Paley D., Brasibetti A., iTALYA- Frankel
U. H., Brunner V., ALMANYA - Caton

Ankara Numune Hast. /. Ortop. ve Travm. KI. Şefi
Ankara Numune Hast. !. Ortop. ve Travm. KI. Uzmam
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yapısı

leri, genelde birbirini çaprazlar ve 2-2.5
mm çapında kirschner telleridir. Önemli
özelliklerinden birisi de çivilerin GERGiN
olarak tespit edilmesidir. Bir olası örnek
ile bu yöntemin esaslarını sıralıyacak
olursak:
Tibia 1/3 alt kısmında defektli psödoartrozu olduğunu varsayacağımız bir
olgunun bu yöntemle tedavisi şöyledir:
1- Bu tedavi için en az 3 çemberli
bir eksternal fikzatör kullanılır.
2- Birinci çember tibianın proksimal
(üst uç) kısmından çapraz olarak geçirilen çivilerle tespit edilir.
3- ikinci çember bu çember ile defektli psödoartroz arasındaki uygun böl-

J., Prevot J., Vinchen B., Merloz P.
FRANSA).
Ankara Numune Hastanesi 1. Ortapedi ve Travmatoloji kliniğimzed 1989 1990 yıllarında TiBiA'nın 5 doğmalık, 3
angule ve 7 defektli psödoartrozu iLiZAROV yöntemi ile tedavi edilmiştir.

YÖNTEM
ilizarov' un bulduğu ve dünyaya sunduğu tedavi yönteminin esasları şöyle
dir:
ilizarov'un eksternal fikzatörü sirküler eksternal fikzatör grubundandır. Çivi-

t

l

l

t

Şekil

- 1: Yöntemin

Şematik
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Görünümü

geye aynı şekilde tespit edilir.
4- Üçüncü çember defekti i psödoartrozun distalındaki bölgeye göre çapraz
kirschner telleri geçirilerek tespit edilir.
5- Birinci çember ile ikinci çember
arasındaki uygun bir bölgeden (bu bölge tibianın proksimal metafizidir) kortikotomi denen periostu koruyucu transvers
bir osteotomi yapılır.
6- Tedavinin esası; Orta kısımdaki
çemberin distale doğru hareketi ile 1 - 2
çemberler arasında UZATMA, (distraksiyon) ve 2-3 çember arasında sıkıştırma
(kompresyon) yapması olayıdır. Böylece defekt genişliği ölçüsünde uzatma yapılarak, tibia aynı uzunlukta kalmaktadır.
Defektli bölgede, sıkıştırma ile defekt ortadan kalkıp, sıkışma etkisi ile kaynama
sağlanacaktır. üsteatom i bölgesinde ise
periost çok az zedelendiğinden KALLOSTAZiS ilkesi ile uzatma sağlanacak
tır. Görüldüğü gibi yapılan işlem defekt
ile osteotomi arasındaki kemik segmentinin distale (aşağıya) doğru kaydırılması-

Şekil-

dır

(Bir ortopedist, bu segmentin kayması haline ASANSÖR KEMiK ismini vermektedir).

OLGULARlMlZ
Doğmalık

5 olgumuzdan 3'ü daha
önce değişik yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılmış fakat başarılı olunamamış,
hem psödoartrozlu hem de kısalığı olan
olgulardı. 4 olgumuzda yaşları uygun olduğu için psödoartrozlu bölgenin kampresyonu sağlandıktan sonra daha önce saptanmış olan kısalık epifizden uzatı
larak eşitlik sağlandı. Büyük yaşlı olgumuzda; kısalık 12 cm idi ve ilk tedavi girişiminde 7.5 cm kadar uzatma sağlandı.
ikinci cerrahi girişim ile de (8 ay ara ile
yapılmıştır) eşitlik sağlandı.

3 angule tibia olgusunun ikisi osteomiyelit sekeli, biri de travma sekeli idi. Travma sekelli olguda 3 cm kısalık vardı. Yaşı uygun olduğu için tibia distal epifizin-

Şekil-

2A:
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28

Resim- 3: Tranmatis TiBiA defektli psödoartrozlu
ofgufanmtzdan birinin !LIZAROV cihazt
uygufanmtş hali.

den 3 cm uzatma sağlandı. Sonuçlar başarılıdır.

7 defektli tibia psödoartrozlu olgunun S'i travma sekeli (açık kırık tedavisi
sırasında parçalanmış kemik parçaları
nın çıkarılması sonucu) ve 2'si osteomyelit sonucu (sekestr çıkartılması ile)
oluşmuştu. 7 olgunun 4'ünde cilt yeni
bir cerrahi girişime elverişsiz durumda
idi. 2' sinde ise açık kırık plastik cerrahinin değişik yöntemleri ile kapatılamıya
cak yer ve şekilde idi. Sadece bir olgunun cildi, normal cilt dokusu idi.
Sonuç olarak 7 olgunun 4' ünde iyi
sonuç alındı. 2'sinde başarı, kabul edilebilir sınırlarda idi. Bir olguda ise kısalık
farkı tam giderilemedi.
TARTIŞMA

Psödoartroz tedavisinin klasik tedavisinde bilindiği gibi şu şema kullanılır:
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1- Kemik uçları tazelenir. 2- internal fikzatasyon kullanılır. 3- Kemik grefi osteojenezise yardım etmesi için konur. 4Dıştan alçı tesbiti yapılır. Tüm bu girişim
ler geniş cilt ensizyonları ile yapılır. Ayrı
ca gref için ayrı bir cerrahi girişim gerekir.
iLiZAROV yönteminde ise, Ensizyon
küçük, enfeksiyon riski daha az, cilt sorunu olan olgularda bile kullanılabilen
bir yöntemdir. Ayrıca daha az şokan bir
cerrahi girişimdir.
Deneyimli ekipler tarafından yapıldı
ğında ameliyat süresi kısa olmaktadır.
Özellikle defektli psödoartrozlarda
alınan sonuçlar çok yüz güldürücüdür.
Bu tür olguları olan meslektaşlarımı
za önerilebilecek bir tedavi yöntemi olduğu kanısındayız. Az sayıdaki olguları
mızın sonuçları ve SiCOT bildirileri bizi
cesareti e nd irm iştir.
KAYNAKLAR
1- Cattaneo R. ve ark.: Treatment of infected,
unifected and with osseous defect pseudartroses
by ilizarov method. SICOT 87 XVII World Cong. Munich Aug. 1987. S. 21
2- Pabfos J. ve ark.: Bone fengthening methodsin the treatment of large segmental bone defects (LSBD). S!COT 87 XVII World Cong. Munich
Aug. 1987 S. 28
·
3- Pa/ey 0.: Problems, Obstacfes and Compfications of Limb Lengthening by the ilizarov Technique. C/in. Orthop. and Related Research Num.
250-Jan. 1990. S: 81-104
4- Orcevic C.: Treatment of pseudoarthrosts
and defect: pseudoarthrosis of by ilizarov's. SfCOT 90 XVI!! World Cong. Montreaf Sept. 1990. S.
500
5- Prevot J.: Corrections angulatres du squelette par la technique d'ifizarov chez /'enfant. SICOT 90 XVIII World Cong. Montreal Sept. 1990. S.
105
6- Merloz P.: fnteret de la Methode d'ilizarov
dans le traitement des pseudoarthroses des os
long. SICOT 90 XVIII World Cong. Montreaf Sept.
1990. S. 72

HALKA- GERGiN TEL FiKSATÖRLERi
iLE
"·
KLiNiK UYGULAMALARIMIZ

Dr. Mahmut Ü. Karlt *, Dr. Mustafa Caniklioğlu **
Dr. M. Kuddusi Po/at***, Dr. Haldun Ertürk ****

Fiksatör ekstern yaklaşık 100 yıldır
uygulama alanı bulmuş olmasına karşı
emekleme döneminden uzun zaman çı
kamamıştır. Fakat son 10 senede De
Bastiani ve özellikle G. llizarov tarafın
dan popülarize edilmiş ve batıda büyük
rağbet görmüştür. llizarov fiksatörü ile
yapılan klinik uygulamalar tüm dünyada
yüzbinlerle ifade edilmektedir.
Ülkemizde llizarov fisatör eksterni
ile çalışmalar henüz başlatılamamıştır.
Bunun ilk sebebi bu fiksatörün çok pahalı oluşudur. Biz llizarov'un temel prensiplerinden yola çıkarak bir Halka - gergin tel fiksatör modeli geliştirdik ve bunu uygulama alanına soktuk.

MATERYAL VE METOD
Kullandığımız

fiksatör 316 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Çocuklar

*

SSK istanbul Hast. Ortop. ve Travm. KI. Şefi

**

SSK istanbul Hast. Ortop. ve Travm. KI. Şef Yard.

*** SSK istanbul Hast. Ortop. ve Travm. KI. Asistant
**** SSK istanbul Hast. Ortop. ve Travm. KI. Uzmam
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için 3 mm kalınlık ve 10 mm genişliğin
de, erişkinler için 5 mm kalınlık ve 17
mm genişlikte tam halka açık halka ve
omega şeklinde halkalar, çocuklar için 6
mm kalınlıkta, erişkinler için 8 mm kalın
lıkta rod'lar temel parçaları oluşturmak
tadır. Teller halkalara kafası delikli civatalarla tutturulmakta ve tel germe cihazı
ile gerilmektedir. Kirschner telleri erişkin
lerde 2 mm çapı_nda, çocuklarda ise 1
ve 1.5 mm çapırida kullanılmıştır. Ayrıca
üzerinde boncuk şeklinde bir çıkıntısı bulunan stoplu Kirschner telleri de kullanıl
mıştır. Bu sistemde değişik açılarda ve
uzunluklarda "L" şeklinde dirsekler hem
tespit hem de repozisyon ve stabilizasyona yardımcı ögeler olarak tatbik edilmiştir. Ayrıca geliştirdiğimiz bir repozisyon cihazı ile her yön ve her pl~nda fragmanlara hareket vermek mümkündür.
Bar'lar hem dolu ve yivli hem de boru
şeklinde ve bunların içinde hareket ede.

cek

şekilde

imal edildi.
Bu sistem hastaya uygulanmadan
önce ön planlama yapılmalıdır. Fiksatör
sistemi ameliyattan önce kurulur ve
muhtemel değişikliklere hazır hale getirilir. Kırıklar için uygulamada kırık repoze
edilip traksionda iken fiksatör uygulanır.

Resim- 1

Uygulamada öncelikle uyulması gereken kurallar şunlar olmalıdır. Halkaların
sayısı fragmanları stabilize edebilmelidir. Genellikle her fragmana iki halka konulmalı, halkaların biri fragman ucuna
yakın diğeri ise uzak olmalıdır. K. telleri
her halkada en az iki adet olmalı, mümkünse birbirine c::~:/ açıda olmalıdır. Teller damar sinir traselerinden uzaktan
gönderilmeli ve arada dar açı olmamalı-
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dır.

Telierin penetre ettiği adele gergin
durumda tutulmuş olmalı ve yumuşak
dokudan çakılarak geçirilmelidir. Termik
zarar vermemek için süngü uçlu teller
kullanılmalı ve düşük devirle delinmelidir
(2, 3, 4, 7).
Tel halkaya bağlanırken eğilmemeli,
mümkün olduğuncastoplu K. telleri kullanılma!ıdır. Her halka 120° de üç adet
bar'la tesbit edilmelidir. Uzatmalarda
halkalar takıldıktan sonra kortikotomi yapılmalıdır. işlemler bittikten sonra telierin gerginliği kontrol edilir ve bütün vidalar sıkılır. Repozisyon skopi ile kontrol
edilir ve gerekirse düzeltmeler yapılır (2,
3, 5, 8).
SSK istanbul Hastanesinde 1989'dan beri bu sistemi kullanmaktayız. Sistem tecrübelerimiz ışığında gittikçe geliş
tirilmiştir. Bu sistemle yüzü aşkın çeşitli
teşhiste hasta tedavi edilmiştir. 62 kırık,
8 posttravmatik psödoartroz, 8 PEV, 3
konjenital tibia psödoartrozu, 5 artrodez, 3 konjenital deformite, 1 diz fleksiyon kontraktünü ve 21 ektremite uzatması tedavi edildi. Bu serilere ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Çalışması tamamlanan seriler ayrıca ve özellikle detaylı olarak yayına hazırlanmaktadır.

SONUÇLAR

En kötü sonuçlar Femur kırıkların
dan alınmıştır. 13 hastanın 8'inde fiksatör hastaların tolerans gösteremernesi
nedeni ile çıkarılarak diğer metodlarla tedavi edildi. 43 tibia kınğından 3' ü fiksatörün erken çıkarılmasına bağlı olarak tekrar kırıldı. Bunlar alçı ile tedavi edildi. Di-

ğerleri

ise ortalama 3.5 ayda kaynadı. 1
hastada gelişen kaynama gecikmesi
greflenerek tedavi edildi.
Tedavi edilmemiş veya nüks PEV'de
çok iyi neticeler alındı. 7 posttravmatik
psödoartroz kaynadı, biri ise fiksatör çı
karıldıktan sonra tekrar kırıldı. Uzatma
yapılan hastalarda iyi neticeler alınırken
kırıklarda görülmeyen diz, ayakbileği ve
parmaklarda fleksion kontraktürüne meyil ortaya çıkmıştır. Bunlar basit lastik dinamik atellerle önlenmiştir. Tedavide en
iyi neticeleri kongenital deformiteler ve
kongenital psödoartrozlarda vermiştir.
Daha önce yedi defa ameliyat edilen ve
bir türlü kaynamayan kongenital Tibia
psödoartrozu 1.5 ayda kaynamıştır. Baş
ka bir hastadaki 70° lik diz fleksion kontraktürü çok kısa sürede ve komplikasyonsuz olarak tedavi edilmiştir.

dir (6, 8).
Bu tip fiksatör uygulamasının en
önemli problemi hastanın gösterdiği intoleranstır. Bu özellikle femur uygulamalarımızda karşımıza çıkmıştır. Ayrıca femur için konforlu bir metodda değildir.
Bu açıdan hastanın entellektüel yapısı
son derece önemlidir.

TARTIŞMA

Bizim

kullandığım ız t:ksatör tarafımız

dan geliştirilmiştir. En önemli eksiklerimizden biri yeterli biomekanik çalışma
yapamayışımızdır. Biz eksiğimizi benzer
fiksatörlerin kullandığı malzeme ve ölçülere sadık kalarak gidermeye çalıştık.
Biz yurtdışında geliştirilmiş bir fiksatör ithal edip kullanmadığımızdan fiksatörümüzü tecrübelerin ışığında geliştirdik.
Bu nedenle başlangıçtaki hatalarımızın
bir kısmı buradan kaynaklandı.
Bu fiksatörde ince tel kullanıldığın
dan ve tel gergin olduğundan infeksion
son derecede ender. görülmektedir. Bizce infeksion telde gevşeme ve kötü uygulamanın bir neticesi olarak gelişmekte-
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Resim- 2

Bu tip fjksatör bizce sadece bir traksion cihazı, sadece bir breys veya alçı
veya bir plc..k gibi görev yapabilirken bilinçli kullanıldığı takdirde hem repozisyonu sağlayan, hem rijit tesbit yapan hem
dinamik aksiel yüklenmeyi sağlayan,
distraksionu sağlayan ve aynı anda rehabilitasyona izin veren bir fonksion yapmaktadır (1, 2, 3, 5, 8).

Bizim neticelerimiz llizarov kadar başarılı değildir. Fakat tecrübelerimiz çok
sınırlıdır. Ama bazı özel vakalardan aldı
ğımız sonuçlar oldukça başarılıdır. Bu
da bize llizarov'un temel prensipleri ile
hareket edilirse onun neticelerine ulaşıla
bileceğini göstermektedir.
Sizce bu tip fiksatör Gustillo tip 3
açık kırıklar, her tip psödoartrozlar ve
konjenital deformitelerde seçkin metoddur ve mutlak indikasyon bulunmaktadır. Diğer kırıklar, artrodezler ve llizarov
tarafından

ifade edilen pekçok hastalık
ta başarılı bir şekilde kullanılabilmekte
dir. Biz bu hastalık grupları ile ilgili çalış
maları ayrıca yayınlayacağımızdan klinik
uygulamaları gözden geçirdik
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TAVŞANLARDA KALLUS DiSTRAKSiYONU iLE
TIBIAL UZATMA
{iki ayrı tekniğin karşılaştırılması)
Dr. Bener ŞEN *, Dr. Mehmet ÇAKMAK **
Dr. Ayhan ARITAMUR ***, Dr. Abdullah GÖGÜŞ ****
Dr. Vakur OLGAÇ *****
Kallus distraksiyonu ile ekstremitB
uzunluk eşitsizliklerinin giderilmesi ile ilgili ilk klinik uygulama 1987'de De Bastiani (5) tarafından bildirilmiştir. 1989' da
doğu blokundan llizarov (7, 8, 9), kendi
adıyla anılan ve kallus distraksiyonu ile
aşırı benzerlik gösteren yöntemiyle ilgili
geniş klinik ve deneysel araştırmalarını
yayınlayarak yeni bir dönemin başlangı
cını yapmıştır.

Bu çalışmada da kallus distraksiyonu yönteminin histomekaniği ve günlük
optimal uzatma miktarının belirlenmesi
amacıyla tavşanlar üzerinde deneysel incelemeler yapılmıştır.

çalışmada

20 adet Yeni Zelanda tipi immatür albino tavşan kullanıldı (12 haftalık, ortalama 2.0 kg).
Açık ether anestezisi ile her bir tavşanın sağ tibiasına proksimal metafizeodiafizer bölgeden subperiostal tam
transvers osteotomi yapıldı. üsteatomize fragmanların repozisyonu sağlanarak
tarafımızdan özel olarak yaptırılan llizarov tipi eksternal sirküler fiksatöre 4
adet Kirscher teli kullanılarak adapte
edildi. Periost devamlı sütürlerle dikildikten sonra katlar usulüne uygun olarak
kapatıldı.

cerrahi işlem
uygulandıktan sonra postop. 12. günde
rastgele seçilerek gruplandırıldılar. Deney grubu olarak alınan 1. ve 2. gruplarda (8' er tavşan) postop. 12. günden itibaren uzatma işlemine başlandı. 1. grupta 0.5 mmjgün, 2. grupta 1.0 mmjgün
Bütün

GEREÇ VE YÖNTEM

Deneysel Tıp ve Araştırma Merkezi' nde (DET AM) gerçekleşterilen bu
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taşvanlara aynı

olmak üzere toplam 3 hafta süre ile uzatıldıktan sonra cihaz kilitlendi. Takip
eden 2 haftalık sürede hiçbir işlem yapıl
madan fragmanlar olduğu şekilde tutuldu. 4 tavşanın dahil edildiği kontrol grubunda, ameliyatlardan sonra fragmanlara distraksiyon yapılmaksızın, nötral pozisyonda tutuldular. Bütün gruplarda
postop. 3. haftadan itibaren sakrifikasyonlar yapıldı. Postop. 47. günde deneye son verildi.
Ameliyatlardan önce ve sonra haftalık radyolojik kontroller ile, 12., 22., 32.
ve 47. günlerde 99m Tc-MDP ile dinamik ve statik sintigrafiler yapıldı. Deneyin değişik aşamalarında alınan tibia örnekleri toplu olarak BT ile incelendi. Daha sonra dekalsifiye edilen örneklerden
3- 5 mikran kalınlığında kesitler alınarak
H + E, Van - Gieson, toluidin mavisi ve
gümüşleme yöntemleri ile boyandı ve
ışık mikroskopunda incelemeye tabi tutuldu.

SONUÇLAR
Klinik sonuçlar: Postop. 1. günde
20 tavşan ın 6' sının (% 30) ameliyat tarafındaki ayaklarda gelişen ödem 4. günden sonra gerileyerek kayboldu. Hiçbir
tavşanda infeksiyana ve komşu ekiemlerde hareket kısıtlılığına rastlanılmadı.
Kontrol grubunda postop. 3. hafta sonunda gelişen konsolidasyon uzatma
gruplarında deney sonundaki 2 haftalık
bekleme süresi bitiminde gelişti.
Radyolojik sonuçlar: Bütün gruplarda fragman pozisyonları deney sonu iti-
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banyla kabul edilebilir sınırlar (angülasyon 15 dereceden az) içindeydi. 0.5
mmjgün oranı ile uzatılan 1. grupta
min. 7 mm, max. 12 mm olmak üzere ortalama 10 mm Lizama sağlandı. Maksimum distraksiyon oranı (kazanılan uzamajbaşlangıç tibia uzunluğu) % 14 olarak belirlendi. 3. uzatma haftası (UH) sonunda distraksiyon zonunda yoğun prematüre yeni kemik yapımı gelişti. Takip
eden bekleme süresi (BS) sonunda bu
yapı daha da olgunlaştı. BT incelemelerinde de uzatma zonundaki yoğun yeni
kemik yapımı dikkati çekmekteydi (Resim 1a).
1.0 mmjgün oranı ile uzatılan 2.
grupta, min 14 mm, max. 21 mm olmak
üzere ortalama 19 mm uzatma başarıldı.
MaKsimum distraksiyon oranı % 24 olarak belirlendi. 3. UH sonunda fragman
uçlarında yoğun yeni kemik yapımı ve
distraksiyon zonunun ortasında transvers radyolusen zon belirdi. BS sonunda radyolusen alan süratle kemikleşme
eğilimi gösterdi. Bu grubun BT incelemelerinde, uzatma zonunda büyüme kı
kırdağına benzer, benekli yapıda yeni
kemik gelişimi dikkati çekti (Resim 1b c).
Kontrol grubunda ise özellikle eksternal ve köprüleme tipinde olmak üzere. periostal kallus gelişti. Kırık çizgisi deney sonuna dek sebat etti.
Sintigrafik sonuçlar: Bütün gruplarda operasyon taraflarında belirgin uptake artışları gözlendi. Ancak deney ve
kontrol grup verileri arasında anlamlı düzeyde farklılık yoktu. Sonuçlar toplu olarak Tablo- 1'de sunulmuştur.

TABLO 1: GRUPLARA GÖRE SiNTiGRAFiK SONUÇLAR:
A) KANLANMA (Biood pool image) SONUÇLARI

( R - L ) X 100 )

L
GRUP

POSTOPERATiF DÖNEM (Gün)
12.

22.

32.

47.

1.
(0.5 mmjgün
uzatma)

7

19.60

30

30

2.
(1.0 mmjgün
uzatma)

7

5.33

43

40

7

- 12.50

70

12

3.
(Kontrol)

*Deney tarafmm (Sağ), karşt tarafa (Sol) göre kanlanma oran/an.
= Sonuçlar aitmetik ortalamalar almarak elde edilmiştir.
+ Sonuçlar Kruksal- Wallis Varyans Analizi ile incelenmiştir.
(KW = 0.5, p > 0.05, NS).
B) GEÇ FAZDA TUTULUM (UPTAKE) SONUÇLARI (R/L)*
GRUP

POSTOPERATiF DÖNEM (Gün)
12.

22.

32.

47.

1.
(0.5 mmjgün
uzatma)

2.2

4.67

3.62

2.65

2.
(1.0 mmjgün
uzat ma)

2.2

. 2.91

4.66

3.40

2.2

3.17

2.28

2.21

3.
(Kontrol)

*Deney tarafmm (Sağ), karş1 tarafa (Sol) oram.
= Sonuçlar aitmetik ortalamalar almarak elde edilmiştir.
+ Sonuçlar Kruskal - Wallis Varyans Analizi ile incelenmiştir.
(KW = 1.423, p > 0,05, NS)
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Resim 1:a) 0.5 mmjgün oram ile uzatilan 1. grupta,
uzatmanm 3. haftasmda, distraksiyon zonunda gelişen prematüre yeni kemik formasyonu,
b) 1. O mmjgün uzatma grubunda, uzatma zonunda, + uzatmanm 2. hattasmda gelişme
ye başlayan ve fragman uç/anna yakm bölgelerdeki yeni kemik gelişimi ile orta alandaki transvers radyolusen zon,
c) 1.0 mmjgün uzatilan 2. grupta, uzatma sonu dönemde, uzatma zonunun BT incelemesi; Epifiz ve fizise aşm benzeyen ve yeni kalsitiye olmaya başlayan k1k1rdak kolonlar
(11 R 1. grup, 12R 2. gruba aittir).
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Histolojik sonuçlar: 1.
grupta, 3. ve 4. haftalarda,
uzatma zonunda, damardan
zengin fibröz doku ön planda
görüldü. Genç mezenkim hücreleri yer yer kondroblastlara
farklı/aşarak kıkırdak doku aracılığı ile kemikleşme çabası
içindeydi. Meydana gelen kemik trabekülleri arasında yoğun damar gelişimi vardı. Bu
dönemde osteoblastik aktivite
orta, osteon formasyonu minimaldL 5. ve 7. hafta takiplerinde osteoblastik aktivite ön plana geçerek uzun eksene paralel yoğun yeni kemik trabekülasyonu gerçekleşti. Bu dönemde osteon formasyonu ileri derecede artmıştı (Resim
2a).
2. grupta, 3. ve 4. haftalarda 1. grup ile benzer özellikler
gözlendi. Yeni kemik yapımı
nın daha az olduğu bu dönemde kondrositler uzatma vektörüne paralel dizilim gösterdiler. 5. ve 7. hafta takiplerinde
ise fibröz doku varlığı 1. gruba
oranla daha fazlaydı. Kıkırdak
bölgelerindeki kontrositlerdeki
uzun eksene paralel dizilim devam ediyordu. Belirgin damar-.
lq.nma saptanan bu dönemde
osteoblastik aktivite sonucu
gerçekleşen trabekülasyon orta kalınlıkta ve uzatma vektörüne paraleldi. üstean formasyonunun da artmış olduğu ve ayrıca uzatma bölgesinin büyüme plağı yapısına aşırı benzerliği dikkati çekti (Resim 2b).

Resim 2: a) 0.5 mmjgün uzatilan grupta, deney sonunda uzatma bölgesi, ka/m ve yoğun
olarak gelişen yeni kemik trabekülasyonu ile yüksek osteoblastik aktiviteyi yanSftan osteoblast!ar. H + E, X 80.
b) 1.0 mmjgün uzat!lan 2. grupta, 1. gruba oranla daha az yoğun olarak gelişen
yeni kemik trabekülasyonu ve yüksek osteob!astik aktiviteyi yans1tan osteoblastlar. Deney sonu dönemi, H + E, X 80.
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yapılan

uzatmalarda ise karşılaşılan doku direncinin 49 N'dan başlayarak 223
N'a kadar artabileceği Wolfson (8) tarafından bildirilmektedir. Ayrıca uzatma
bölgesinin epifizer bölgeye aşırı benzerliği ve bölge dolaşımında görülen artışlar
yapılan deneysel ve klinik çalışmalarda
llizarov ve De Bastiani tarafından gösteri! miştir ( 1, 3, 4, 5).
Literatür ile büyük bir uyum gösteren deney verilerinin değerlendirilmesi
sonucunda kal! us distraksiyonu tekniğin
de 1 mmjgün uzatma oranı ile daha kaliteli, güvenilir ve kamplikasyon insidensi
düşük ekstremite uzatmalarının başarıla

Kontrol grubunda ise sekonder kırık
kayn,amasının karakteristirk özellikleri
ön plandaydı.

TARTIŞMA

llizarov tipi eksternal sirkül er fiksatöün 4 halka ve 8 K teli kullanılarak gelişti
rilen son modelinin aksiyel yüklenmelere karşı mükemmel stabilite sağladığı bildirilmektedir (4, 5, 8). ilk defa tavşanlar
üzerinde tarafımızdan kullanılan ve 2 halka ile 4 K telinden oluşan cihazın yeterli
stabilite sağlamadığı düşünülmektedir.
Deneyde, ağırlığının tavşanlar için uygun olmayacağı gerekçesiyle halka sayı

bileceği kanısı edinilmiştir.

sı arttırılmamıştır.

Yaptığı araştırmalar

sonucunda Kojimoto (6), cerrahi teknikte periost korunmasının asıl öneme sahip olduğunu, endosteumun fazla önemli olmadığını savunmakla beraber, llizarov (2, 3, 4, 5)
periost ile birlikte endost ve intramedüller nütrisyonel damarların da korunması
gerektiğini bildirmekte ve sadece kortikotomi yapılması gerektiğini tavsiye etmektedir. Çalışmamızda tavşan tibiası
nın kortikotomiye uygun olmaması nedeniyle supperiostal tam osteotomi yapı!- ,
mıştır. Bu nedenle bütün gruplarda
eksternal ve köprüleme tipinde kallusun
ön planda geliştiği belirlenmiştir.
Kallus distraksiyonu yönteminde osteogenezisin endokondral ve intramembranöz yol ile gerçekleştiği ileri sürülmektedir (1, 2, 3, 4, 6). Aynı yazariara
göre yeni oluşan kemik trabelükasyonu
oryentasyonu tansiyon - stres vektörüne paralel olmakta ve günlük ideal uzatma oranının 1.0 mm olması gerektiği savunulmaktadır. Bu miktardaki bir. oranla
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iLiZAROV EKSTERNAL FiKSATÖRÜ
UYGULANAN OLGULARlMlZ

**, Dr. Macit UZUN****,
Dr. Nuri GÜLTEKiN *, Dr. Hilmi ULUS ***,

Dr. Mehmet AL Tl NMAKAS

ilizarov, 1951 yılında başlattığı çalış
malarda kendi geliştirdiQi sirküler eksternal filsatör kullanmış, kompatotomi veya kortikotomi yaparak kallus diskraksiyonu ile uzama sağlamıştır (1). Yakın zamanlarda Batı dünyasında da uygulama
alanı bulan ve giderek popülarite kazanan bu yöntemin avantajları, daha az invaziv bir girişim olması, kemik grefti gerektirmemesi, hastanın birinci günden itibaren tam ağırlık vermesine imkan tanı
ması, mevcut olan veya distraksiyon esnasında oluşabilecek angulasyon, transIasyon gibi deformitelerin aynı anda düzeltilmesini sağlamasıdır (1-15). Aynı tek-

*
**
***
****

Gü/h.
Gü/h.
Gü/h.
Gü/h.

Ask.
Ask.
Ask.
Ask.

Tip
Tip
Tip
Tip

Akd.
Akd.
Akd.
Akd.

Ort ve
Ort ve
Ort ve
Ort ye

Trav.
Trav.
Trav.
Trav.

ABD.
ABD.
ABD.
ABD.

nik diğer iki düzlemli eksternal fiksatörlerle de uygulanabilir. Ancak ilizarov cihazında küçük pin çapı cilt ve kemikte
daha az reaksiyona neden olur, telierin
farklı yönlerde olması nedeniyle pin gevşemesi stabilite bir sorun yaratmaz, torsiyon-makaslama daha iyi kontrol edilir
(2). Tellerdeki gerilime ve üç boyutlu konumuna bağlı olarak, güçlü bir stabilitenin yanısıra kazandırılan hareket yeteneği ve aksiyal yöndeki dinamizasyon, ilizarov eksternal fiksatörünü diğer fiksatörlerderi ayıran en önemli özelliktir
(2,3,5,6). Bu nedenle sirküler eksternal
stabilizatör tanımı daha uygundur.

Profesörü
Doçenti
Yrd. Doçenti
Uzm. Öğren.
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MATERYAL ve METOD

ilizarov cihazı, 1.5 veya 1.8 mm çapındaki düz veya boncuklu Kirschner telleri ile kemiğe fiksasyonu sağlayan sirküler bir eksternal fiksatördür; gerilim altın
da ve multipl yönlerde yerleştirilen bu
teliere ek olarak birçok işlevi bulunan
yivli çubuklar, menteşeler, plaklar vb. çeşitli parçalardan oluşur. Çerçeve amaca
göre sınırsız kombinasyonlarda uygulanabilir.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Ana Bilim Dalında Ekim 1989 - Şubat
1991 arasındaki 17 aylık dönemde 4 tibial uzatma, 1 femoral uzatma, 1 ulna
uzatmasıyla önkol deformitesi düzeltilmesi, 2 tibiada aksiyal Kemik translasyonu ile kemik defektinin tamiri yapıldı. Bu
amaçla 1.8 mm çapındaki Kirscher telleri 80-130 kg. gerilim altında sirküler halkalara tesbit edildi. Önceden planlanan
bölgelerden periosteal ve endosteal dolanımın mümkün olan en üst düzeyde
korunduğu metafizeal veya diafizeal seviyeden kortikotomi yapıldı.
Tibial uzatma, vakalarında ilk işlem
olarak fibuladan osteotomi ile 1 cm'lik
segment çıkarıldı. Operasyondan 48 saat sonra hastalar ayağa kaldırıldı, ağırlık
vermesi teşvik edilerek yürütüldü ve tam
aktivasyon için yoğun fizyoterapi programı uygulandı. Yedi ila 10 günlük yumuşak doku iyileşmesi beklendikten sonra
4 x 0.25 mm/gün hızında distraksiyona
başlandı. Birinci ayda haftalık, daha sonra 15 günlük aralarla kontrol grafiler çe- ·

460

kildi. istenen uzama veya kemik translasyonu gerçekleştikten sonra uzatma iş
lemi sonlandırıldı veya defekt vakaların
da kampresyon uygulandı. Yeni kemik
dokusunun radyolojik konsolidasyonu
tamamlanınca cihaz çıkarıldı.
Tibiada kemik kaybı olan bir hastaya bifokal kortikotomi yapıldı. Defekt ortada giderildi ve kampresyon yapılarak
kaynama sağlandı. Açık redüksiyon ve
internal fiksasyon yapılan tibia kırıklı bir
olguda yağ nekrozu gelişmesi, internal
fiksasyon cihaziarında gevşeme, kırık redüksiyonunun bozulması, akıntının devam etmesi, radyografi ve sintigrafi bulguları ile nonuion tesbit edilmesi üzerine
hastanın internal fiksasyon cihaziarı çı
kartıldı, sekestr ve infekte kemik fragmanları temizlendi. Tibia distalinden monofokal kortikotomi ve boncuklu kirschner telleri kullanılarak defekt kemik transportu ile tamir edildi.

SONUÇLAR

Uzatma yapılan olguların özellikleri
Tablo l'de verilmiştir. Kısalığı olan olguların çekilen ölçülü grafilerde kısalık en
az 4 cm en çok 8.3 cm (ortalama 5.6
cm) idi. En az 2.1 cm, en çok 7 cm (ortalama 4.2 cm) uzatma sağlandı (Tablo
ll). ilk kal! us görülmesi en erken 16, en
geç 23 günde (ortalama 19.5 gün) gerçekleşti. Uzatma indeksi 28.6 ila 33.4
günjcm (ortalama 31.1 günjcm) idi.
Hastalar en çok 16, en az 5 ay (ortalama 8.4 ay) izlendi.

Tablo 1. Uzatma

Olguları

..

Hasta No.

Yaş

Cins

1

13

2

Ekstremite

Etyoloji

Kısalık

K

Sol femur

Po li o

4.0cm.

16

K

Sol tibia

Osteomyelit

8.7cm

3

17

K

Sağ

tiba

Nörofibromatozis

5.6cm.

4

7

K

Sağ

ön kol

Konjenital

4.5cm.

5

13

E

Sağ

tibia

Polio

6.6cm .

6

13

E

Sağ

tibia

Polio

Tablo ll. Uzatma

Olgularının Sonuçları

.

4.6 cm.

*

Hasta

iık Kallus

Distraksiyon

Cihazın Kalış

No.

Görülmesi

Süresi

Süresi

1

17 gün

36 gün

78 gün

2.4 cm

32.5

2

22 gün

94 gün

209 gün

?.O cm

29.9

3

23 gün

65 gün

154 gün

4.6cm

33.4

4*"'

16 gün

23 gün

60 gün

2.1 cm

~8.6

Uzunluk

U. indeksi
(gün

1 cm)

* Beşinci ve altıncı olguda tedavi henüz sonuçlanmamıştır.
** Uzatma radiusla

eşitlenmek

üzere ulnada

yapıldı.

Tibiada kemik defekti olan iki hastanın distraksiyonu tamamlanarak defekt
kapatıldı (Tablo lll). Defekt nedeni bir
hastada ateşli silah yaralanmasına bağlı
açık kırık, diğerinde infekte nonuiona
bağlı osteomyelitik kemiğin rezeksiyonu
idi. Her iki hastada kallus disraksiyonu
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ile 4.4 cm rejenere kemik oluşumu saptandı. Halen kampresyon uygulanmakta
olan bir olguda kampresyonun 14. gününde sintigrafik olarak kampresyon sahasında osteoblastik aktivite artışı gösterildi.

Tablo lll. Defektli Olgular
Hasta No.

1
2

Yaş

20
38

Cins

Defekt

ilk Kallus

Oist. Süresi

(cm)

(gün)

(gün)

23.
21.

30
58

5.2
4.0

E

K

Bir olguda, distraksiyonun geçici süre durdurulmasıyla kendiliğinden geçen
peroneal sinirde parsiyel aksanal dejenerasyon ve Aşil kontraktürü gelişti. Aşil
kontraktürü yeterli kemik uzunluğu sağ
landıktan sonra Z-plasti ile giderildi ve
ayak bileği metatarslardan geçirilen
Kirschner telinin distal halkaya tesbiti ile
90 derecede tutuldu. Bir hastada diz ekleminde oluşan sertlik distraksiyon sonlandıktan sonra egzersizle tamamen düzeldi. Pin infeksiyonu hiç görülmedi.

TARTIŞMA

Günümüzdeki ekstremite uzatma
yöntemlerinin tarihi, 1905'de Cadivilla'ya dek uzanır. Son 80 yılda, bir çok
ekstremite uzatma cihaz ve tekniği bulunmuş, bunların bir kısmı artık terk edilmiştir (2,4, 7). üsteotomiden sonra distraksiyonla oluşan kemik defektinin daldurulması için üç teknik uygulanabilir:
a) kanselöz kemik greftleme ve internal
fiksasyon, b) kortikal allogreft kemik ile
ekstremite uzatma, c) distraksiyon boş
luğunun greftsiz uzatılması.
Kansel öz kemik greftleme ile distraksiyon boşluğunun daldurulması ve internal fiksasyon tekniği, üç operasyon ge462

ı

rektirmekte ve ekstremite uzatılmasının
biyolojisini göz ardı etmekte, yumuşak
doku ve kemikle ilgili komplikasyonlar
sıklıkla karşımıza çıkmaktadır (8).
ilizarov tekniğinde kontrollü ve progressif olarak oluşturulan mekanik distraksiyon sonucu meydana gelen "rejenerat" kemiğin konsolidasyon hızı, kemik iliğinin ve dolaşımının korunmasına
bağlıdır (2,9). Nitekim, olgularımızda kortikotomi sırasında periost ve medüller
kanalın korunmasına azami dikkat gösterilmiş, ortalama 31.1 gün/cm'lik uzatma
indeksi sağlanmış ve konsolidasyonda
gecikme sorunuyla karşılaşılmamıştır.
ilizarov tekniği ile defektli kemik,
özellikle atrofik nonuion tedavisinde elde edilen başarı dikkat çekicidir (10, 11).
Atrofik nonuionlu kemiğe uygulanan kortikotomi ve distraksiyon-kompresyon,
nonuion bölgesinde osteojenik stimulus
sağlar (11). Olgu sayımızın azlı ğı ve henüz geç. sonuçları almamış olmamıza
karşın, erken sonuçlar bu bulguyu desteklemektedir.
ilizarov tekniği uzatma, deformite
düzeltilmesi, defektli-defektsiz· nonuion
tedavisi, osteomyelit ve hatta bir çok tümöral olayda güvenle uygulanabilece~
bir tedavi yöntemidir.
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UZAYSAL YARIM ÇERÇEVE EKSTERNAL
FiKSATÖRÜN MEKANiK DAVRANlŞlNlN ANALiZi

Dr. Mahir GÜLŞEN

*, Dr. ibrahim Deniz AKÇALI **, Dr. Hüseyin MUTLU ***

Günümüzde, kemik ve eklem rahatsızlıklarının eksternal fiksatörlerle tedavisi geniş kabul görmüştür. Eksternal fiksatörler temel olarak üç ana grupta incelenebilir; çivi fiksatörleri, klemp fiksatörleri ve halka fiksatörleri (1, 10). Bu fiksatörler, yarım çivileri e tek taraflı ve tam çivi! eri e de iki taraflı veya çembersel olarak kullanılır. Tam çivilerin bilinen sakın. caları ve emin kullanım alanlarının dar ol. ması nedenleri ile yarım çivilerin kullanıl
dığı tek taraflı yarım çerçeveler daha sık

lenmemiştir.

Bu çalışmada, uzaysal yarım çerçevenin yana! kuwetler altındaki mekanik
davranışı teorik olarak incelenmiş ve bilgisayar yardımıyla; çivi ve çubukların
boy ve çapları, çivilerin kırık hattına olan
uzaklığı ile üst ve alt çivi grupları arasın
daki düşey düzlem açıları gibi uygulama
parametrelerinin sistem sıkılığı üzerine
etkileri araştırılmıştır .

kullanılmaktadır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Eksernal fiksatörlerin mekaniği ile ilgili olarak rapor edilen çalışmalarda düzlemsel tek taraflı yarım çerçevenin ön .arka, yan ve eksenel yönlerde eğilmeli
ve burulmalı yüklenmelerdeki fiksatör sı
kılığı incelenmiştir (2-1 O, 12). Bir adet
ayarlanabilir klemp fiksatörü ile üst ve
alt çivi grupları farklı düşey düzlemlerde
yerleştirilerek çapraz yarım çerçeveler
kurulabilir. Bu durum teorik açıdan ince-

Uzaysal yarım çerçevenin davranış
analizi için geliştirilen matematik model
Şekil 1'de görülmektedir. Modeldeki değişkenler aşağıdadır:

x, y, z: kartezyen koordinatları,
b: kuwete uzak parça kırık ucu - çivi

arası uzaklık,

c: kuwete yakın parça kırık ucu - çivi

arası uzaklık,

* Çukurova Üniv. T1p Fak. Or1op. ve Travm. ABD. Doçenti
** Çukurova Üniv. Müh. Fak. Mak. Müh. Böl. ABD. Profesörü
***Çukurova Üniv. Müh. Fak. Mak. Müh. Böl. ABD. Araş. Gör.
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B

X

1

1

1
1

1
1

c

b

y

d

g
z
Şekil

- 1: Matematiksel Model

d: kuwet düzlemi ile kuwete yakın
çivi düzlemi arasındaki dik uzaklık,
f: çivi uzunluğu,
g: iki çivi düzlemleri arası uzaklık,
a: çivi düzlemleri arasındaki bağıl

esnektir,
- çeşitli elemanlar arası fiksasyon
mükemmeldir,
- kırık parçalar arası temas olmayacaktır,

- normal ve kesme kuwet etkileri ih-

açı,

kuwetin z ekseni ile yaptığı açı,
n: zekseni ile deformasyon izdüşüm

<fJ:

açısı,

Modelde aşağıdaki varsayımlar yapıl
mıştır:

- kemik

katı,

fiksatörün

elemanları

2

mal

edilmiştir.

Yukarıdaki varsayımlarla

Castigliano
yöntemi (11) kullanılarak kemik eksenine dik yana! kuwetler altında kemiğe
dik doğrultudaki deformasyonlar ifade
edilmiş ve aşağıdaki analitik bağıntılar
bulunmuştur:

2

V3 = (Fl/6E 31) [ (f (2AB+AC+BD+2CD) + (2g -3gc+3gd-6cd) Cos (<P-n)]
2
+ [ (1 jG3J3)-(1 /E3l3) ] (Ff /1) [A(g +d) - d D] (bB+ cC)
V4

= (Ff /3E 414)

CD + [(CD/G 4 J 4 ) + (Cos<PCosnjE 4 14) ] Ffb (g +d)

V = V2 + V3 + V4 (toplam yer değiştirme miktarı).
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Formüllerde kullanılan diğer değiş
kenler ise şunlardır:
2 işareti kuwete yakın çiviye, 4 işare
ti kuwete uzak çiviye, 3 işareti ise çubuğa ait değişkenlerde kullanılmıştır.
E2, E3, E4 : elastiklik modülleri,
12, 13, 14 : alan atalet momentleri,
J2, J3, J4: polar atalet momentleri,
G2, G3, G4 : kayma modülleri,
F: kuwet,
1 2
2
2
1: [g + 2f (1- COSa ] /
A = sin (a + r/J),
B = sin (a + D),
C =sin D,

D= sin

rf;.

Yukarıdaki

analitik bağıntılar yardı
mıyla sistemin mekanik davranışı Pascal
dili kullanılarak bir bilgisayar ile araştırıl
mış ve elde edile·n verilerle polar grafikler çizdirilmiştir. Fiksatör parçalarının
paslanmaz çelikten imal edildiği varsayıl
mıştır.

BULGULAR

Sistemin genel davranışı Şekil 2'de
görülmektedir. Kemik eksenine dik olan
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0.093
Davramş1

0.281

0.468

TARTIŞMA

kuwet doğrusu 0°'den 3f:IJ 'ye değiştik
~e, uzak çivi doğrultusundaki yer değiş
tırme azalırken buna dik doğrultudaki
yer değiştirme miktarı artmaktadır.
0

Kuwetin her konumu için, ke~ik
ucunda 180°'de bir aynı miktarda ancak
ters yönde yer değiştirme vardır.
Kemik ucu; kuwet doğrultusunu bir
faz farkı ile takip etmektedir. Kuwet doğ
rultusunun, kuwete uzak çivi eksenine
paralel ve dik olduğu durumlarda kemik
ucu yer değiştirme vektörü ile kuwet
doğrultusu arasındaki faz açısı genellik0
le 0° veya 0°'ye yakındır. Kuwet Q 'den
o
90 'ye doğru değiştikçe, kemik ucu vektörü bir faz açısı ile kuwetin önünde seyretmektedir. 90° ile 180° arasında ise
kemik ucu vektörü, kuwet doğrultusu~
nun gerisinde kalmaktadır. Bu olay
0
180 'de bir kendini tekrar etmektedir.
Kuwete yakın çivinin, uzak olan çiviye göre yaptığı açı saat yönünde ve saatın ters yönünde 0°'den 90°'ye artırıldı
ğında uzak çivi istikametinde sıkılık giderek artmakta ancak, uzak çiviye dik doğ
rultuda sıkılık çok az da olsa azalmaktadır.

Çivi boylarının kısa tutulup, kuwete
uzak kemik parçasında çivilerin kırık hattına yakıniaşması ve kuwete yakın kemik parçasında ise uzaklaşması sıkılığı
arttırmaktadır. Çivilerin kırık hattına uzaklığının eşit olduğu durumda; kuwet uygulama noktası neresi olursa olsun yer
değiştirme miktarı aynı olmaktadır. Bu
durumda çivilerin kırık hattına yakın olması sıkılığı olumlu yönde etkilemektedir. Çivi ve çubukların çaplarının arttırıl
ması da sıkılığı artırmaktadır.
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Tek taraflı eksternal fiksasyon sisteminin teorik anali;çi üzerine çıkan yayrnlarda her iki kemik parçasını tutan çivilerin aynı düzlemde olduğu özel bir durum (düzlemsel tek taraflı fiksasyon) incelenmektedir (4, 6). Oysa ayarlanabilir
çivi fiksatörleri-;tle her iki parçayı tutan çivii er farklı düzlemlerde yerleştirilerek
uzaysal yarım çerçeveler kurulabilir.
Uzaysal yarım çerçeveleri n mekanik davranışının incelenmesi ile deneysel çalış
malara yön verilebilir ve tedavide amaca yönelik fiksasyon düzenlemeleri yapı
labilir. Uzaysal çerçevede, kırık ucunun
kuwet vektörünü bir faz farkı ile izlemesi, sistem üzerinde yapılacak deneysel
çalışmalarda kırık ucunun gerçek yer değiştirmesinin yönü ve miktarının tesbit
edilebilmesi için birbirine dik iki doğrultu
da ölçüm gerektiğini ortaya koymuştur.
Uzaysal çerçevenin sıkılığı, kuwete
uzak çivinin düzleminde gelen kuwetlere karşı en fazla olup, bu düzleme dik
düzlemde gelen kuwetlere karşı ise en
azdır. Uzaysal durumda elde edilen bu
bulgular tek düzlemli unilateral sistemin
teorik ve deneysel incelemelerinde de
benzer şekilde gözlenmiştir (2-1 O, 12).
Uzaysal çerçevede; çivi grupları arası
açı 0° den 90° ye değiştikçe kuwete
uzak çivinin d üziemindeki sıkılık % 1o
kadar artmaktadır. Bu durumda klinik
uygulamada proksimal çivi grubunun
ekstremiteye genellikle etkin olan kuvvet düzlemine paralel, distal çivi grubunun ise kuwet düzlemine dik düzlemde
yerleştirilmesi sistemin proksimal çivi
doğrultusundaki sıkılığını arttıracaktır.

Düzlemsel çerçevede olduğu gibi;
çivi boylarının kısa tutulup, çaplarının

arttırılması,

çivilerin

kırık

hattına

olan
uzaklıklarının eşit olması durumunda bu
uzaklığın mümkün olduğu kadar kısa tutulması ile çubuk boyunun azaltılması
uzaysal çerçevede de sıkılığı arttırmakta
dır (2, 4 - 6, 9, 12). Çivilerin kırık hattına
olan uzaklıkları eşit olmayacaksa; kuwetin etkin olduğu parçada çivilerin kırık
hattına uzak, diğer parçada ise yakın
yerleştirilmesi sıkılığı arttıracaktır. Bu
son durumda kuweİin uygulama noktasının çivilerden uzaklaşmasıyla sıkılık artacaktır. Öte yandan kuwete uzak çivinin kırık hattına olan uzaklığı; kuwete
yakın çivinin kırık hattına olan uzaklığın
dan fazla ise, kuwetin çivilerden uzaklaştırılması ile sıkılık azalmaktadır. Çubuk çapının arttırılması da sıkılığı olumlu
yönde etkilemektedir.
Bu inceleme sonucunda; sıkılığın
kuwet doğrultusundan bağımsız hale
getirilmesi, başka bir deyişle, sıkılığın sabit hale getirilmesinin mümkün olup olamayacağı sorusu ortaya çıkmıştır. Bu
soruya yanıt arayışları birden fazla yarım çerçevenin birlikte kullanma dıüşün
cesini doğurmaktadır. Bu düşüncenin
analitik ve deneysel olarak incelenmesinde yarar olduğu kanısındayız.
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KALLOTAZiS YÖNTEMiYLE EKSTREMilE UZATMA

Doç. Dr. Mehmet ÇAKMAK *, Dr. Mehmet AŞlK **
Dr. S1m BAŞTÜRK **, Dr. Yalçin YAVUZER**

Çeşitli

nedenlere

bağlı

ekstremite
uzunluk eşitsizliklerinin tedavisi için birçok uzatma teknikleri tarif edilmiş ve günümüze kadar kullanılagelmiştir. Bunların içinde son yıllarda popülarite kazanan distraksiyon epifizyolizinin zamanla
bir takım komplikasyonları ve problemleri ortaya çı"-1ıkça yeni arayışlar başlamış-·
tır.

1987 yılında De Bastiani kortikal osteotomi ile oluşturulan kallus dokusunun distraksiyonundan ibaret olan. ve
kallotazis ismi verilen bir uzatma yöntemi tanımlamış ve diğer uzatma yöntemlerine göre daha avantajlı olduğunu savunmuştur (5).
Biz bu yöntemle uzatma sağladığı
mız 19 olgudan aldığımız sonuçları sunmayı amaçladık.

MATERYAL VE METOD
Ü. ist. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Temmuz 1988

i.

-Temmuz 1990 tarihleri arasında 19 hastaya kallotazis yöntemiyle uzatma uyguladık. Olgularımızın en küçük 4, en büyük 18 olmak üzere ortalama yaşı 10.3
idi. Olgularımızın 11'i (% 57.9) kız, 8'i
(% 42.1) erkekti. Kısalık 12 olguda poliomyelite, 6 olguda değişik konjenital
. deformitelere, 1 olguda tüberküloz artrit
sekeline bağlıydı. Olgularımızda en az
4.5 cm, en fazla 11 cm olmak üzere ortalama 5. 7 cm kısalık mevcuttu. Kısalık 1O
olguda tibia, 4 olguda femur, 5 olguda
ise hem tibia hem femurda idi. Bu yöntemle en az 4 cm, en fazla 1O cm olmak
üzere ortalama 5.2 cm uzatma elde edilmiştir. 19 olgunun 14'ünde tibial, 4'üne
fe moral, 1'ine ise hem femoral hem tibial uzatma uygulanmıştır. Takip süremiz
en az 6 ay, en fazla 2 yıl olmak üzere ortalama 1.6 yıldır.
Kamplikasyon olarak 5 olguda ekinizm, 2 olguda psödoartroz, 1 olguda
pes valgus deformitesi, 2 olguda da anguler deformite saptandı.

* i. Ü. ist. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Doçenti
**i. Ü. ist. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Asistan!
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TARTIŞMA:

ken, llizarov kendi geliştirdiği eksternal
sirküler fiksatörün 3 boyutlu planda rigit
fiksasyon sağladığınız belirtmektedir
(8).
Biz, olgularımızda, epifizeal distraksiyonlarda da kullandığımız, Manticelli tarafından geliştirilen distraksiyon cihazını
kullandık (4, 6, 13). Bu distraktör, tibial
kallotazis olgularında başarı ile uygulanırken, femoral uzatmalarda bir takım
sorunlar ortaya çıkardı. Bu nedenle femoral kısalık olan son 2 vakamızda lateralden fiksasyon sağlayan ortofiks cihazını tercih ettik.
Yayınlarda 1 mmjgün uzatma oranı
nın en optimal olduğu hususunda düşünceler ağırlıktadır (5, 10, 14). Günde
0.5 mm uzatma ile osteogenezis uzatma hızına erişecek ve prematüre kemik
konsalidosyonuna yol açabilecektir. Buna karşıt olarak llizarov 2 mm/gün (4 defada) uzatma oranı ile osteogenezisln
gecikeceğini ve çevre yumuşak doku
hasarının artacağını belirtmektedir (9).
Aynı yazar en iyi oran ve frekansın otodistraktör aracılığı ile elde edilen 1
mm/günlÜk uzatma olduğu kanısında

Kallotazis, uzun kemiklerin, submetafizer bölgelerinde yapılan subperiostal
osteotominin tedrici ve kontrollü distraksiyonu ile sağlanan bir uzatma tekniği
dir. Distraksiyona maruz kalan bölgede
kemikleşme, periostal ve endosteal ossifikasyonla oluşmaktadır (1, 5, 14, 15).
Osteotomi yaparken medullaya zarar
vermemek için, posterior korteksfn osteoklazi ile kırılması önerilmektedir (5, 15).
Osteotomi esnasında periostal ve ·endosteal kanlanmanın korunması büyük
önem taşır (1, 5, 8, 9). llizarov, tedrici
tel germeleri ile uyguladığı kapalı osteoklazi tekniğinin kemik iliği ve endosteumu korumak açısından daha iyi olduğu
nu belirtmiştir (8, 9). Kojimoto ve arkadaşları ise endost ve kemik iliğinin kal!us distraksiyonunda önemsiz olduğu
nu, periostun esas öneme sahip olduğu
nu belirtmişlerdir (10).
üsteatomize fragmanların pastop
dönemde mutlak stabil olması gerektiği
konusunda tüm otörler fikir birliği içindedirler (1, 2, 3, 5, 8, 10, 12). Distraksiyon
zonunda gelişecek dokunun özelliği fiksasyon stabilitesi ile yakından ilişkilidir.
Fragmanların
stabilizasyonu yetersiz
olursa, fokal hemorajik bölgelerde kıkır
dak adacıkları ve fibroz doku formasyanu ön plana çıkar ve yeni kemik formasyon u olmaz (8).
Batılı yazarlar fiksasyon için ortofiks
fiksatörünü tercih etmektedirler (1, 5,
16). llizarov ise kendi geliştirdiği eksternal sirküler fiksatörün ideal cihaz olduğunu öne sürmektedir. Ortofiks cihazını
kullanan yazarlar bu cihazın tek planda
ancak rigit fiksasyon sağladığını belirtir-

dır.

Biz olgularımızda peroperatuar olarak (2 - 5 mm lik) bir distraksiyon sağla
yarak 14 - 15. güne kadar herhangi bir
uzatma uygulamıyoruz. Bu süre sonunda radyografi kontrolü ile kortikotomi sahasında kallus formasyonunu görerek 1
mmjgün hızıyla uzatmaya devam ediyoruz. Uzatma işlemi tamamlandıktan sonra bütün olgularımıza ortalama 6 - 8 hafta alçısız, cihazla tesbit, bu süre sonunda cihaz çıkarılarak, radyografik kontrollerle yeterli konsolidasyon sağlanıncaya
kadar alçılı tesbit uygulanmıştır.

470

Kallotazis yöntemi 3. yaştan, 4. dekata kadar geniş bir yaş diliminde uygulanabilmektedir. De Bastiani bu yöntemi
6 ila 36 yaş arasında değişen 100 hastada (5), Aldegheri ve arkadaşları ise 5 ila
36 yaş arasında 140 hastada uygulamış
lardır (1). Bizim olgularımızda ise kamplikasyon oranı% 51 idi.
Olgularımızın az olması istatistiksel
açıdan sağlıklı bir değerlendirme yapmaya engel olmaktadır. Bizim küçük serimizde kamplikasyon oranının yüksek
görülmesine rağmen, kallotazis yönteminde kamplikasyon insidensinin diğer
yöntemlere göre daha düşük olduğu literatür bilgileri ile de desteklenmektedir.
Yeterli deneyim kazanılmasıyla ve üç boyutlu, rijit eksternal sirkül er fiksatörler veya ortofiks gibi cihaziarın kullanılmasıyla
kamplikasyon oranının daha aşağı seviyelere düşürülebileceği kanısındayız.
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KALLOTASiS METODUYLA EKSTREMilE UZATILMASI
( Köpeklerde Deneysel

Çalışma)

Dr. Ali Bakttr *, Dr. Azmi Hoplamaz **, Dr. Turhan Ökten ***
Dr. Eyüp S. Karakaş ****, Dr. C. Yt!dmm Türk *****

took roentgenograms at the third, fourth, seventh and tenth weeks of osteotomy. At the end of tenth week, we made macroscopic and radiographic evaluation of 12 femur. Later, we examined
six of these femurs histologically (three
of them were metaphyseal and three of
them were diaphyseal) and the other
six femurs miomechanically (three of
them were metaphyseal and three of
the m were diaphyseal). The average
length increase was 2 cm (11 %) and
there was no significant difference between these two osteotomies. But the roentgenographic, histological and biomechanical evaluations were more successful in the favor of the metaphyseal
osteotomy. We were successful to unite
all of the bones without any complications.

THE CALLOTASIS MEDHOD OF LIMB
LENGTHENING

(Experiment in Dogs)
Summary: In this study, our aim
was to determine the success of ext.eriding extremity by the method of callotasis, using external frxator with "bilateral
frame" fallawing osteotomy and alsa to
investigate the effect of the !eve! of osteotomy on to the results whether applying it on the metaphysis or on diaphysis.

We applied the osteotomy on 6
dogs at the level of metaphysis and on
6 dogs at the level of diaphysis. After
waiting for 1O days, we have carried out
distraction about 0.25 mm Jang in every
twelwe hours throughout 40 days. We

*
**
***
****
*****
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We may suggest according to our
findings which we have mentioned abave, that the metaphyseal osteotomy
technique will give better results than diaphyseal osteotomies on extending extremities with the method of callotasis.
Furthermore we think that callotasis is a
reliable method with lesser complications in the operations of extending extremities.

lenmesidir. Bu bekleme süresinde, iki
kemik segmenti arasında "kemik kallus
köprüsü" oluşur. Distraksiyona başlan
dıktan sonra germe, ile birlikte kallus dokusunda uzama ve aynı zamanda kemikleşme birlikte gelişir.
Biz bu çalışmamızda; osteotomiyi takiben "bilateral freymli" eksternal fiksatör kullanarak kallotasis metoduyla yaptı
ğımız uzatma işleminin başarı durumunu belirlemeyi ve bu uzatma işleminde,
osteotominin metafiz ya da diafizden yapılmasının, sonuçlara etkisini araştırma

Key Word s: Li mb legnthening, callotas is.

yı amaçladık.

GİRİŞ

MATERYAL YE METOD

Ekstremiteler arasındaki eşitsizliğin
düzeltilmesi uzun yıllar ortopedistleri
meşgul etmiştir. Çünkü toplumda ortalama% 0.5 civarında bu tür rahatsızlığı bulunan hasta mevcuttur (2, 3, 13).
Ekstremite kısalıkları sadece orto"pedik değil aynı zamanda psikolojik ve
sosyal problemlere de yol açmaktadır.
Daha önceleri birçok konservatif yaklaşımlar denenmişse de, beklenen başarı
nın elde edilernemesi nedeniyle cerrahi
uygulamalar ve bunların değişik şekilleri
son yıllarda üzerinde en çok çalışılan konulardan birisi olmuştur (1, 2, 4, 5).
Kallotasis metodu ilk defa 1987 yılın
da De Bastiani tarafından uygulanmıştır
(5). Sentez edilen kallus dokusunun tedrici distraksiyonu ile gerçekleştirilen kemik uzatma metodu olarak tarif edilebilir. Bu metodun en önemli özelliği deği
şik osteotomi tekniği olması ve uzatmaya başlamadan önce belli bir süre bek-

Bu çalışma Mart 1989- Eylül1989 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ve Cerrahi Araştırma Laboratuvarı imkanları ile· gerçekleştirildi.
Bu çalışmada Mongreal tipi ağırlığı
ortalama 20.5 kg olan 12 erişkin köpek
kullanıldı. Aseptik şartlar altında köpeklere 20 mgjkg Thiopental sodium (pentathal sodium) intravenöz verilerek genel
anestezi uygulandı. Periost korunarak
horizontal femoral osteotomi yapıldı, ancak arka korteks kesilmedi, manüplasyonla kırıldı: Altı köpeğe diafizer, altı kö- _
peğe metafizer osteotomi uygulandı. Osteotomi için elektrikli testere kullanıldı.
Ameliyat sırasında tarafımızdan özel olarak hazırlanan eksternal fiksasyon aleti
kullanıldı.

üsteatominin üst ve alt uçlarına birbirine paralel, 1.5 cm aralıklarla ikişer
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adet 2.4 mm kalınlığında Kirschner telleri yerleştirildi. Fiksaör deliklerinden
Kirschner telleri iki taraflı geçirilerek osteotomize femur nötral pozisyonda tespit edildi.
Osteotomi ve tespit sonrasında, 2-0
atravmatik krome katkütle dikilerek p·eriostun bütünlüğü korundu. Fasia ve cilt
atravmatik sütürle kapatıldı. Köpeklere
ameliyatın bir gün öncesinden başla
mak üzere sefazolin sodium (sefazol)
75 mg/kg/gün dozunda üç gün süreyle
intramüsküler olarak verildi.
Diafizer ve metafizer osteotomiler
eksternal fiksatör sisteminde 1o gün süreyle tespit edildi. Sonra tedrici olarak
distraksiyona başlandı. Altı hafta müddetle 12 saatte bir 0.25 mm olacak şekil
de uzatmaya devam edildi.
üsteatominin hemen .sonrasında, 3,
5, 7 ve 1O. haftalarda bütün köpeklerin
düzenli olarak iki· yönlü femur grafileri
çekildi. Bu grafilerde kal! us oluşumu radyolojik açıdan takip edildi. Altı hafta uzatma yapıldıktan sonra üç hafta daha beklendi. Radyolojik olarak yeterli kayna.ma
görüldükten sonra üç hafta daha beklend i. Radyolojik olarak yeterli kaynamagörüldükten sonra 40 mEq potasyun intravenöz verilip, bütün köpekler öldürülerek eksternal fiksasyona son verildi.
_ Radyolojik değerlendirme; Lane ve
Sandhu (1 O) tarafından geliştirilen radyolojik puanlama sistemi kullanılarak yapıl
dı.

Köpeklerin uzatılan femurları araştır
ma grubu ve uzatılmayan femurları kontrol grubu olarak kullanıldı. Oniki femurun hepsi de önce makroskopik olarak
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incelendi. Sonra oniki femurdan altısı
histolojik inceleme için ayrıldı. Geri kalan altı femur kontrolüyle birlikte biyomekanik çalışma i9in ayrıldı. Histolojik ve
biyomekanik çalışma yapılan femurlar
3' ü metafizer osteotomi uygulananlar ve
3'ü diafizer osteotomi uygulananlar olmak üzere alt gruplara bölündü.
Histolojik değerlendirme; Heiple ve
arkadaşları (7) ile Lane ve Sandhu (10)
tarafından geliştirilen histolojik puanlama sistemi kullanılarak, ışık mikroskobunda preparatların kod numaraları hakkında bilgi sahibi olmayan bir patolog tarafından yapıldı.

Biyomekanik inceleme için deney
grubundan ve kontrol grubundan altı'
şar vakada kallus dokusunun dayanıklılı
ğını ve kalitesini tespit için normal ve
opere femurlara torsiyon testi uygulandı. Bu test için Torsiyon Testing Machine (SM! Tecquipment, England) kullanıl
dı.

Kallotasis alanı tam ortada olacak
şekilde methylmethacrylate yardımı ile
femurlar aletin çenelerine tesbit edildi.
Maksimum tork (kemikte tam kırılma
meydana getiren torsiyonal kuwet) değerleri Newton - metre (Nm) ve maksimum anguler deplasman değerleri derece olarak skaladan okundu. Ara değer
ler de okunarak grafik eğrileri oluşturul
du. Enerji absorbsiyonu Newton-metre,
stifnes (sağlamlık) değerleri de Newton-metre/derece olarak anguler deformasyona karşı ortaya çıkan torsiyon
(dönme) eğrilerinden oluşturulan grafiklerden hesaplandı. Bu çalışmamızda bulgular değerlendilirken, Mann-Whitney U

ı
testi ve Student t testi

kullanıldı.

BULGULAR
a) Makroskobik inceleme: Metafizer osteotomi bölgesinde oluşan kallus
dokusu diafizer osteotomi bölgesinde
kallusa göre daha belirgindi. Her iki tür
osteotomi uygulanan ternurlarda da rnilimetrik cetvelle yapılan ölçümlerde ortalama 2 cm lik (yaklaşık % 11) uzama
sağlandığı tespit edildi. Metafizer ve diafizer osteotomi yapılan köpeklerde, uzama miktarı bakımından istatistiki olarak
önemli bir fark belirlenemedi.
b) Radyolojik Değerlendirme: Radyolojik bulgular hem metafizer hem de
diafizer osteotomilerden sonra 3, 5, 7 ve
1O. haftalarda çekilen grafilerle tespit
edildi (Resim 1).
Radyolojik puanlama sistemine göre üçüncü haftada metafizer ve diafizer
osteotomiler arasındaki fark istatistiksel
açıdan önemli değildi (P > 0.05). Beş,
yedi ve onuncu haftalarda radyolojik sonuçlar arasındaki farklar metafizer osteotomiler lehine istatistiksel açıdan anlamlı bulundu.

di. Diafizer osteotomilerde ise yeni kartikal kemik yapımı adacıklar halindeydi.
Kı kırdak dokusu daha yaygın olarak gözlendi. Uzatma alanının orta bölgesinde
kollojenize bağ -dokusu mevcuttu. Kemik iliği ve damarianma metafizer osteotomilere göre daha az belirgindi. Metafizer ve diafizer osteotomi yapılan toplam 6 vakanırı histolojik puanlama sistemine göre değerlendirme sonuçları karşılaştığında, istatistiki olarak metafizer
osteotomiler lehine anlamlı fark olduğu
görüldü.
d) Biyomekanik inceleme: Biyomekanik test sonuçlarını gösteren grafikler
(Şekil 1 ve 2) incelendiğinde; maksi-

mum tork ve stifnes değerlerinin osteotomize ternurlarda kontrollerine göre be-

c) Histolojik inceleme: Metafizer
osteotomilerde, osteotomize kemik uçlarını köprüleyen yeni kortikal kemik yapı
mı mevcuttu. Uzatma alanının orta bölgesinde kollojenize bağ dokusu görüldü. Kemik uçlarında kolonlar halinde kı
kırdak hücreleri dizilmişti. Yağlı kemik iliği ve damarianma belirgin olarak gözlen-

Resim -1: Metafiz er Osteotomi Yapilan
Bir Deney Hayvanmm 10 haftalik Uzatma
Ameliyatmin Radyolojik Görünümü.
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lirgin olarak azalmış olduğu görülmektedir. Metafizer osteotomi yapılarak uzatma uygulanan ternurlarda tam kırılma
oluşturan maksimum tarsiyonel kuwetin sağlam tarafın % 72'si olduğu görülürken, bu oran diafizer osteotomi yapı
lanlarda % 42'si kadardı. Aynı şekilde
stifness (sağlamlık) açısından mukayese yapıldığında da; metafizer osteotomilerin bu değerleri normal tarafın % 44' ü
kadarken diafizer osteotomi yapılan femurlarda % 17'si kadardı. Gerek maksimum tork, gerekse stifness değerlerini
iki grupta karşılaştırıldığında, metafizer
osteotomi lehine anlamlı fark olduğu görülmektedir. Bu durum biyomekanik sağ
lamlık kazanma bakımından, uzatma
ameliyatlarının metafizden yapılmasının
diafizden yapılmaya göre daha avantajlı
olduğunu göstermektedir.

Yapılan

deneysel çalışmalarda epifizyolizis metodunun epifiz plağı üzerine
olumsuz etkileri olabileceği belirtilmiştir
(4, 6). Bu nedenle metafizer ve diafizer
osteotomi sonrası yapılacak kallotasis
daha emin bir tekniktir. Aldegheri ve arkadaşları (1) dört farklı uzatma tekniğini
kullanmışlar, sonuçta diafizer osteotomilerin ve epifizyolizisin komplikasyonları
nın metafizer osteotomilere göre daha
fazla olduğunu görmüşlerdir. Aldegheri
(2) ve De Bastioni (5) submetafizer kortikotomiye ait başarılı sonuçlar bildirmiş
lerdir. Bizim çalışmamızda da metafizer
osteotominin, diafizer osteotomiye göre
daha başarılı sonuçlar verdiği görülmüş
tür.
Aldegheri (2) ye göre distrakte bölgede yeni kemik oluşumunun ana kuralı
periostal aktivasyondur. Kawamura ve
arkadaşlarının (8) deneysel çalışmaları,
Smith ve arkadaşlarının (12) klinik çalış
maları göstermiştir ki, kemik çapında büyüme ve yumuşak doku hireptrofisi distrakte bölgede artan dolaşıma bağlıdır.
Korkala ve arkadaşları (9) klinik çalışma
larında distraksiyon yapılan bölgedeki
periostal dokunun köprüleşmede önemli olduğunu bildirmişlerdir. Peldonen ve
arkadaşları (11) distraksiyon esnasında
ki kemik oluşumunun meduller yapılar
dan kaynaklanan osteogenesis, endosteal kal! us ve periosteal proliferasyon yoluyla meydana geldiğini bildirmişlerdir.
Biz çalışmamızda, distraksiyonun bitiminden üç hafta sonra yaptığımız histolojik inceleme souncunda; metafizer os-

TARTIŞMA
30

25
E

6

20

-t
o

t-

Deney

E 15
:ı

·~.:<

~ 10

15
S ti frıes(Nrn/derece)

21J

/\nqul er tlepl ,,.ınan

Enerji aboorb·;iyonu

· (Jerec:e)

Şekil- 1: Metafizer Osteotomi Uygulanan
Femurlann, Kontrollerine Göre Biyomekanik
Değerlerini

Gösteren Grafik

476

30

'E
.;
-"'

,_o
E
:;)
E

25

KAYNAKLAR

20

ı

1- Aldegheri R., Trivella G., Brivio RL., et al:
Lengthening of the lower limbs in achondroplastic patients: A comperative study of tour techniques. J Bone Joint Sf!rg. 70-B: 69-73, 7988

s

·;;;

Deney

-"'
<O

2

cek komplikasyonların da ciddi problemler yaratmayacağını düşünmekteyiz.

Kontrol

lO

2- Aldegheri R., Brivio RL., Agostini S.: The
callotasis method of limb /engthening. C/in Orthop. 241: 137-746, 7989
3- Beaty JH.: Congenital anomalies of lower
extremity. In Crenshaw AH (ed).: Campbell's Operative Orthopaedics. CV Mosby Co, St Louis 1987,
pp: 2623-2717
4- De Bastiani G., Aldegheri R., Brivio RL., et
al.: Limb lengthening by distraction of the epiphyseal plate: A comparison of tv<;o techniques in the
rabbit. J Bone Joint Surg 68-B: 545-549, 1986
5- De Bastiani G., Aldegheri R., Brivio RL., et
al.: Limb /engthening by cal/us distraction (Cai/otasis). J Pediartr Orthop 7: 729-134, 1987
6- Gülşen M., Karakaş ES., Ökten T., et al.:
Experimental epiphyseal distraction. Hacettepe
Medical Jouma/21: 249-257, 1988
7- Heiple KG., Goldberg WM., Powell AE., et
af.: Biology of concellous bone grafts. Orthop
Clin. North Am 18: 179-185, 1987
8- Kawamura B., Hasono S., Takahashi T., et
af.: Limb /engthening by means of subcutaneus
osteotomy. Experimental and elinical studies. J
Bone Joint Surg. 50: 851-878, 1968
9- Korkala 0., Karahanjo E., Grönblad M., et
al.: Experimental lengthening of tibial diaphysis:
Gap healing with or without gradual distraction.
Arch Orthop Trauma Surg 107: 172-175, 1988
1Q- Lane JM., Sandhu HS.: Current approaches to exp~rimental bone grafting. Orthop C/in
North Am 18:213-225, 1987
11- Peltonen J., Karaharju E., Aa/to K., et al.:
Leg lengthening by osteotomy and gradual distraction: An experimental study. J Pediatr Orthop
8:509-512, 1988
12- Smith RJ., Brushart TM.: Allograft bone
for metacarpal reconstriction. J Hand Surg 1Q-A:
325-334, 1985
13- Tachdjian MO.: Leg lehgth inequality. In.:
Tachdjian MO, ed Pediatric Orthopedics. Philadelphia, WB Saunders Co, pp: 1469- 7514, 1972

1\ngular deplasman
(derece)
Enerji a:s:·:~:,c:rıu(I"Jm)

Şekil- 2: Metafizer Osteotomi Yapilan Bir Deney
Hayvanmm 10 haftalik Uzatma Ameliyatmm
Radyolojik Görünümü.

teatomilerde osteotomize kemik uçlarını
köprüleyen, diafizer osteotomilerde ise
köprülemeyen endokdral kemikleşmeye
ait yeni oluşumlar tesbit ettik. Distraksiyon bölgesinde kollojenize bağ dokusu
içinde metafizer osteotomilerde daha
belirgin olmak üzere yağlı kemik iliği ve
damarianma gözledik. Metafizer osteotomilerdeki histolojik yapının normale
daha yakın olduğunu gördük.
Sonuç olarak; metafizer osteotomiyi
takiben "bilateral freymli" eksternal fiksatör ile yapılan tedrici distraksiyon (kallotasis), ekstremite uzatılmasında güvenilir bir metoddur. Çünkü kallotasis sonucunde elde edilen yeni kemik dokusunun makroskopik, mikroskopik (histolojik) radyolojik ve biyoniekanik incelemelerimiz sonucunda sağlam kemiğe daha
yakın özellik gösterdiğini tespit ettik. Diğer ekstremite uzatma metodları ile karşılaştırdığımızda kamplikasyon yüzdesinin daha düşük olduğunu ve oluşabile477

KALLUS DiSTRAKSiYONU iLE KEMiK UZATMALARI

Dr. Erbil AYDIN *, Dr. Adil SURAT**, Dr. Cemalettin AKSOY*

Yirminci yüzyılın başından bu yana
kemik uzatmaları için birçok yöntem tarif edilmiştir. Bunlardan Wagner progresit distraksiyon sonrası plak ve greft ile
fiksasyon yaparak olaya yeni bir boyut
getirirken, llizarov transperiosteal kompaktotomi sonrası kendi tanımladığı distraksiyon osteogenezinin fizyolojik prensiplerine uygun "kontrollu mekanik distraksiyon" ile bir dön~m noktası olmuş
tur (1, 2, 3, 4). llizarov yöntemi kemiğin
vasküleritesini koruyarak yapılan dikkatli
bir metafizeal veya submetafizeal kortikotomi sonrası yük vermeye olanak sağ
layan eksternal fisasyon, distraksiyon
öncesi bir bekleme periodu ve büyüme
zonunda tensionu en aza indiren kademeli distraksiyonu içerir. De Bastiani tekniği (Kallus distraksiyonu = Kallotazis)
llizarov prensiplerini kalın yarım pinler
ve kallus konsolide olana dek rijid tutulan bir unilateral fiksatör kullanarak uygulamaktadır (5). Daha sonra fiksatörün
teleskopik gövdesi gevşetilir ve cihazın
çıkarılmasından önce yeni oluşan kemi-

ğe

tam aksiyel yüklenmeye izin verilir.
Bu, distraksiyon ve osteogenez safhaları boyunca aksiyel yüklenmeye karşı daha az rijid olan sirküler fiksatör ve ince
transfiksiyon telleri kullanan llizarov metodundan farklılık gösterir (6, 7). llizarov'un Tension- Stress prensiplerine göre yaşayan doku yavaş ve devamlı traksiyon altında biyosentetik ve proliferatif
yollarda metabolik olarak aktive olur (2,
3). Kallotazisteki bekleme period u sıra
sında kemik segmentleri arasında kemik
kallus köprüleşmekte ve distraksiyon sı
rasında bu doku gerilip uzarken aynı zamanda da ossifiye olmaktadır. Bu nedenle osteogenezi uyarmak için kemik
greftleme veya diğer sekonder cerrahi
girişimler gerekmez.

MATERYAL VE METODLAR
Çalışma Mayıs

1988 ve Aralık 1990
tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastahanelerinde 36 hasta-

Hacettepe Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.O. Araş. Görev.
**Hacettepe Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Profosörü.

*

478

da yapılan (20 erkek, 16 kız) 40 Kallotazis (18 femur, 22 tibia) vakasını içermek- ·
tedir. Etiyoloji 22 hastada poliomyelit sekeli, 3 hastada Tip ll fibula agenezi, 3
hastada konjenital kısa femur, 1 hastada konjenital koksa vara, 1 hastada Tip
1 tibia agenezi, 1 hastada Perthes hastalığı sekeli, 1 hastada septik artrit sekeli,
1 hastada hematojen osteomyelit sekeli,
1 hastada açık kırık sonrası gelişen osteomyelit nedeniyle erken epifiz kapanması, 1 hastada açık segmenter kırık nedeniyle. gelişen osteomyelit sonrası enfekte segmentin debridmanı, 1 hastada ise
enfeksiyona sekonder kampartman
sendromu nedeniyle uygulanan fasiotomi sonrası gelişen osteomyelit ve kaynamama sonucu nekrotik dokuların debridmanı ile oluşan iatroenik segmenter defekttir. Operasyon sırasında ortalama
yaş 15'dir (2.5- 45). 33 uzatma operasyonunda Orthofix uzatma cihazı, 2 uzatma operasyonunda Orthofix Dinamik Aksiyel Fiksatör, 2 segment kaydırma vakasında Orthofix segmenter uzatma cihazı, 1 konjenital kısa femurlu hastada angulasyonun da eşzamanlı düzeltilmesini
sağlayan özel bir Orthofix uzatma cihazı, 2 uzatma operasyonunda ise hastaların ekonomik sorunları nedeniyle tek
düzlemde bilateral modifiye Wagner
apereyi kullanılmıştır. Bir hastada femur
ve tibia eşzamanlı olarak uzatılmıştır.
tümünde açık kortikotomi
sonrası 7 ila 15 gün arasında değişen sürelerde beklendikten sonra 1 mm. (4 x
0.25 mm) /gün hızla kallus distraksiyonu

SONUÇLAR

.Ortalama izleme süresi 20 aydır (3.5
- 33 ay). Tüm vakalarda 2.6 ila 11 cm
arasında değişrnek üzere planlanan
uzatma sağlanmıştır (ortalama 5.02
cm). Kazanılan uzünluk yüzdesi ortalama% 15.83'dür (9.88- 39.28). Ortalama
iyileşme indeksi 32.87 (günjcm.) dır.
Tüm vakalar kemik greftlemeye gerek
kalmaksızın iyileşmiştir. Dinarnizasyon
zamanı ortalam 126 gün (103 - 152
gün), ortalama fikastör kalış süresi 165
gün (86- 225) olarak bulunmuştur.
Yapılan 40 kemik uzatma vakasında
toplam 20 kamplikasyon gözlenmiştir.
Bunların 8'i Grade ll pin yolu enfeksiyonu (% 20), 1 fibulanın erken konsolidasyon una bağlı tibiada lateral angulasyon
(% 2.5), 1 Grade lll pin yolu enfeksiyonu (% 2.5), 2 diz fleksiyon kontraktürü
(% 5 - femoral_ uzatmalar içinde %
11. 1), 2 angulasyon (% 5 - pinlerin ilk
operasyonda uygun olmayan şekilde
yerleştirilmesine bağlı olarak), 1 kalça
subluksasyonu (% 2.5), 5 ekin deformitesi ve var olan ekin deformitesinde artma (% 12.5 - tibial uzatmalar içinde %
22.7). Ayrıca gözlenen 4 Grade 1 pin yolu enfeksiyonu bu komplikasyonlara dahil edilmemiştir.

Hastaların

TARTIŞMA

Kallotazis metafizeal osteotomi çevresinde plofiere olan kemik oluşturucu
dokunun yavaş ve devamlı distraksiyo-

uygulanmıştır.
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nu ile uzama sağlamaktadır. Bu proses
Manticelli ve Spinelli tarafından hayvan
deneyleri ile gösterilmiştir (8). Öyle görünmektedir ki osteotomi hattındaki fibroblastik proliferasyondan sonra osteoid yapı ve kollagen fibrillerde membranöz ossifikasyon oluşmaktadır. Distraksiyon osteogenezinde membranöz ossifikasyonun önemi ve periosteal yapının
korunmasının endosteal yapıların korunmasından daha değerli olduğu Kojimoto, Delloye, Aranson ve arkadaşlarınca
gösterilmiştir (9, 10, 11). Çalışmamızda
da vasküler yapıların en iyi şekilde korunmasına çalışılan kortikotomi uygulanmış vakalar ile osteotomi uygulanan vakalardaki iyileşme indeksleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Uygulanım kolaylığı,

rijidite ve dinarnizasyon olanağı nedeniyle eksternal
fiksatör olarak Orthofix seçilmiş, bu konuda yapılan yayınlara paralellik gösteren sonuçlar elde edilmiştir (12).
Lokal kemik taşınımı segmenter kemik defektierinin greftleme olmaksızın
fizyolojik olarak kapatılmasını sağlama
ya yönelik olarak uygulanan, distraksiyon osteogenezinin bir başka kullanım
alanıdır (13). Aldegheri ve arkadaşların
ca kallota;zis için en uygun yaşın büyüme periodunun hemen sonrası olduğu
nun iddia edilmesine karşın, yazarlarca
da kabul edildiği gibi bu konuda kesin
parametreler yoktur (8). Ayrıca çalışma
mızda da kemiğin konsolidasyon hızı
açısından yaş grupları arası önemli bir
fark gözlenmemiştir.
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Kallotazis konjenital deformiteler de
dahil olmak üzere birçok deformitenin
düzeltilmesinde başarıyla kullanılabile
cek bir kemik uzatma yöntemi olarak görülmektedir (14, 15, 16, 17, 18).
Kamplikasyon oranı bu konuda yapı
lan yayınlarla paraleldir. Paley özellikle
diz ve ayak .bileği kontraktürlerini önlemek için özel geliştirilmiş cihazlar kullanmasına karşın kamplikasyon oranını %
45'in altına indirememiştir. Kontraktürleri önlemek için yapılan germe egzersizleri de en az 6 saat süreyle uygulanmadık
ça efektif olmamaktadır (19). Kas kontraktürleri, eklem luksasyonu, aksiyel deviasyon, nörovasküler yaralanmal ar, prematüre ve geç konsolidasyon, eklem
sertliği, retraktürler ve pin yolu enfeksiyonları en sık karşılaşılan sorunlardır.
Çalışmamızda Grade 1 pin yolu enfeksiyonu 4, Grade ll 8 vakada gözlenirken,
1 hastada Grade lll enfeksiyonla karşıia
şıimıştır (20). Hasta kocperasyonu arttık
ça pin yolu enfeksiyonları azalmaktadır.
Sonuç olarak kallus distraksiyonu
bugün bilinen en iyi kemik uzatma yöntemidir ve araşİırmalar sürdürüldükçe
daha iyi sonuçlar elde edileceği açıktır
(2, 20, 21).
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DiNAMiK EKSTERNAL FiKSASYON
UYGULAMALARIMIZ

Dr. Rtdvan Ege *, Dr. Temel Tacal **, Dr. Ahmet Ege ***

Kırıkların

yılları arasında

eksternal fiksatörle tesbiti

özellikle açık kırıkların tedavisinde büyük kolaylıkiar getirmiş ve zamanla açık
kırık tedavisinin en sık kullanılan fiksasyon yöntemi haline gelmiştir. Eksternal
fiksatörlerin daha rigid ve daha kolay uygulanabilir hale gelmesiyle ve konvansi-

sternal fiksasyon uygulanmış hepsine
de Orthofix cihazı takılmıştır. Hastaların
14' ü erkek, 7' si bayan olup yaşları 15-61
arasında (ort. 29,2) idi. Olguların dağılı
mı şöyle idi:

yonel internal fiksasyon yöntemlerinden
daha az travmatik olması ayrıca dinamik
aksi el fiksasyon. sağlayabil m esi sebebiyle kapalı kırıklannda ilk tedavi seçenekleri arasına girmiştir.

Açık

Femur
Femur uzatma
Tibia
Humerus
El bileği
Diz Artrodezi

Kliniğimizde başlangıçta açık kırıklar

da ve enfekte kırıklarda kullanılan eksternal fiksasyon yöntemi geçen yıldan beri
internal fiksasyon düşünülen vakalarda
da

komşu

avantajı

ekiemierin

21 hastaya dinamik ek-

Kapalı

4
8
2

1
1

3
2

mobilizasyonu
Parçalı radius distal uç kırığı olan 3

nedeniyle seçenekler arasında

düşünülmektedir.

MATERYAL VE METOD
A.Ü.T.F. ibni Sina Hastanesi Ortapedi ve Travmatoloji Kliniğinde 1988-1990

olgu da fiksatör ile redüksiyon korunarak, eklemli komponent yardımıyla 3.
haftada eklernde dinarnizasyon yapıldı.
Erken hareket sayesinde immobilizasyona bağlı olabilecek fonksiyon kaybı ön-

* Ank. Üniv. Tip Fk. Ortop. ve Travm. A.B.O. Profesörü
** Ank. Üniv. Tip.Fk. Ortop. ve Travm. A.B.O. Uzmam
*** Ank. Üniv. Tip Fk. Ortop. ve Travm. A.B.D. Araş. Görev.
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lendi. Diğer olgular da periosteal kallus
dokusu radyolojik olarak görüldükten
sonra aksiyel dinarnizasyon yapıldı. Diz
artrodezi yapılan her iki olgu da Tüberküloz artriti sekeli idi.
18 olgu da kaynama sağlandı. Açık
ve enfeh.1e olan 2 Tibia ve 1 femur kırı
ğında gelişen osteomyelit nedeniyle, daha önceden poliomyelit nedeniyle tibia
uzatması yapılan ve psödoartroz gelişen hastada ise konvansiyonel yöntemlerle sağlanamayan kaynama, dinamik
eksternal fiksasyon ile de sağlanamadı.
4 olgu da kaynama sağlanamadı (%
19).
Ortalama kaynama süreleri
şöyle idi:

Femur
Tibia
Humerus
Radius
Diz artrodezi

6.8 ay
5.6ay
4.2 ay
1.5 ay
3 ay

Kamplikasyon olarak 14 olguda "pin
tract" enfeksiyon gözlendi. Uygun antibiotik tedavisi ile enfeksiyonun derinleş
mesi önlendi. 3 olgu da "pin tract" enfeksiyona bağlı vida!arda gevşeme oldu.
Bunlardan bir tanesinde fiksatör erken
çıkartılarak alçı tesbiti yapıldı. 6 olgu ise
yetersiz hareket nedeniyle komşu ekiemlerde hareket kısıtlılığı oldu. 3 tanesi daha sonraki dönemde tam hareket kapasitesine döndü.

TARTIŞMA:

Günümüzde

açık kırıklarda

ekster-

1

i
i
ı

ı~
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nal fiksasyonun yeri herkes tarafından
kabul edilmektedir. Buna rağmen internal fiksasyon araçlarına oranla daha az
olan rijiditeleri ve çivi yolu (pin tract) enfeksiyon riski nedeniyle kapalı kırıklarda
pek tercih edilmemektedirler.
Son yıllarda ortaya çıkan yeni eksternal fiksatörlerin yapılan biomekanik çalışmalarında eskilere oranla çok daha rijid olmaları ve dinarnizasyon kavramını
gündeme getirmeleri ile büyük avantajlar kazanmışlardır. Internal fiksasyon ile
uzun sürede sağlanan primer kemik kaynamasının alternatifi olarak redüksiyonu
kaybetmeden ve aksiyel dinarnizasyonla hızlanan periosteal kemik kaynaması,
sağladığı fonksiyonel rehabilitasyon ile
haklı olarak geniş kullanım alanı bulmuş
tur.
Dinamik eksternal fiksasyon açık kı
rıklarda endikasyon sınırını genişleterek,
artık internal fiksasyon ve hatta konservatif tedavi planlanan hastaları da kend i
endikasyon sınırları içine almaktadır.

KAYNAKLAR
1- Benum P., Svenningsen S.: Tibial fractures treated with Hoffmann's extemal fixation: A
comperative analysis of hoffmann bilateral frames
and the Vidal - Adrey double frame modification.
Acta Orthop Scand 1982; 53:471-6
2- Brooker AF Jr.: External fixation: Tlıe current state of art. Baltimore: Williams & Wilkinsk,
1979
3- De Bastiani, Aldegheri R., Renzi Brivio.:
Treatment of fractures with a dynamic external fixation. International Orthopaedics (SICOT) 1986,
10: 95-99
4- Dehne E.: Treatmentoffractures of the tibia/ shaft. C/in Orthp. 1969; 66: 159-173
5- Ege, R.: Travmatoloji, s: 357-434, Kad1oğlu
Matb., Ankara, 1989.

UZUN KEMIK KlRlKLARlNDA
DiNAMiKAKSiYEL FiKSATÖR UYGULAMALARI

Dr. Özer ÜLKÜ *, Dr. Hasan Can KÖSEOGLU **
Dr. Ceyhun BALCI ***,Dr. YALIM AYSAN ***

Birçok cerrah, eksternal fiksasyonu
yumuşak doku hasarının çok fazla olduğu ağır açık kırıklar için kullanmaktadır
lar. Buna karşılık De Bastiani' nin deneyimlerine göre, eksternal fiksasyonun
uygulama alanı klasik olarak belirtildiğin
den çok daha geniştir (5, 6).
Tibianın ağır açık kırıkları

MATERYAL VE METOD
Ağustos 1987- Kasım 1990 tarihleri
arasında izmir Devlet Hastanesi 1. Ortapedi ve Travmatoloji Kliniğinde 33 hastadan 33 unun kemiğine Dinamik Aksiel
Fiksatör (DAF) uygulaması yapıldı. Anc.ak, fe m ura uygulananlardan 4' ü iziemi
sürdüğü ve 1'i de erken dönemde amputasyona gittiği için, tibia grubunda ise
5 hasta izlemleri tamamlanmadığı için

en çok ek-

sternal fiksasyon uygulanan sorunların
başında gelmektedir (2, 7, 9). Tibia dışı
eksternal fiksasyon uygulamalarının geçmişi ise nispeten yenidir (1, 3, 6, 8). De
Bastiani'nin serisinde (6) kapalı kırıkların
çoğunlukta oluşu dikkat çekicidir. Böylelikle uygulama alanının ne denii genişle
diği de vurgulanmaktadır.
Biz bu

değerlendirme dışı bırakıldı. Değerlendir

meye alınan olguların dökümü Tablo - 1
ve ll' de özetlenmektedir. Olgulardaki etiyoloji Tablo - lll ve ek yaralanmalar da
Tablo - IV'teki gibidir. Fiksasyon femurda lateralden, tibiada anteromedialden
ve humerusta da lateralden yapılmıştır.
Olgularımızın çoğunluğunda radyografik
olarak konsolidasyonun izlenmesinden
sonra sentral vida gevşetilerek dinamik
aksiel yüklenmeye izin verilmiştir.

çalışmada

uzun kemiklere
yaptığımız DAF uygulamalarını gözden
geçirdik ve sonuçları ortaya koyduk.

*

A.S.S. izmir Devlet Hast. 1. Ortop. ve Travm. KI. Şefi ·

"'* A.S.S. izmir Devlet Hast. 1. Ortop. ve Travm. KI. Başasistan/an

"'** A.S.S. izmir Devlet Hast. 1. Ortop. ve Travm. KI. Asistanlan
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TABLO- 1: Olgu

sayıları

ve

yaş

kartılması sonrasında

ortalamaları.

yon

uygulandı.

HUMERUS

SAYI

TRAFiK KAZASI
ATEŞLI SILAH
·..j,

KADlN
ERKEK
TOPLAM OLGU

23

YAŞ

37

ORTALAMASI

7
16

TABLO- ll: Olgulardaki

eksternal fiksas-

••

(3)
(i)

Konservatif tedavi edilen trafik kazası olgularından birisine kazadan sonraki
6. haftada kırık hattındaki defekt nedeni
ile fiksasyon ile birlikte kemik greftlemesi de yapıldı.

(11-67)

kırık

TABLO- IV: Ek yaralanmalar

lokalizasyonları.

EK YARALANMALAR
KlRlK YERi

SAYI

Açık TiBiA
Açık

FEMUR
Kapalı FEMUR
Eksternal fiksasyonun sekonder
tespit olduğu FEMUR
Açık HUMERUS

8
6
3
2
4

TABLO- lll: Olgulardaki etiyoloji.
KlRlK
YERi
TiBiA
FE MUR

SAYI

ETiYOLOJi
TRAFiK KAZASI
TRAFiK KAZASI
ATEŞLi SiLAH
DÜŞME

EZiLME

(8)
(9)
(1)
(1)
(1)

Kafa Travması
Klavikula kırığı
Humerus kırığı
Olekranon kırığı
Ön kol çift kırığı
Colles kırığı
Pelvis kırığı
Asetabulum kırığı
Femur diafiz kırığı
Femur suprakondiler kırığı
Tibia kırığı
Mesane rüptürü
Brakial pleksus yaralanması
Proksimal tibia epifizyolizi
Radial sinir felci
Peroneal.sinir felci
Brakial arter oklüzyonu
Popliteal arter oklüzyonu 1 kesisi
Olguların

4
1
1
2

1
1/
1

1
1

1
4
1

1
2
2

3
1

5

fiksatörlerinin çıkartılması
için hospitalizasyon gerekmemiş ve bu
işlem poliklinikte kolaylıkla yapılabilmiş
tir.

Femur olgularından trafik kazası nedenli 1 ve düşme nedenli hastada internal fiksasyonun enfeksiyon nedeni ile çı-
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SONUÇLAR

ler ile çevre ekiemierin fonksiyonel oluşu

Olgularımızda fiksatörün ortalama çı

süreleri Tablo - V'te özetlenmektedir. Humerusta 3, femurda 7 ve tibiada 6 olmak üzere toplam 16 adet çivi
yolunda enfeksiyon olmuştur (16/92 çivi, % 17). Ancak bunların tümü lo kal ön-

TABLO- VI: De Bastiani Kriterleri.
- 1 cm'ye kadar kısalık.

lemlerle kontrol altına alınmış ve çıkartıl
maları gerekmemiştir.

-'v:

- 5 - 1O derece arası anguler deviasyon.
- Desteksiz tam yüklenme.
- Çevre ekiemierde fonksiyonel hareket.

Olgularımızda ortala-

ma kaynama süreleri.
KlRlK YERi

yapılabilmesi

iyi sonuç göstergesi olarak alındı (Tablo
-VI).

kartılma

TABLO

ve desteksiz yüklenme

KAYNAMA SÜRESi
Kaynamanın

TiBiA

sağlanamadığı

ve tibia grubunda 1'er hasta
AÇIK

FE MUR
AÇIK
KAPALl

ternur

başarısız

sonuç olarak kabul edildi. Bundan baş
ka, femur, tibia ve humerus gruplarında
1'er hastada çevre eklem hareketleri
tam değildi. Femur grubunda ise bir hastamızda 15 derecelik angulasyon mev-

5.5 ay

6ay
5 ay

cuttu.

HUMERUS
AÇIK

Değişik

4.5 ay

oranları

Tibia hareket kısıtlılığı humerus kırık
lı iki olgumuzda (birisinde total brakial
plx. ve diğerinde ipsilateral radius ve
olekranon kırıkları vardı), ternur kırıklı 2
olgumuzdave tibia kırıklı bir olgumuzda
vardı. Şu

lokalizasyonlara göre başarı
Tablo- VII'de yer almaktadır.

TABLO - VII: Olguların lokalizasyonlarına göre başarı oranları.
KlRlK YERi

BAŞARI

ORANI

ana dek hiçbir olgu retraktür

ile başvurmadı.

TiBiA

7/8

(% 87.5)

9/11

(% 82)

3/4

(% 75)

Sonuçları değerlendirirken,

De Bastiani' nin kriterlerinden yarar!anı!dı. Buna
göre, 1 cm'ye kadar olan kısalıklar ile 10
dereceye kadar olan anguler deformite-

FE MUR

HUMERUS
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;-.

Resim- 1: ipsilateral olekranon ve radius kmğ1
da olan orthofix ile humerus kmğ1 tespiti yapilan
olgumuz

Resim - 2: Fe m ur aç1k kmğmda orthofix uygulamasi·

TARTIŞMA

Eksternal fiksasyon

araçlarının

nım alanının genişleyebilmesi

en

ve gerekse De Bastiani definitif yöntem
olarak eksternal fiksasyon yapılan serilerinde oldukça başarılı sonuçlar bildirmiş
lerdir (1).
Daha stabil eksternal fiksasyon araçlarının geliştirilmesi ile ternurdaki uygulamalar da yaygınlaşmaktadır (8). Biz de
DAF'ün stabilitesine inanarak zaman zaman kapalı kırıklarda bile DAF kullan-

kullaazın

dan internal fiksasyon araçlarına yakın rijidite sağlamalarına bağlıdır (5, 6). Rijit
internal fiksasyon ve DAF arasında in vivo koşullarda yapılan deneylerde iyileş
me şeklinin her iki grupta da çok fazla
bir değişiklik göstermediği gösterilmiştir
(4).
Femur ve tibia kırıklarında eksternal
fiksasyon definitif tedavi yöntemi olabileceği gibi geçici bir başiıng ıç tedavisi aracı da olabilmektedir. Gerek AO grubu

maktayız.

Humerusta da, açık kırıklar, in;ekte
non-unionlar ve artrodez başlıca kullanım alanlarındandır'(7). Bizim uygulamalarımızin 3' ü ağır açık kırık ve 1'i de d efektif non-uniondur. Bu olgularımızda
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humerus kırığına eşlik eden diğer ağır
yaralanmalar çok daha iyi sonuçların
alınmasını engelleyen başlıca etken olmuştur. Ancak, yine de bu olgularda
DAF en azından güvenli ve stabil bir fiksasyon sağlayarak tedaviye önemli kat-

KAYNAKLAR
1- Alonso, J., Geissler, W., Hughes, J. L.: External fixation of femoral fractures. Clin. Orthop.,
241: 83, 1989

2- Behrens, F.: General theory and princip/es
of external fixation. C/in. Orthop., 241: 15, 1989

kılarda bulunmuştur.

3- Broekhuizen, T. H., Boxma, H., Snijders,

Tibia grubunda, kaynamanın sağla
namadığı bir olgu ile, proksimal tibia epifizyolizi ile birlikte olan bir olgudaki ileri
derecedeki diz hareketi kısıtlılığı dışında
diğer olgulardaki sonuçlar oldukça tat-

C. J.: Femoral fractures. Problems in General
Surg., Vol. 5/4:" 396, 1988

4- Chao, E. Y. S., Aro, H. T., Levallen, D. G.,
Kel/y, P. J.: The effect of rigidity on fracture healing in external fixation. C/in. Orthop., 241: 24,
1989

minkardı.

5- De Bastiani, G., Aldegheri, R., Brivio, R.

Femur grubunda da bir olguda kaynama sağlanamazken, bir diğerinde 15
derecelik angulasyonlu kaynama ve diz
hareketlerinde kısıtlılık mevcuttu.
Henüz DAF uygulamamız oldukça
yeni olduğu için olgu sayımız son derece az olmakla birlikte ilk izlenimlerimiz
umut vericidir. DAF'ün hem kolay ve kı
sa sürede uygulanabilirliği hem de üstün mekanik özellikleri endikasyanları
nın genişletilmesi için önemli avantajları

open tibial fractures. Journal Bone Joint Surg.,

dır.

70-A: 900, 1988

L.: The treatment of fractures with a dynamic axial
fixator. Journal Bone Joint Surg., 66-8: 538, 1984
6- De Bastiani, G., Aldegheri, R., Brivio, R.
L.: Dynamic axial fixation. Orthopaedics, 10: 95,

1986
7- Edwards, C.

c., Simmons, S. C., Browner,

B. D., Weigel, M. D.: Severe open tibiaf fractures.
C/in. Orthop., 230: 98, 1988
8- Kristiansen, B., Kofoed, H.: Extemal fixation of dispfaced fractures of the proximal humerus. Journal Bone Joint Surg., 69-B: 643, 1987
9- Mc Graw, J. M., Um, E. V.: Treatment of
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EKLEM YARALANMALARINDA·
EKSTERNAL FiKSASYON·*'
Dr. Mahir GÜLŞEN *, Dr. Gürbüz BAYTOK **
Dr. Yaman SARPEL ***
Bazı

eklem yaralanmalarının tedavisinde ligamentotaksis veya eklem immobilizasyonu amacıyla eksternal fiksatör
kullanılması endikasyonu vardır (1 - 3,
5). Parçalı eki em kırıklarında; alçı ile immobilizasyona uygun olmayan açık eklem kırıkları, eklem çevresi yumuşak doku yaralamaları ve bunların tamirinin korunmasında eksternal fiksatör kullanımı
gerekli olur. Bu bildiride 26 hastanın eksternal fiksatörle tedavi gerektiren 27 eklem yaralanmasındaki endikasyonlar ile
elde edilen sonuçlar sunulacaktır.

MATERYAL VE METOD

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim. Dalı' nda Ocak 1988 - Aralık 1990 tarihleri
arasında 26 hastanın, ekiemi ilgilendiren
27 yaralanmasında Çok Amaçlı Eksternal Fiksatör kullanılmıştır. Hastaların
23'si (% 88.5) erkek, 3'ü (% 11.5) kadın
olup, en küçük yaş 3, en büyük yaş 56,
ortalama yaş 30.3 idi. Hastaların yaralanmaları ve tipleri Tablo l'de gösterilmiştir.

Tablo 1: YARALANMALAR ve TiPLERi
Kırık Yeri
Kapalı

Açık

10
Asetabul um
(kalça)
Tibia - fibula
(ayak bileği)
Tibia (diz)
Femur (diz)
Radius - ulna
(el bileği)
Humerus
(dirsek)

20

3°A

3
3

Toplam
3°8

3°C

7

1

3
1

12
3
·3

2

3

1

1

1

3

1

1

1

1

2
27

Bağ yaralanması

(diz)
Toplam

1

1
8

1

* Çukurova Qniv. Tip. Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Doçenti
** Çukurova l..f.niv. Tip. Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Profesörü
***Çukurova Univ. Ttp. Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Araş. Görv.
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3

13

1

Resim 1-a:

Resim 1-b:
Resim 1: Asetabulum

kmğ1

olan bir olgumuzda fiksatör uygulamas!:

a) Ameliyat öncesi grafi
b)Ameliyat sonras1 grafi
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Resim 2-a:

Res1m 2-b:

Resim 2-c:
Resim 2: Ayak bileği kmğ1 olan olgumuzda fiksatör uygulamasi:
a) Ameliyat öncesi grafi
b) Ameliyat sonrasi grafi
c) Ameliyat sonras1 6. aydaki grafi

Eksternal fiksatör; 17 ya alanmada
immobilizasyon, 7 yaralanmada ligamentotaksis, 1 yarala mada distraksiyon, 1 yaralanmada ise traksiyon amacıyla kullan ldı. Traksiyon uygulanan olgu hariç diğer yaralanmaların tümü de
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eklem immobilizasyonu yapıldı. Kapalı
diz bağ yaralanmasılan hastada aynı tarafda alçı ile immobilizasyona uygun olmay n açık tibia kırığı olduğu için, bağ
tamirini takiben eksterna fiksatörle immobilizasyon yapılmıştır. 15 hastanın 16

yara! nmasında fiksatör kullanımı ortalama 110.1 günde sonlandırıldı (48-255
gün). Bu hastalarda kullanılan ek tedaviler ise şunlardı : Kemik grefti (2 olguda),
alçı veya vitraten mold ile immobil zasyon (6 olguda).

veya

önlemek için distraksiyon
taraftaki femur ve tibia kırıklarında ise- tibia kırığının
eksternal fiksatörle tesbiti ve fiksatör çivilerinden traksiyon ile femur kırığının tedavisi de önerilmektedir (4). Eklem yaralanmalarında değişik düzlemlerden çivi
geçirilmesine izin veren ayarlanabilir çivi
fiksatörleri kullanılmalıdır.
Elde ettiğimiz sonuçlar, bu tür kırık
ların günümüz tedavi yöntemlerinden
bağımsız şanssız prognozunu yansıt
maktadır. Primer olarak fiksatör kullanı
mına bağlayabileceğimiz komplikasyon- ·
lar çivi yolu enfeksiyonu ve hatalı kaynamadır. Ancak eksternal fiksatör kullanı
mının getirdiği bakım kolaylıkları ve erken mobilizasyon da önemli avantajlar-

Komplikasyonlar: 1 olguda çivi yolu enfeksiyonu saptandı. 1 ayak bileği
yara anmasında hatalı kaynama, 3 ayak
bileği yaralanmasında kaynama gecikmesi, 2 ayak bileği ve 1 el bileğinde ankiloz gelişti.

TARTIŞMA

Eklem

kırıkları,

fonksiyonel prognozları bakımından oldukça önemli yaralanmalardır. Mükemmel anatomik reduksiyon ve erken hareket iyi bir sonuç için
gereklidir (2, 3). Ancak; parçalı, internal
tesbite uygun olmayan eklem kırıkların
da tedavi oldukça güçtür. Bu tür kırıklar
da klasik tedavi seçenekleri; a) pozisyon kabul edilerek alçı ile immobilizasyon, b) bağların gerilmesi sonucu elde
edilebilen bir redüksiyon ile uzun süreli
traksiyon, c) primer atrodezdir. Son zamanlarda eksternal fiksatö( kullanımın
daki artış ve elde edilen başarılı sonuçlar, bu tür kırıklarda da eksternal fiksatörleri etkin bir tedavi seçeneği haline
getirmiştir. Alçı, internal tesbit veya traksiyani le immobilizasyona uygun olmayan açık eklem yaralanmalarında ise hemen hemen eksternal fiksatörlerden baş
ka tedavi seçeneği yoktur. Eksernal fiksatör; immobilizasyon, ligamentotaksis

kısalığı

amacıyla kullanılabilir. Aynı

dır.

KAYNAKLAR
1- Gregory CF, Chapman MW, Hansen ST:
Open fractures .. In Rockwood CA, Green OP
(eds): Fractures in Adults. JB Uppincott, Philadelphia 1984, pp: 169-218
2- Gülşen M., Karakaş, ES: Çok amaçit eksternal fiksatör 1: Tantttm ve uzun kemik ktnklanndaki mekanik verim. Ortopedi Travmatoloji ve Rehabilitasyon Dergisi 2:8-15, 1988
3- Harkess JW, Ramsey WC, Ahmadi B: Principles of fractures and dislocations. In Rockwood
CA, Green OP (eds): Fractures in Adults. JP Lippincott, Philadelphia 1984, pp: 1-146
4- Leach RE: Fractures of the tibia and fibula.
In RockwooçJ CA, Green DP (eds): Fractures in
Adults. JB Lippincot, Philadelphia 1984, pp:
1593-1663
5- Sis k OT: General principles of fracture treatment. In Crenshaw AH (ed): Campbell's Operative Orthopaedics. The CV Mos by Company, St Louis 1987; pp: 158D-1597
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EKSTERNAL FiKSATÖRLERDE
PiN- TRACT (ÇiVi YOLU) PROBLEMLER
Dr. Astm KAYAALP *Dr. Şükrü SOLAK*
Dr. Fatih i. PESTiLCi **Dr. Ersan BOYSAN

Günümüzde,

başta açık kırıklar

ve

**

Tablo

uzatma girişimleri olmak üzere pek çok
ortopedik ve travmatolojik hastalığın tedavisinde eksternal fiksatörler yaygın
olarak kullanılmaktadır. Eksternal fiksatörler ile tedavide, pin - tract problemler
en sık karşılaşılan komplikasyonları oluş
turmaktadır. Bu komplikasyonları en
aza indirmeki çin hem çivi uygulaması
hem de postoperatif çivi bakımına ilişkin
özelliklerin iyi bilinmesi gerekmektedir.

ı.

Grade 1 : Enfeksiyon belirtisi var.
Pansumanla düzeliyor.
Grade ll : Enfeksiyon belirtisi ve antibiyotik ile düzeliyor.
Grade lll : Enfeksiyon, pansurnan
ve antibiyotikle düzelmiyor.
Çivinin çıkartılması ya da yerinin değiştirilmesi gerekiyor.
Grade IV : Fiksatörün çıkartılmasını
gerektiren enfeksiyon var.
Grade V : Sekestrektomi gerektiren
enfeksiyon var.

Çivi gevşemesi enfeksiyona bağlı
septik gevşeme ya da biyomekanik nedenlere bağlı aseptik gevşeme olarak iki
grup altında toplanır. Klinik olarak her
iki durum birbirinden ayrılmaksızın pin tract enfeksiyon olarak değerlendirilirler,
sınıflandırma ve tedavileri birlikte ele alı
nır (1, 20, 23) Tablo 1.

Pin tract problemierin en aza indirilmesi için aşağıda sıralanan faktörler
önemli olarak değerlendirilmektedir.

1) Çivi geometrisi ve yiv dizayn ı: En
fazla stabiliteyi 6/5 mm. çapında konikal dizaynlı çiviler sağlamaktadır (3, 5,

8).
* S.S.K. Ankara Hast. ll. Ortop. ve Travm. KI. Asistam
** S.S.K. Ankara Hast. ll. Ortop. ve Travm. KI. Uzmam
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2) Çivinin ciltten kemiğe kadar geçeceği yol üzerindeki yumuşak dokular yeteri i miktarda serbestleştirilmelidir (1, 2,
5, 19, 20, 21 ) .
3) Çivi kemiğe yerleştirilmeden önce, ön drilleme yapılmalıdır (20).
4) Drillemenin kalitesi son derece
önemlidir. Aşırı ısı oluşumuna izin verilmemelidir (18).
5) Çivilerin yivli bölümü, kemik içinde, ya da en azından cildin içinde olmalı
dır (2, 20).
6) Çivi sayısının optimal düzeyde olması, çivilerin paralelliği, enfeksiyon riskini azaltmaktadır (1, 5, 13, 19, 20, 21).
7) Dinamik aksiyal yüklenme, pin tract enfeksiyonları azaltan en önemli
faktörlerden birisidir (1, 6, 15, 19).
8) Kullanılan fiksatör yeterli stabiliteyi sağlayabilmelidir.
9) Postoperatif dönemde, hasta çivi
bakımı konusunda eğitilmelidir.

Karşılaştığımız

pin - tract enfeksiyonlar ve yüzdeleri Tablo 2'de özetlenmiştir.
Tablo ll
Çivi
Grade 1
Grade ll
Grade lll
Grade IV
Grade V

Bu çalışmada, SSK Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniklerinde,
24/4/1988- 21/7/1990 tarihleri arasın
da, Dinamik Aksiyal Fiksatör ile tedavi
edilen 100 hastanın 104 ekstremitesinde
kullanılan 520 adet çivideki pin - tract
problemler incelenmiştir. Kullanılan çiviler 6/5 mm. çapında, konikal dizaynlı,
kortikal ve spongioz çivilerdir. Bu çivifer, 18 ekstremite uzatması, 31 psödoartroz, 38 açık kırık ve 17 kapalı kırıkta, humerus, tibia ve femurda kullanılmıştır.
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Pin tract enfeksiyonlar tüm çivi yerleştirilenlerin % 17,5' inde gelişmiştir.
Bunların % 15'i lokal pansurnan ve oral
antibiyotik ile düzelmiştir. Grade lll ve IV
grubundaki çiviler ise enfekte psödoartrozu olan hastalarda, enfekte alanlara
çok yakın uygulama yapılmak zorunda
olanlardır.

TARTIŞMA

MATERYAL VE METOD

sayısı

VE SONUÇ

Eksternal fiksatörlerle ilgili literatürde pin - tract problemler, üzerinde en
çok tartışılan konudur. Değişik eksternal
fiksatör ve çivi dizaynları ile yapılan çalış
malarda pin - tract enfeksiyon oranını,
Burny% 30 (4), Edge ve Denham % 27
(11), Court- Brown ve Hudges % 27
(7), Green ve Bergdroff% 30 (13), Edwars % 37 (12) olarak bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da kullanılan Dinamik
Aksiyal Fiksatör ve 6/5 mm. kortikal çiviler ile bu oran% 0.5- 10 oranında değiş-

mektedir (8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 22,
23).

Bizim karşılaştığımız pin - tract enfeksiyon oranı, aynı yöntemin kullanıldı
ğı diğer yayınlara göre biraz daha yüksektir. Bu durumu, olgularımızın önemli
bir bölümünün enfekte olmasına ve kontaminasyonu engelleyemememize, bazı
hastalarda fiksatörün çok uzun süre kalı
şına ve bazı hastaların çivi bakımını tam
olarak uygulayamamalarına bağlıyoruz.
Bununla birlikte diğer yöntemlere göre
daha düşük olan bu oranların kullanılan
fiksatör, çivi dizaynı, uygulama özellikleri ve d inamizasyon ile ilgili olduğunu düşünmekteyiz.
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VERTEBRA KlRlKLARlNlN CERRAHi TEDAViSiNDE
COTREL-DUBOUSSET iNSTRUMANTASYONUN YERi
Dr. Tank YAZAR *, Dr. Hakan ÖMEROGLU **
Dr. Hakan UÇAR **

sp=.ıal

travma cerrahisinde amaç,
spinal fizy:-ılojiyi restore etmek, ağrıyı geçirmek ve nö.-rılojik h::ı.sar yapmaksızın
stabiliteyi sağlam2ktır (4). Vertebra kırık
larının konservatif tedavisi, tatminkar sonuçlar alınamaması, nörolojik ve mekanik olarak yeterli stabilite sağlanamama
sı, nörolojik ve mekanik olarak yeterli
stabilite sağlanamaması, iş ve güç kaybının fazla olması gibi nedenlerle artık
yerini giderek cerrahi tedaviye bırakmış
tır. Spinal travma cerrahisi, uzun yıllar,
yararı tartışmalı olan "laminektomi" ile sı
nırlı kalmıştır. Nöral yapıların dekompresyonundaki en geçerli yöntemin ise
"kırık veya çıkığın erken ve tam redüksiyonu" olduğu gerçeği artık herkesçe kabul edilmektedir (4).
Vertebra kırık veya çıkıklarının redüksiyonu ve fiksasyonu amacıyla pekçok
instrumantasyon kullanım alanı bulmuş
tur. Skolyoz tedavisinde Cotrei-Dubousset instrumantasyonunun önemli ölçüde
korreksiyon yapması ve postoperatif dö* A. Ü. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Doçenti
*"' A. Ü. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Araş. Görev.
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nemde ek bir immobilizasyona gerek
göstermemesi, bu sistemin spinal travma cerrahisinde de kullanım alanı bulmasına yol açmıştır.
Biz bu çalışmada, vertebra kırıkların
dan C.D. uygulamasıyla ilgili ilk deneyimlerimiz ve erken sonuçlarımızı gözden geçirmeyi planladık.

MATERYAL VE METOD

Bu çalışmaya Kasım 1989 - Ekim
1990 tarihleri arasında "Vertebra Kırığı"
tanısıyla Cotrei-Dubousset instrumantasyonu uygulanan 8 hasta dahil edildi. 5
tanesi erkek (% 64), 3 tanesi kadın (%
37) olan hastaların ortalama yaşı 41. 1
(24-64) idi.
Kliniğimizde tarakolumbar vertebra
kırıklarının cerrahi tedavisinde çoğunluk
la "AO Spinal Internal Fiksatör" uygulanmaktadır (7). Cotrei-Dubousset instrumantasyonu transpediküler fiksasyon

yapıiarnayan

travmatik veya patolojik
yüksek seviyeli torakal vertebra kırıkla
rında ve birden fazia seviyeli laminektomi sonrası posttravmatik instabilite gelişen vertebra kırıklarında uygulanmıştir.
Kırık

seviyesi şöyle dağılım göstermekteydi:

T5
T7
T8

1

T11

1

T12

2
2

T1

1

Kınğın oluşmasına

neden olan et-

yolojik faktörler şöyleydi:
Yüksekten düşme
Vertebra tümörü
Trafik kazası

5 (% 63)

2 (% 25)

Hastaların ameliyat endikasyanları

ise

şöyleydi:

Akut travmatik instabil kırık
Patolojik instabil kırık
Postiravmatik instabinte
ve deformite

3
2

3

Posttravmatik instabilite ve deformlte nedeniyle ameliyat edilen 3 hastadan
2 tanesine daha önce vertebra kırığı nedeniyle başka merkezlerden birden fazla seviyeli laminektomi yapılmıştı. 1 hasta ise "burst" kırığı tanısıyla yine başka
bir merkezde konservatif tedavi görmüş, ancak belağrısının artması ve deformite olması yüzünden hastanemize
başvurmuştu.

1 (% 12)

Den is' in 3 kolon teorisine göre (Tabı o - 1) kırıkların hepsi instabil olarak kabui edildi (3). 6 tanesinde (% 75) ön-orta kolon birlikte kırıktı (Burst). 2 tanesinde ise (% 25) 3 kolon birden etkilenmişti
(Kırıkiı-çıkık).

Hastalar, preoperatif ve postopera·
tif, radyolojik ve nörolojik olarak değer-.
lendirildi. Radyolojik .olarak tüm ha~talq·1
rın preoperatif ve postaperatif ön 7§rka1
ve yan grafiierinin yanında CT'Ieri d~ Ç~·/
kil di. Yan grafilerde 3 ayrı ölçüm yapıldı:·.
.t

Tablo 1: Den is' in 3 kolon teorisine göre ön, oria ve arka kolonu oluş
turan yapılar.
ÖN i<OLON Anterior longitidunal ligarnent, anterior annulus fibrozus, vertebra korpusunun ön kısmı.
ORTA KOLON Posterior longitidunal ligament, posterior annulus fibrozus, vertebra korpusunun arka kısmı.
ARKA KOLON Supraspinöz ligamerıt, irıterspinöz ligament, kapsül, ligamerıtum flavum, posterior arkus.
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1- Lo kal kifoz açısı (LKA): Bir üst
vertebranın üst kenan ile bir alt verty()a~i
rınn alt kenarı arasındaki açı.
, d
2- Anterior vertebral yükseklik.
(AVY): Kırık vertebranın korpusunun an-;ı
treior yüksekliğinin bir üst verteb~adak!;
aynı yüksekliğe oranı.

: j ...
.

3-

Posterior

vertebral

i

yüksekı'ik .::!

(PVY): Kırık vertebranın korpusu~un_)~
posterior yüksekliğinin bir üst verte~;S:·~~ij
daki aynı yüksekliğe oranı.

:~~
_;;<:J.

Hastaların

nörolojik değerlendirmesi
ise Frankel ve ark. tarafından tarif edilen
sınıflamaya (5) göre yapıldı (Tablo- 2).

nin üstünde ortalama 3.9 segmente, altında ise ortalama 2.9 segmente instrumantasyon ve füzyon uygulandı, ancak
kırık vertebraya transpediküler
greftle...,
me yapılmadı. Torokal bölgedeki instrumantasyonlarda bilateral pedikülo-transvers kıskaç (claw), lumbar bölgede ise
bilateral 5 mm blade olan lamina-laminar kıskaç (claw) veya transpediküler vida kullanıldı. Ameliyat sonrası tüm yaralara dren yerleştirildi ve postoperatif 48
saatte çekildi. Tüm yaralara ameliyattan
30-60 dakika önce ve ameliyattan sonra

Tablo 2: Frankel sınıflaması.

A
B
C
D
E

Total motor ve duyu kaybı
Motor kayıp var, duyu kaybı yok
Motor innervasyon var,
ancak fonksiyonel değil
Fonksiyonel motor innervasyon var
Normal motor ve duyu fonksiyonu

Resim- 1: 49 yaşmda erkek hasta. Yüksekten düşme sonucu T11 burs kmğ1 mevcut. Preoperatif ön-arka
(1A) ve yan (18) grafileri

Ortalama ameliyat süresi 4 saat 15
dakika, ortalama intraoperatif kan transfüzyonu ise 3 üniteydi. Tüm hastalara
posterior füzyon yapıldı. Kırık seviyesi-
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72 saat 3. jenerasyon sefalosporin paranteral olarak uygulandı.
T12 Osteoblastoma nedeniyle arneyiyat edilen 1 hastamıza daha sonraki

Resim- 2: Aym hastan m C. O. yaptidiktan sonraki ön - arka (2A) ve yan (28) grafileri.

seanstada anterior füzyon

yapıldı.

Hastalarımızın

1 tanesinde multipl
travma vardı ve postoperatif 3. günde
ARDS nedeniyle ölmüştü. 1 hastamızda
ise postoperatif 4. ayda geç enfeksiyon
tespit edildi. Drenaj ve uygun antibiyotik
ile şifa sağlandı.
Hastalar, ortalama 3.9 günde mobilize edildi veya oturtuldu ve ortalama
17.1 günde taburcu edildi. Mobilizasyon
ve taburculuk arasındaki sürede hastaların rehabilitasyonuna başlandı. 4 hastaya (% 50) eksternal destek kullanıldı.
Hastaların

postoperatif 3., 6., 12. ay-
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larda ve daha sonra yılda 1 kez kontrole
gelmeleri planlandı. Epidural tümör nedeniyle Nöroşirürji bölümüyle beraber
ameliyat edilen hasta ve ölen hasta dı
şında kalan 6 hastamızın ortalama takip
süresi 5.3 aydı (3-12 ay). Bu hastalarımı
zın kontrolleri sırasında belirgin bir yakınmaları ve radyolojik koneksiyon kayıpları gözlenmedi.

SONUÇLAR

Daha önce açıklanan radyolojik değerlendirme kriterlerinin sonuçları Tablo
3'te görüln.ıektedir.

Tablo 3: Radyolojik değerlendirme.
Açı

Preoperatif

Düzleme

Postoperatif

...

LKA

28.8° (18-46)

22.0° (8-36)

6.8° (% 24)

AVY

% 44 (27-71)

% 54 (32-74)

%10

PVY

% 80 \63-92)

% 86 (65-96)

%6

Lokal kifoz açısındaki düzelmenin
ileriki dönemde hastanın spinal osteoartrozuna engel olarak yakınmalarını azaltması açısından önemi vardır. Anterior
ve posterior vertebra yüksekliğindeki artış ise redüksiyon ve distraksiyonun yapıldığını göstermesi açısından önemlidir.
Hastaların

preoperatif ve postoperatif nörolojik değerlendirmeleri ise Tablo
4'de görülmektedir.

TARTIŞMA

Vetebra

değerlendirme.

1- Tüm çıkıklar ve kırıklı - çıkıklar,

2- inatçı instabil spinal travmalar; Yani kemik konsolidasyonu sonrasında bile dorsal ligamentöz kompleks ve intervertebral diskin tam ve sağlam olarak iyi-

Preop.

Postop.

A

3

2
1

B

c

1

D

1

2

E

3

3

sonucu hiçbir zaman tam

olarak stabil ormayan kırıklar (Örneğin
Burst kırığı),

Frankel
Sınıflaması

cerrahi tedavisin-

de endikasyonların gözden geçirilmesinde yarar vardır. Cerrahi tedavi endikasyonları şöyle özetlenebilir (4).

leşmemesi

Tablo 4: Nörolojik

kırıklarının

3- Kifoza yolaçabilecek derecede

vertabra anteriorunda çökmeye neden
olan

kırıklar,

4- lntraserebral travmalı, atetozlu,

veya transportasyon sırasında nörolojik
hasarın artabileceği düşünülen

hastalar,

5- ilerleyen nörolojik kayıp gÖsteren

2 hastada nörolojik olarak düzelme
gözlendi. 1 hasta A'dan B'ye, 1 hasta
da C'den D'ye geriledi. 6 hastanın ise
nörolojik durumlarında herhangibir deği
şiklik meydana gelmedi.
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kırıklar,

6-

Açık

medulla spinalis yaralanma-

ları,

7- Tam nörolojik kayıba neden olan

kırıklarda

mak

erken rehabilitasyonu

sağla

amacıyla,

8- Primer veya metastatik -vertebra
tümörlerinde patolojik kırık riski varsa,
bunu önlemek amacıyla cerrahi tedavi
yapılır.

Cerrahi tedavide amaç o anda stabiliteyi sağlamak olduğu gibi daha sonraki dönemde vertebra anteriorundaki çökmeye bağlı olarak gelişecek kifozun yolaçacağı
intervertebral eklemlerdeki
uyumsuzluğu önlemektir (4). Bu uyumsuzluk önlenmezse, buna bağlı olarak intervertebral ekiemierde sekonder dejeneratif değişiklikler gelişecektir.
Cotrei-Dubousset instrumantasyonunun spinal travma cerrahisindeki avantajları şöyle sıralanabilir;

2-

Kırık

redüksiyonu mekanik ve nöroloji~. açı~an stabil olduğu için hastalar
erkeri mobilize edilir ve hastanede yatış
süresi kısa! ır (6). Ayrıca hastalar daha erken rehabilite edilebilir. Bizim de hastalarımız ortalama postoperatif 3.9 günde
mobilize edilmişler ve hemen rehabilitasyon programına alınmışlardır. Her ne kadar stabil olsa da postoperatif dönemde
bir kısım hastada belirli bir süre eksternaı' destek kullanılan çalışmalar vardır
(6). Biz de özellikle kırıklı-çıkık veya patolojik kırık nedeniyle ameliyat ettiğimiz
hastalarda 3 ay kadar çelik belenli korse
kullanmayı uygun gördük.
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3- Posttravmatik kifoz riskini azaltır
(6). Bunun önemi daha önce belirtilmiş
ti. Bizim serimizde kifoz açısından ortalama 6.8° (% 24) düzelme sağlandığı görülmektedir. Sun'un ileride gelişebilecek
"dejeneratif spondiloartrozu" önlemek
açısından önemi büyüktür.
4- Kırığı az sayıda segment kullanarak kuwetle redükte ve distrakte eder
(1 ,2). Biz bunu tespit etmek için radyolojik olarak anterior ve posterior vertebra
yüksekliklerini ölçtük. Posterior vertebra
yüksekliğinde % 80'ya yükselme gözledik. Bu, distraksiyonun bir göstergesidir
(1). Ancak bu yüksekliği normaline daha yakın seviyelere getiremerniz distraksiyonu yetersiz yaptığımız düşüncesine
bizi itmektid. Anterior vertebra yüksekliği de distraksiyonla beraber redüksiyonu göstermektedir. % 44'den % 54'e
olan % 10'luk bir artış bizce iyi, ancak
yetersitdir. Bun~n nedeni anterior distraksiyonu artıracak olan ekstansiyon
momentinin eksikliğidir (1). Ayrıca bu
yüksekliklerde istenen oranda düzelme
sağlanamamasının bir nedeni de transpedikül.er greftleme yapmamasının bir
nedeni de transpediküler greftleme yapmamamız olabilir.
Sonuç olarak kliniğimizde "vertebra
kırıklarının cerrahi tedavisinde" sınırlı bir
ku".~:mım endi.kasyonu olan "Cotrei-Dubousset 1nstrumantasyonunun" instabil
kırıklarda önemli bir alternatif olduğu düşüncesindeyiz.

5. Franke! HL, Hancock DO, Hys!op G, Mefzak J, Michaefis LS, Ungar GH, Vernon JDS,
Wa!sh JJ: The value of posturaf reduction in the
in itfa/ management of efased injuries of the spine
with parapfegia and ff!J!ap!egia. Parapfegia; 7:
179-92, 1969.
6. Henry SL, Ostermann PAW, Rosenberg S,
Ho!t RT, Johnson JR: The management of unstab/e fractures of the thoracic and tumbar sp!ne with
the Cotrei-Dubousset instrumentation. 57th Annuaf Meeting of MOS; Paper No: 76, New Oerleans,
1990.
7. UsA. K. : Tarakolumbar Vertebra Kmklannda AD Spinal Internal Fiksatör Uygu!ama!anmlz.
Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi Ortopedi ve Travmato!oji Anabilirnda/i Uzmanlik Tezi, Ankara,
1990.
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TORAKOLUMBAR VERTEBRA KlRlKLARlNDA
AO iNTERNAL FiKSATÖR UYGULAMALARIMIZ

Dr. Derya DiNÇER *, Dr. Kemal Us **
Dr. Yusuf Y!ldtz **

Tarakolumbar vertebra kırıkları, ortopedik cerrahide üzerinde en çok tartışıl~
mış ve halen tartışılmakta olan yarayanmalardan birisidir. CAT'nin yaygın kullanımına başlanıncaya kadar, karmaşık
anatomik yapı nedeniyle yeterli bir sınıf
landırmanın yapılamalış olması ve tedavide çok farklı metodların ileri sürülmesi,
hem cerrahi hem de konservatif tedavide çok çeşitliliğe yol açmıştır.
Bugün için kullanılan sınıflandırma
özellikle Denis ve Mc Afee'nin çalışmala
rı sonucu ortaya çıkmıştır (8). Biz sınıf
landırmada Denis'in 3 kolon teorisini kullanıyoruz.

Den is' e göre instabilite 3

kısımda

in-

celenmiştir:

1) Mekanik instabilite; Posttravmatik
kifoz riski taşıyan vakanın hasarıyla birlikte olan kampresyon kırıkları ve bazı
emniyet kemeri kırıkları) bu gruba girer.
2) Nörolojik instabilite; Stabil burst
kırığı bu grubu girer. Erken dönemde kı
rık fragmanlarının vertikal kollapsıyla da-

ha fazla kemik parçası spinal kanal içine
girebilir. Kınğın iyileşmesinden sonra ise
posttravmatik spinal stenoz riski vardır.
Her 2 durumda da nörolojik komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
3) Nöromekanik instabilite: instabil
burst kırığı, kırıklı çıkıklar bu grubu oluş
turur. Prognoz açısından en kötü gruptur (10).
Vetebra kırıklarının cerrahi tedavisinde internal fiksasyon ilk kez 1891'de
Berthold Ernest Had ra tarafından bir servikal vertebra kırıklı subluksasyon vakasında, gümüş tel yartımıyla spinöz çıkın
tıların etrafından 8 şekilde geçilerek yapılmıştır. Fritz Lange bunun yerine metal
rod kullanarak spinöz çıkıntıları tesbit etmiştir.

Albee ve Hibbs 1911 yılında birbirlerinden bağımsız olarak spinal instabiliteler için posterior füzyon tekniği geliştir
mişlerdir. 1930'1u yıllarda cerrahi tedavide laminektomi genişçe kullanılmaya
başlamıştır. Watson Jones 1940'da teda-

* Ankara Üniv. Tip Fak. Orlop. ve Travm. AB.D. Ooçenti
** Ankara Üniv. Tip Fak. Orlop. ve Travm. AB.O. Araş. Görv.
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vide iyi sonuç, ancak mükemmel redüksiyonla sağlanabileceğini belirtti. Nicoll
ise karşı görüşte bulunarak, 166 vakalık
serisinde herhangi bir şikayet ve çalış
ma kapasitesinde aşırı bir azalma olmadığını belirtti.
Paul Harrington 1958' de daha önce
skolyoz cerrahisinde kullanmımş olduğu
distraksiyon sistemini vertebra kırıkların
da kullanmaya başladı.
1963'te Roy Camille stabilizasyon
için darsal ikili plakaların transpediküler
yolla fiksasyonu fikrini ilk kez ortaya attı
(29,30) .
Jacobs ve arkadaşları 1979'da Harrington distraksiyon sistemini modifiye
ederek LHSR sistemini geliştirdiler
(20,21).
Sublaminar segmental instrumeııtas
yon E. Luque taraffından 1970' o e kullanılmaya başlandı (25,26).
Magerl ve arkadaşları 1977'de vertebra kırıklarının cerrahı tedavisinde,
transpediküler uygulanan eksternal fiksatör sistemini (ESSF) ortaya attılar (27)
Çalışmalar sonucunda 1982'de W.
Dick ve arkadaşları tarafından bu sistemin benzeri olup, implant edilebilen şek
li olan AO internal fiksatör geliştiriidi
(12,13,14,15).
'
Özellikle skolyoz cerrahisi için geliş
tirilen Cotrel Dubouset sistemi son yıllar
da uygun vakalarda travma cerrahisinde de kullanılmaya başladı. (7)
1984'de Dunn (16, 17), Kaneda (14)
ve Kostuik (23) tarafından değişik anterior rod sistemleri yayınlanmıştır. Bütün
anterior girişimlerin anterior dekarnpresyon ve iki segment fiksasyonu gibi avah-

tajlarının yanısıra.

acil durumlarda anterior girişimin çok riskli olması, reoperasyon, revizyon cerrahisi veya im plantın çı
karılmasının çok"güç olması, tek başına
anterior stabilizasyonun eksternal destek kullanılmadan veya ilaveten posterior stabilizasyon yapılmadan yeterli olmaması ve geniş anterior implantların sekonder vasküler hasara yol açması gibi
dezavantajları vardır (14)
Bu dezavantajlar sebebiyle anabilim
dalımızda torakolumber vetebra kırıkları
cerrahi tedavide Denis' e göre mekanik,
nörolojik ve nöromekanik instabil kırık
larda, ayrıca orta kolonun etkilendiği
tüm kırıklarda cerrahi girişim uygulanmaktadır. Posterior girişim enstrümentasyonu olarak vertebra kırıklarında da
uygulanan Luque, Harrington, Jacobs
veya Roy Camille plakları genellikle kırık
vertebranın en az 2 sağlam üst ve altına
uygulanmakta, dolayısıyla en az 5 vertebrayı fiksasyon içine almaktadır. Hatta
Jacobs 3 segment yukarı ve 3 segment
aşağıya fiksasyonun yapılmasını tavsiye
etmektedir. Alt torakal ve lumbar vertebra kırıklarının cerrahi tedavisinde kullanı
lan mevcut stabilizasyon tekniklerinin
avantaj ve dezavantajlarının yanısıra hala çözümlenememiş bazı sorunlarının olması, daha ideal implantlar aranmasına
. yol açmıştır.
ideal bir implant stabilizasyon sağ
larken, daha az sayıda segmenti fikse etmeli, örneğin kırık vertebranın bir alt ve
bir üstünü, dolayısıyla iki hareketli segmenti etkilemelidir. Aynı zamanda pek
çok tip kırıkta kullanılabilmeli, kırık redüksiyonunu kolaylaştırmalı ve sağlaya-
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bilmeiidir. laminektomi sonrası veya limenaktomi ile birlikte kullanılabilmeli ve
postoperatif dönemde alçı korse, çelik
korse vb. eksternal supporta lüzum kalmamalıdır. Bu gayelerin tümü AO internal fiksatörle sağlanabilmektedir. AO internal fiksatör vertebra cisimleri ne posteri or girişimle pediküllerden yerleştirilen
uzun Schanz vidalarının her iki yanda,
üzerinde her pozisyonda nutlarla sıkıştırı
labilen ve Schanz vidalarını tutan, hareketli clamplar bulunan yivli longitudinal
rodlarla birbirine bağlanmasından oluşur. Uzun Schanz vidalarının arka kolları
manual redüksiyona yardımcıdir ve ameliyat sonunda arka kısımları kesilerek atı
lır. Schanz vidaları kırık vertebranın bir
alt ve bir üst komşu vertebrasına uygulanır, böylece diğer kısımlarda vertebral
kolon hareketliliğini sürdürür. (Resim
1,2)

Resim- 1b

Resim- 1a

Resim- 2a
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20 hastada, %47.6 olarak tespit edilmiş
tir.
Kırık oluş sebepleri içinde birinci sı
rada trafik kazaları (20 vakada), ikinci sı
rada yüksekten düşme (18 vakada) tespit edildi. iş kazalası ve güncel hayata
ait kazalar (2'şer vaka) da sebepler arasında yer alıyordu. Serimizde ateşli silah
yaralanması ve açık kırığa rastlanmadı.
Denis sınıflandırmasına göre kırıkla
rın 38' i burst tipi, 1'i kampresyon tipi,
3'ü kırıklı çıkık olarak değerlendirilmiş,
emniyet kemeri tipi kırığa rastlanmamış
tır (Şekil 1)

Resim- 2b

MATERYAL VE METOD

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travma.toloji Anabilim Dalın
da. Mayıs 1989-Şubat 1991 tarihleri arasında 42 tarakolumbar vertebra kırıklı
hastaya AO internal fiksatör uygulanmış
tır. Tekniğin uygulandığı tüm hastalar
kontrol altındadır.
Bu vakaların takip süresi. en kısa 2
ay ve en uzun 21 ay olmak üzere ortalama 13 aydır.
Vakaların 17'si kadın, 25'i erkek
olup, yaş dağılımiarına göre en küçüğü
16, en büyüğü 75 yaşında, ortalama yaş
ları 42.4'tür.
Kırık vertebraların seviyelerine göre
tek seviyede kırık% 95.3 ve iki seviyede
kırık % 4. 7 bulunmuş,· en sık kırılmış
olan vertebra bizim serimizde L1 olup,

Resim- 3b
Vakaların

nörolojik

değerlendirilme

lerinde frankel skalası kullanılmış, buna
göre 37 hastada nörolojik durum Frankel E, 2 hastada Frankel D, 1 hastada
Frankel C, 2 hastada Frankel A olarak
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saptanmıştır.

Postoperatif takiplerde ise
38 hasta Frankel E, 3 hasta Frankel D, 1
hasta Frankel A olarak değerlendirilmiş
tir (Şekil 2)

KOMPLiKASYONLAR

Genel olarak 2 vakada infeksiyon, 1
vakada lateralizasyon, 1 vakada ağrılı
kök lezyonu, 2 vakada seviye hatası
komplikasyonları görülmüştür (Resim 3)
Paravertebral kasların implant yoluyla tahrişine bağlı ağrılı bursit implant çı
kartılan 5 hastada görülmüştür. Bu hastaların hepsi de implant çıkartıldıktan
sonra iyileşmişlerdir. Sursit implanta
bağlı normal bir süreç olarak bildirdiğin
den (14), kamplikasyon olarak değerlen
dirilmemiştir.

TARTIŞMA

VE SONUÇ

Tarakolumbar vertebra kırıkların cerrahi yolla redüksiyon ve stabilizasyonu
yeterli kompresyon, deformite ve instabilite kalmaksızın kırık iyileşmesi, erken harekete başlanılması ve kısa sürede yeniden fonksiyonların kazanılması amaçları
nı taşır. Mager 1 tarakolumbar vertabra
kırıklarının %9 kadarının cerrahi tedavi
gerektirdiğini belirtmiştir (27) ·
Vertebral kolon yalnız hareket sisteminin bir parçası olmayıp; medulla spinalisi içerisinde muhafaza ettiğinden, primer omurilik ınjurisi olmuşsa, bu yaralanma irre~ersible olup, o anda herhangi bir tedavfsi mevcut değildir. Yalnız sekonder fonksiyonel nörolojik defisitlerin
varlığında (Spinal şok. ödem, hematom
veya kırık fragmanların spinal cord'u _sı
kıştırıl.~ası gibi ·durumlar) iyileşme ger-

Resim- 3b

Kifoz açısı Cobb yöntemi ile ortalama olarak preoperatif 9. 12, postoperatif
-1.633 ve takipte 2.107 derece bulunmuştur. Ortalama korreksiyon kaybımız
3. 74 derecedir (Şekil3)
8 hastada implant çıkartılmıştır. implant çıkarılması sonrası korreksiyon kaybı görülmemiştir.

3 vaka dışında vakalarımızda transpediküler graft uygulanmamıştır. 6 hastada posterior füzyon yapılmış, 8 vakada
lateral stabiliteyi artırmak için
uygu-

on

lanmıştır.

çekleşebilir.
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Laminektominin tedavide şimdiye
kadar, "kırık redüksiyonu, repozisyonu
ya da önde bası yapan fragmanların çı
kartılıp, basının kaldırılmasından" daha
çok uygulanmasına rağmen, tek başına
laminektominin ilave instabilite oluştur
maktan başka bir işe yaramadığı tespit
edilmiştir.

Özellikle nörolojik defisiti olmayan
stabil burst kırıklarının tedavi şekli oldukça tartışmalı olup, konservatif tedavi
öneriler olduğu gibi, mutlaka cerrahi tedavi yapılması gerektiğini belirtenler de
vardır. Kampresyon kırıkları genellikle
stabiliteyi bozmadıkça konservatif tedavi edilebilirler. Emniyet kemeri kırıkların
da, kırıki ı çıkıkiarda ve instabil burst kırık
larında ise, cerrahi tedavi yapılması gerektiği büyük çoğunluk tarafından kabul
edilmektedir.
Weinstein konservatif tedavi edilen
20 yıllık nörolojik defisitsiz burst kırıkları
nın sonuçlarının cerrahi tedavi edilenlerden çok farklı olmadığını bildirmiştir
(31). Ancak Denis stabil burst kırıkları
nın da nörol:::ıjik instabiliteye yol açabileceğinde: ı, f-Jrofilaktik stabilizasyonun daha iyi scnuçlm verdiğini bildirmektedir
(9). Nbrolojik deflsiti olsun veya olmasın
burst tipi krrıklarda, pek çokları gibi biz
Je carraht tedavi uygulanmasından yarıayız (i, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13,
ı4, 18 19, 10, 23, 28, 30)
Son 40 yıldır tüm dünyada vertebra
Kınkları stabilizasyonunda yaygın olarak
kullanılan ve özellikle skolyoz cerrahisi
içın geliştirilen Harrington ve modifikasyonları, Luque ve modifikasyonları ve
bunların kombınasyonları her zaman
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çok

sayıda

segment fiksasyonu gerektirmiş, redüksiyonu yeterince sağlayama
mış veya koruyamamıştır.
Vertebra kırıklarında anterior girişim
teknikleri de gündün ğüne gelişmekte
dir. Kostuik akut burst kırıklarında kanala retropulsiyon ve nörolojik injuri varsa,
lO günden geç gelen burst tipi kırıklar
da, nörolojik injuri olmasa da kanalın kapalı olduğu durumlarda, ağrılı progresif
kitotik deformitelerde,
ön ve orta kolo,
nun nonunion kırıklarında anterior girişim yapılması gerektiğini savunur (23).
Biz nörolojik defisiti posterior girişim
sonrası gerilemeyen veya artan ve kanalı önden dekomprese etmek gereken durumlarda uygulanabileceğine inanmaktayız.

Roy Camille tarafından 1963'te ileri
sürülen transpediküler fiksasyon, kendisi tarafından en az 5 segmenti içine alacak şekilde önerilmektedir (29,30). Bu
sistem biomekanik yöntem üstün özellikler taşımasına karşılık, yeterli redüksiyon sağlayamayışı ve teknik olarak güç
oluşu gibi dezavantajlam sahiptir. Ayrı
ca distraksiyon veya kampresyon amaçlarıyla kullanılması da mümkün değildir
(14).
AO internal fiksatör kırık vertebranın
sadece bir alt ve bir üstüne transpediküler uygulanan Schanz vidalarının clamp
ve yivli rodlar yardımıyla tespit edilmesinden kurulur. Fiksasyon iki hareketli
segmenti içerir. Bu, çok sayıda segment içeren fiksasyon yöntemlerine göre, hastalara çok büyük bir rehabilitasyon kolaylığı tanır. Ayrıca yivli rodlar,
clampler' ve Schanz vidalarının arka

her türlü kırıkta
kullanılabilme ve 3 boyutta düzeltme ve
redüksiyon imkanı sağlanır. Kırık tipine
göre disraksiyon, kampresyon veya nötrolizasyon amaçlı kullanılabilir.
AO internal fiksatörün T8' den sakruma kadar güvenle kullanılabileceği bildiriliyorsa da (12, 13, 14), bizim uygulamalarımızda T10'den (Kırık vertebra seviyesi olarak T11) daha praksimale çıkılma
dı. Ancak seçilmiş vakalarda T11 'den
daha praksimale çıkılmadı. Ancak seçilmiş vakalarda Til'den daha praksimale

veya füzyon oluşması tamamlanıncaya kadar instabil tarakolumbar vertebra kırıkları cerrahi tedavisinde
3 boyutlu düzeltme sağlayabilen bir instumentasyon olduğunu göstermiştir.
Ancak vertebra kırıklarında kullanımı
mümkün olduğunca erken olmalı (en
geç 5-1 O gün içinde), defektli vakalarda
transpedikül~r spongioz graft uygulanmalıdır. Başlangıçta füzyon tevsiye edilmezken, sonradan, sonuçların daha iyi
olması için iki segmenti içeren pasteralateral flizyonun uygulanabileceği bildiril-

çıkılabileceğine inanıyoruz.

miştir.

Serimizde nörolojik olarak 5 hastada lezyon vardı ve 37 hasta lezyonsuzdu. Lezyon olan 5 hastanın da takiplerde ortalama 1.2 Frankel derecesi düzelme gösterdiği tespit edilmiştir.
Bu sistemde oluşan korreksiyon kayıpları vidaların malpozisyonu, instrumentasyon uygulama kaidelerine uyulmayışı, yeterli kaynama sağlanamadan
gevşeme, postoperatif hiç bir eksternal
sipport kullanılmayışı gibi sebeplerden
kaynaklanır. Dick kifotik korreksiyon kaybının fonksiyonel ve semptomatik olarak fazla bir sorun oluşturmadığını bildirmektedir. Ancak bu korreksiyon kaybı kı
rı ki ı vakalarda da posterior füzyon yapmakla veya gereken vakalarda transpediküler graft uygulamakla daha aza indirilebilir. Zaten Kahanovitz ve arkadaşları
(22) posterior füzyon yapılmayan internal fiksasyon uygulamalarında faset eklemlerde dejeneratif değişikliklerin kaçı

Postoperatif olarak, 8-12 hafta 3 nokta brace rutin olarak kullanılmalıdır.

uzun

kolları yardımıyla,

nk

iyileşmesi

Şekil-

Hasta

1:

Kırık

Sayısı

Tiplerine Göre
(Denis)
Hasta

Kırık

Tipleri
(Denis)

1
38
3

Kampresyon
Burst
Kırıklı Çıkrk

~

Sayısı

Emniyet Kemeri
Tipi

o

Şekil-

2: Hastaların Nörolojik
Durumu (Frankel'e göre)

Frank el

Preop

Pestop takip

nılmaz olduğunu bildirmişlerdir.

SONUÇ
AO internal fiksatörle aldığımız erken sonuçlar bu instrumentasyonun kı-

A
B

2

1

c

o
1
2
37

o
o

D
E
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3.
38

Şekil-

3: Lokal Kifoz Açısı (Cobb)

Preop

Pastop

Takip

9.12

- 1.633

2.107

Ortalama
Kifoz

açısı
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C-D INSTRUMENTASYONUNDA
LOMBER VERTEBRALARDA TRANSPEDiKÜLER
ViDA UYGULAMASININ ETKiNLi.Gi
•.<.

Dr. Ünsal Domaniç *Dr. Cüneyt Şar **Dr. irtan Esenkaya

istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi
ve Travmatoloji Anabilim Dalında
18.11.1988 - 1.12.1990 tarihleri arasında
CDI uygulanan 81 olgunun 27 sinde
tranc;pediküler vida uygulanmıştır. Lomber vertebralarda huk uygulanan 54 olgunun 7 sinde bir ya da daha çok sayı
da huk gevşemesi veya atması görülürken transpediküler vida uygulanan 27 olgudan sadece birinde vida çıkması
komplikasyonu görülmüştür.
Bu sonuçlar lomber vertebralarda
transpediküler vidanın huka göre çok
daha stabil olduğunu göstermiştir.
Son yıllarda, omurganın çeşitli sorunlarının cerrahi tedavisinde transpediküler vida fiksasyonuna dayalı internal
tespit araçlarının yaygın olarak kullanıl
maya
başlandığı
gözlenmektedir
(1,2,8,9, 13, 14,21,22,23). Bu nedenle giderek artan sayılarda, transpediküler vida uygulamalarının çeşitli yönlerini araş-

i. Ü.

tıran

çalışmalar yayın

lanmaktadır (4,5,9, 12, 13, 14,24).

Bu çalışmada amacımız, transpediküler vida uygulamalarımızdan aldığımız
erken klinik sonuçları, söz konusu yayın
ların ışığı altında değerlendirmektedir.

MATERYEL VE METOD

istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalında 18.11.1988
ile 1.12.1990 tarihleri arasında skolyoz,
kifoz, vertebra kırığı ve litik lezyonu nedeniyle ameliyat edilen toplam 81 olguya CD instrumentasyonu uygulanmıştır
(Tablo 1). 54 olguda lomber bölgede
huk kullanılırken, 13.2.1990 tarihinden itibaren trC}nspediküler vida kullanılmaya
başlanmış ve 27 olguda 98 vida uygulanmıştır.

* i.ü. ist. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Doçenti
·** i.ü. ist. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.O. Araş. Görev.
*** Gime Askeri Hast. Ortop. ve Trav. Uzmam
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klinik ve deneysel

***

~
1

Tablo 1: CDI uygulanan olguların dağılımı
lomber vida

lomber huk

Litik lezyon

19 olgu
4 olgu
3 olgu
1 olgu

45 olgu
4 olgu
5 olgu
--

Toplam

27 olgu

54 olgu

Skolyoz
Kifoz
Kırık

Uygulamamızda

tüm

uzunluğunca

diş açılmış

çapında,

45 mm uzun-

luğunda

kullanılmıştır. Vidaların

6 mm
vidalar

yerleştirilmesi,

lomber

vertebraların

transvers çıkıntılarının ortasından geçen
yatay çizgi ile eklem aralığından geçen
dikey çizginin kesiştiği noktadan d ri! veya bir küret He pedikülün kemik direnci
hissedilerek vida yerinin açılması ve buradan vidaların çevriierek sokulması suretiyle gerçekleştirilmiştir. Aynı vertebranın her iki pedikülünden vida gönderilen
olgularda vidaların arasındaki açının 30
- 40° arasında olmasına özen gösterilmiştir. Vida!arın penetrasyon derinliği
ise vertebraların cisim kalınlığının % 50 100' ü arasındaki değişen oranlarda olmuştur. Hiçbir o;guda ağır osteoporoz
belirlenmediğinden sıvı metilmetakrilat
kullanılmamış ve vida uygulamamasına
ait hiçbir nörolojik komplikasyonla karşı
laşı!marnarnıştır.

Ortalama takip süresi vida uygulanan olguiarda 5,5 ay olarak bulunurken,
huk uygulanan olgularda bu süre 16,7
ay olarak bulunmuştur. Bu süre içinde
huk uygulanan olguların 4 ünde (% 7,4)
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lomber bölgedeki huklarda dislokasyon,
3 ünde ise(% 5,5) gevşeme olduğu gözlenirken, vida uygulanan olgulardan sadece birinde (% 3,6) vida çıkması saptanmıştır. Vida gevşemesi olan bu olguda gönderilen vidaların birbirleri ile yaptıkları açının 20° den az olduğu gözlenmiştir. Ayrıca 98 vida uygulamasının 5 inde(% 4, 1) vidanın disk mesafesine girdiği, 1 inde ise (% 1,02) vidanın pedikülün
lateralinden geçtiği saptanmıştır.
..

TARTIŞMA

Omurganın,

torokal, lomber ve lumbosakral bölümlerine ait bir çok sorunun cerrahi tedavisinde internal fiksasyon implantları yaygın olarak kullanıl
maktadır. Ancak bu implantların. sağladı
ğı stabilitenin her zaman yeterli olamadı
ğı da bilinmektedir. Bu nedenle de
omurga sisteminde oluşan çeşitli tip
stresiere karşı daha dayanıklı fiksasyon
sistemi geliştirme çabaları son yıllarda
yoğunlaşmıştır. Bir taraftan yeni internal
implant sistemleri ortaya konurken, di-

ğer taraftan

bu sistemlerin omurgaya daha rijit fikse edilmesi amacı ile transpediküler vida uygulamaları hızla yayılmakta
dır. Bu amaçla farklı internal implant sistemleri transpediküler vida fiksasyonu
ile kombine edilmiştir. Böylece ortaya
çubuk ve transpediküler vida (6, 7, 14,
15), plak ve vida (21, 22, 23), tel ve vida
(16) kombinasyonları çıkmıştır (24).
Günümüzde artık omurga cismine
transpediküler gönderilen vidaların genelde, lamina veya spinöz çıkıntı gibi
posterior elemanlara yapılan tespitiere
göre daha rijit ve çeşitli stresiere karşı
daha dayanıklı olduğu kabul edilmektedir (3, 4, 14, 20, 24). Ancak oldukça osteoporotik kemiklerde laminar hukun
transpediküler vidadan daha stabil olduğu yapılan biomekanik çalışmalarla gösterilmiştir (5,24). Bu nedenle de, osteoporotik omurgada, pedikülden açılan y~
vadan önce sıvı metil metakrilat (2 cm )
sıkılması,_sonra vida gönderilmesi önerilmektedir (24}. Bizim olgularımızda da
huk uygulanan 54 olgunun 7 sinde (%
12,5) huk çıkması ya da gevşemesi görülürken transpediküler vida uygulanan
27 olgudan sadece birinde (% 3,6) vida
çıkması görülmüştür.

Bunun

dışında

transpediküler vidanın sağlayacağı stabilite oranında bir
çok etkenin rolü vardır. Vidanın gönderilme açısı, vidanın yivlerinin şekli, vidanın
çapı, gönderilme derinliği bu etkenierin
başlıcaland ır.

Transpediküler vidaların gönderilme
3.çıları stabilite yönünden oldukça önemidir. Carson ve arkadaşları bir çalışma
ja pedikül - pedikül açısı 15° ye kadar
)lduğunda sistemin anstabil olduğunu,

517

30 - 40° lerde ise yeterli stabilitenin sağ
landığını göstermişlerdir (4}.
Benzer şekilde transpediküler vidanın tamamının dişn olması, böylece
onun pedikül içindeki bölümünün de diş
li olması sonucunu sağlamakta, bu da
stabititeyi, bir bölümü dişli olan vidalara
göre daha fazla sağlamaktadır (4).
Vidanın omurga cismine gönderilme
derinliğinin stabiliteye etkisi konusunda
farklı görüşler mevcuttur. Krag ve arkadaşlarının yaptıkları deneysel araştırma
lar, vidanın cisim % 80' i kadar gitmesi
halinde % 50 gitmesine göre, aksiyel
yönde çıkması için % 32,5 daha fazla
kuwete gerek olacağını göstermiştir
(14). Başka bir deyişle % 32,5 aksiyel
yüklenmeye daha dayanıklıdır. Oysa
Zindrick ve arkadaşları yaptıkları araştır
maya göre vidanın % 50 cisim derinliği
ne gönderilmesi ile onun ön kortekse kadar dayanması arasında hiç bir stabilite
farkı doğmadığı, aricak vidanın anterior
karteksi delmeis halinde çok daha stabil
olacağı sonucuna ulaşmıştır (24). Bize
bu iki farklı bulgudan Krag ve arkadaşla
rınınki daha mantıklı gözükmektedir. Bu
iki yazar, vidanın ön karteksi delip bir
diş çıkması halinde daha stabil olacağı
konusunda görüş birliği içindedirler. Ancak bu durumda vida ucunun retroperitoneal organiara zarar vermesi söz konsudur (12).
Çapı daha büyük vidaların (6,5
mm), daha küçük (4,5 mm) vidalara göre daha stabil olduğu kabul edilen görüştür (14,24). Biz olgularımızda C-D sisteminin klasik 6 mm çapındaki vidalarını
uyguladık

Transpediküler vida uygulamasının
en önemli komplikasyonları, nörolojik
zarar verme riski, ucun ön karteksi geçmesi halinde, retroperitoneal organiara
hasar verme, kötü yönde gönderme ve
vidanın disk mesafesine girmesi olarak
sıralanabil ir.
Horowitch, nörolojik hasar oluştur
ma oranının literatüre dayanarak % 0-7
arasında olduğunu bildirmektedir (12).
Ancak bu yayında, bu konuda benzer
başka bir bildiriye rastlanmamıştır. Vidanın gerçekten, bir spinal sinireya da medulla spinalise veya kaudaya zarar verme olasılığı mevcut olmakla birlikte yuvanın manuel olarak kemik direnci hissedilerek dikkatle açılması nedeni ile nörolojik risk çok azalmaktadır. Bizim olgularımızın hiç birinde vida uygulamasına
bağlanabilecek nörolojik araz oluşma
mıştır.

Transpediküler vida uygulamasının
en sık görülen komplikasyonu vidanın
kötü yönlendirilmesi sonucu disk mesafesine girmesidir. Bunu engellemek için
iki planlı imaj intensifier kullanılması önerilmektedir. Bizim, yokluğu nedeniyle
radyolojik kontrol olmaksızın yapılan 98
transpediküler vida uygulamamızda 5 tanesi (% 5,2) disk mesafesine girmiştir.
Esses, iki planlı ekranlı röntgenle yapı
lan uygulamalarında bu oranı % 1 olarak vermektedir (9).

SONUÇLAR
1. Omurga cerrahisinde posteriordan uygulanan implantların transpediküler vidalarla kombine edilmesi, stabilite518

yi

arttırmaktadır.

2. Aynı omurun iki pedikülünden
gönderilen vidalar arasında en az 30° lik
açı bulunması stabiliteyi arttırıcı etki yap.....
maktadır.

3. Vidanın çapının büyük olması
(6-7 mm), vida uzunluğunun tamamen
dişli olması stabiliteyi arttırmaktadır.
4. Vidanın omur cismi içinde daha
fazla ilerlemesi stabiliteyi artıracaktır.
5. Çok osteoporotik kemiklerde,
transpediküler vida uygulanacaksa, vida
yuvasına basınçla sıvı metil metakrilat injeksiyonu yapılmalıdır.

KAYNAKLAR
1. Aebi, M., Etter, C.H.R., Keh/, 7'.H., Thalgott,
J.: The Internal Skeleta/ Fixation Syste:n,. C/in, Orthop. 227: 30-43, 1988.
2. Andrew, T.A., Brooks, S., Piggott, H.:
Long-term Fo/foı;:-up Evaluation of Screw and
Graft Fusion of The Lumbar Spine, C/in. Ort. 203:
113- 119, 1986.
3. Ashman, R.B., Birch, J.G., Bone, L.B.,
Corm, J.D., Herring, J.A., Johnston C.E., Ritterbush, J.F., Roach J. W.: Mechanical testing of s pina! instrumentation, C/in. Orthop. 227: 113-125,
1988.
4. Carson, W.L., Duffie!d, R.C., Arendt, M.,
Ridge/y B.J., Gaines, R.W.: Internal Forces and
Moments in Transpedicu!ar Spine !nstrumentation; The Effect of Pedicle Screw Angle and Transfixation The 4R-4 Bar Linkage Concept. Spine, Vol
15/9: 893-902, 1990.
5. Coe, J.D., Warden, K.E., Herzig, M.A., McAfee, P.C.: lnf!uence of Bone Mineral Oensity On
The Fixation of of Thoracolumbar lmplants: A
Comparative Study of Transpedicular Screws, Laminar Hooks and Spinous Proces Wires, Spine,
Vol. 15/9: 902-908, 1990.
6. Cotre!, Y., Dubousset, J., Gui/laumat, M.:
New Universal lnstrumentation in Spinal Surgery

.

~
'

.

1

C/in. Orthop, 227: 1Q-23, 1988.
7. Cotrel, Y., Dubousset, C., Argenson, C.,
Chopsin, D., Graf, H., Guillau,"YJat, M., Passuti, N.;
First Clinical Eva/uation of CD Vertebra/ Screws,
in Proceedings Of The International Congress on
C-D /nstrumentation, ed. Sauramps Medical,
Montpellier, 1988.
8. Dave, J.: Internal Fixation of the Lumbar
Spine. The Hartshi/1 Rectangle, C/in. Orthop. 203:
135-140, 1986.
9. Esses, S.J.: The AO Spinallntema/ Fixator,
Spine 14/4: 373-377, 1989
10. Ferguson, R.L., Tenar, H.F., Woodward,
P., Alien, B.L.: Biomechanical Comparisions of
Spinal Fracture Modefs and Stabi/ising Effects of
Posterior lnstrumentations, Spine 13: 453-460,
1988.
11. Goel, V.K., Kim, Y.E., Um, T.H., Weinstein, J.N.: An Analyticallnvestigation Of The Mechanics Of Spinal /nstrumentation, Spine 13:
1003-1011, 1988.
12. Horowitch, A., Peek, R.D., Thomas, Jr,
J.C., Wide/1, E. H., Dimartino, P.P., Spencer, C. W.
Weinstein, J., Wiltse, L.L.: The Wiltse Pedic/e Screw Fixation System. Early Clinical Results, Spine,
Vol. 14,4:461-467, 1989.
13. Kornblatt, M.D., Casey, M.P., Jacobs,
R.R.: Internal Fixation in Lumbosacral Spine Fusion. A Biomechanical and Clinical Study. C/in ort.,
203: 141-149, 1986.
14. Krag, M.H., Beynnon, B.D., Ma/co/m,
H.P., Frymoyer, J. W., Haugh, L.D., Wearer, D.L.,
An Internal Fixator For Posterior Application To
Sh ort Segments Of The Thoracic, Lumber Or Lumbosacral Spine-design and testing. Cıin. Orthop.
203: 75-98, 1986.

519

15. Kostuik, J.P., Errico, T.S., Gleason, T.F.:
Techniques Of Internal Fixation For Degenerative
Conditions Of The Spine. C/in. Orthop. 203:
219-231, 1986.
16. Luque, R.E.: lnterpeduncu/ar Segmental
Fixation. C/in. Orthop: 203: 54-57, 1986.
17. Maze/, C., Ray-Cami/le, R.,: Use and
problems with pediculer screws, In Proceedings
of the 3rd International Congress on CD!, ed. Sauramps Medical, Montel/ier, 1987.
18. Ogilvie, J., Schende/, M.: Comparisian of
Jumbosacral fixation devices, C/in. Orthop. 203:
120-125, 1986.
19. 0/erud, S., Karstrom, G., Sjostrom, L.,:
Transpedicu/ar Fixation of Thoraco/umbar Vertebra/ Fractures, C/in. Orthop. 227:44-51, 1988.
20. Panjabi, M.M.: Biomechanical Eva/vation
Of Spina/ Fixation Devices, !. Canceptual Framework. Spine 13: 1129-1134, 1988.
21.b Ray-Cami/le, R., Saillant, G., Maze/, C.:
Internal Fixation of Lumber Spine With Pedic!e Screw Plating. C/in. Orthop. 203: 7-17, 1986.
22. Steffee, A.D., Biscup, R., Sitkowski, D.J.:
Segmental Spine Plates With Pedicle Screw Fixation: A new internal fixation devices for disorders
of the lumbar thoracic spine. C/in. Orthop. 203:
45-53, 1986.
23. Steffee, A.D., Sitkowski, D.J.: Posterior
Lumbar lnterbody Fusion and Plates C/in. Orthop.
227: 99-102, 1988. .
24. Zindrick, M.R., Wi/se, L.L., Wide/1, E.H.,
Thomas, J.C., Russel Holland, W., Spencer, C. W.:
A Biomechanical Study of lnterpeduncu/ar Screw
Fixation In The Lumbosacral Spine. C/in. Orthop.
203: 99-112, 1986.

VERTEBRA CERRAHiSiNDE
TRANSPEDiKÜLER FiKSASYONUN
ERKEN SONUÇLARI
'

•..1.

Dr. Osman GÜVEN*, Dr. Selim YALÇIN**
Dr. Hakan GÜNEŞ **, Dr.Zahnil AKBAR **

Son yıllarda vertebra cerrahisinde
pediküler fiksasyon yöntemi oldukça
yaygın olarak uygulanmaktadır.
Steffe ve arkadaşları (2) pedikülü
vertebranın kuwet çekirdeği olarak nitelendirmiş!erdir. Osteoporotik bir kemik
bile pedikül son derece sağlam kortikal
kemikte oluşan tübüler bir yapıdır. Bu
bölgede fiksasyon yapmak amacı ile birçok enstrümantasyon ve vida sistemi
geliştirilmiştir. Bunların arasında AO spinal internal Fiksatörü, Steffee' nin VSP
sistemi, Ray Camille, Zielke, C-D, Howmedica, Luque, Olerude, Vermont, Alıcı
sistemleri sıkça kullanılmaktadır.

MATERYAL VE METOD
Bu çalışmaya Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Kliniğinde ameliyat edilen 23 hasta dahil
edildi. Hastaların yaşları 14-70 arasında
değişmekte olup, ortalama 35, idi.
*
**

Bu hastaların 3 ü tümör, 6 sı spodilolistezis, 3 ü kırık, 2 si enfeksiyon, 9 u
skolyoz ve kifoz nedeni ile ameliyat edildiler. Skolyozlardan 3 ü adolesan idyopatik skolyoz, 3 ü konjenital skolyoz ve
kifoskolyoz, 2 si erişkin tip skolyoz ve 1
i paralitik skolyozdu. (Tablo 1)
Enstrümantasyon (vidalama) tekniği
ne uygun olarak yapıldı. (1)
Kullanılan enstrümentasyonlar 16 vakada V-D sistemi, 2 vakada AO internal
fiksatör, 1 vakada ise Steffee' nin plak ve
vida sistemi (Yerli yapım) kullanıldı.
(Tablo 2)
Vakaların hiçbirinde Postoperatif alçı tesbiti uygulanmadı. 7 gün ile 3 hafta
arasında değişen sürelerde hastaların
korse ile oturma ve yürümelerine izin verildi. 2 hastada Milwaukee tipi korse, diğer bütün hastalarda TLSO (T orak o
Lombo Sakral Ortez) tipi ceket şeklinde
korse kullanıldı. Korse giyme süresi en
az 3 ay en çok ise 1 sene idi. (Çeşitli etyolojik nedenlere göre)

Marmara Üniv. T1p Fak. Ortop. ve Trav. ABD. Doçenti
Marmara Üniv. T1p Fak. Ortop. ve Trav. ABD. Araş. Göiv.
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Tablo 1: ENDIKASYONLARA GORE
VAKALARlN DAGILIMI
•
•.• J.

SPON DI LOLI STEZIS
6
TU MOR
3

KlRlK
3

-N FE KSI YO~~
2
·sKOLYOZ
9
Spondilolistezis nedeni ile ameliyat
edilen hastalardan 1 inde intertransvers
füzyon, 2 sinde posteriyor interbody füzyon, 3 ünde ise (Moe Tipi) posteriyor
füzyon uygulandı. Hastaların kayma dereceleri 1 hastada 3. derece, 3 hastada
2. derece ve 2 hastada 1. derece idi. 2.
d er ec e olan 2 hastaya redüksiyon uygulandı.

Spodilolistezis vakalarında 1 vakada
steffee plak vida sistemi, 2 vakada AO
internal fiksatör ve 3 vakada C-D sistemi kullanıldı. Özellikle lumbar bölgede
transpediküler vida tesbiti uygulandı.
Skolyoz vakalarının hepsinde C-D sistemi kullanıldı. En alt tesbitler vida ile yapıldı. Tümör vakalarının 2 si metastatik
biri ise primer tümör idi (2 prostat Ca, 1
intraosseöz Schwannoma). 1 vaka da

521

C-D, 2 vakada alıcı sistemi kullanıldı.·
Enfeksiyon vakalarının birinde transpediküler biopsi ve direnaj diğerinde laminektomi, diskektomi ve direnaj uygulandı. ikisinde de pü gelmedi ve granülomatöz tipte enfeksiyon tesbit edildi. Kı
rık vakalarının üçü geç vaka idi. ikisi daha önce nöroşirürji bölümünde ameliyat
edilerek dekompresyon uygulanmıştı. 3
ünde de sajital kontur d üzeltilerek fiksasyon sağlandı. ikisinde C-D, birinde Alıcı
sistemi kullanıldı. Vakaların birinde postoperatiif enfeksiyon nedeni ile debridman uygulandı. Geç iyileşme oldu. Hiç
bir vakada ve sistemde vida kırılması ve
dislokasyon görülmedi.
Komplikasyonlarımız; 1 vakada postoperatif sinir kökü lezyonuna bağlı ağrı
ve lasegue testinin müsbet olması idi, 6

ay içinde kendiliğinden kayboldu.
Spodilolistezis nedeni ile ameliyat
edilen ve redüksiyon uygulanan 2 hastada postoperatif 24-48 saat sonra ağrı hipoestezi ve lasegue pozitifliği ortaya çık
tı. Aynı durum spondilolistezis vakaların
da 1987de Bradford ve Gotfried ve yine
aynı yıl Dick tarafından yayınlanmıştır ve
redüksiyon sonucu oluştuğu kanısına
varılmıştır. Bu 2 vakamızda da vida uygulanması tekniğine uygundu.

lar

kaçınılmazdır.

Erken mobilizasyonun bütün vakalarda çok iyi tolere edilmesi fiksasyonun
sağlamlığını göstermektedir. Bu sonuçlar pediküler fiksasyonun ne kadar çok
amaçlı ve çeşitli kombinasyonlarla kullanılabileceğini göstermektedir.

KAYNAKLAR
1. Dick W. The"Fixateur inteme" as a versatile
inplant
for
spine
surgery.
Spine
12{9),882-900, 1987.
2.Steffe AD, Biscup RS, Sitkowski DJ: Segmental spine p!ates wlth pedicle screw fixation.
C/in Orthop 203, 45-53, 1986
3. Krag MH, Beynon BD, Pope MH, Frymoyer
!W, Haugh LO and Weaver OL: An internal fixator
for posterior app!ication to short segaments of
the thoracic, !umbar or lumbosacra/ spine. C/in
Orthop 203, 75-98, 1986.

TARTIŞMA

Pediküler vida sistemi sağlam bir fiksasyon sağlamakla beraber uygulamanın tecrübeli ellerde yapılması gereklidir. Pedikül morfometrilinin iyi bilinmesi
gereklidir. Aksi takdirde komplikasyon-

Tablo 2: KULLANILAN
ENSTRUMANTASYON SISTEMLERI

STEFFEE
1
AO-IF
2
ALlCI
4
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ALlCI SPiNAL SiSTEMiYLE TEDAVi EDiLMiŞ
372 HASTANIN ERKEN SONUÇLARI

Or. Emin ALlCI

Alıcı

spinal sistem omurganın deformite ve hastalıkların tedavisinde kullanıl
mak üzere tasarlanmış bir enstruman
grubudur. Omurganın anterior ve posterior lezyonlarında kullanılabilinir.
1989- 1990 yıllarında Türkiye'nin değişik yörelerindeki 14. hastanede 372
hasta Alıcı spinal sistemiyle 406 ameli~
yat geçirerek tedavi edilmiştir. 34 hastaya hem anterior hem de posterior enstrumantasyon uygulanmıştır.
Bu hastaların 92' si skolyoz, 1O kifoz,
46'sı spondylolisthesis, 34'ü spondylolisis, 32'i vertebral stenoz, 124'ü kırık,
18'i tümör, 8'i omurganın çeşitli konjenital anomalisi, 8'i tüberküloz kifozu, 2'si
ankilozan spondilit, 2'si atlanto aksial çı
kık nedeniyle ameliyat edilmiştir.
Sistem korreksiyon ve stabilizasyon
açısından oldukça iyi bir sonuç vermiş
tir.
Hastalarda tedaviyle geçen 3 derin,
7 yüzeysel enfeksiyon, 1 hastada vida kı
rılması, 1 hastada sacral sinirlerde kısmi

*

fonksiyon kaybı, 1 hastada ameliyatı takip eden dönemde oluşan travma sonucu cengel dislokasyonu gibi komplikasyonlar görülmüştür.

GiRiŞ

ALlCI spinal sistem omurganın skolyoz, kifoz, Spondlylolisthesis gibi deformitelerinde ve tömür, enfeksiyon sekeli,
ankilozan spondilit, vertebral stenoz, kı
rık gibi hastalıkların tedavisinde kullanıl
mak üzere tasarlanmış bir enstruman
grubudur. Omurganın anterior ve posterior girişimlerinde kullanılabilecek özelliklere sahiptir.
Skolyotik deformiteyi üç düzlemde
düzeltebilmekte, Spondylolisthesis ve
omurganın kırıklı çıkıkiarını redükte edebilmektedir.
Son iki yılda Türkiye'nin değişik yörelerindeki 14 hastanede 372 hasta Alıcı
Spinal sistemiyle 406 ameliyet geçirerek

* Dokuz Eylül Ün iv. T1p Fak: Ortop. ve Trav. A. 8. D. Profesörü
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tedavi edilmiştir. 34 hastaya hem anterior, hem posterior enstrumantasyon uygulanmıştır.

Bu hastaların 92'si skolyoz, 10 kifoz,
46'sı Spondylolisthesis, 372 hasta Alıcı
Spinal sistemiyle 406 ameliyet geçirerek
tedavi edilmiştir. 34 hastaa hem anterior
hem de posterior enstrumantasyon uygulanmıştır.

Bu hastaların 92' si skolyoz, 1O kifoz,
46'sı Spondylolisthesis, 34'ü spondylolisis, 32' si vertebral stenoz, 124' ü omurga kırığı, 18'i tümör, 8'i omurganın çeşit
li kongenital anomalisi, 8'i tüberküloz kitozu, 2'si ankülazon spondilit, 2'si atianto - aksial çıkık nedeniyle ameliyat edilmiştir.

Skolyoz nedeniyle ameliyat edilmiş
92 hastanın 24' ünde hem anterior hem
posterior enstrumantasyon kullanılmış
tır. Hastaların 65'de idiopatik, 1§'sında
konjenital, 9'unda paralitik, 2'slnde nörofibromatik köken mevcuttu. Preoperatif
ortalama eğrilik derecesi idiopatik skolyozda 54.7°, konjenital skolyozda 57;8°,
paralitik skolyozda 83° idi. İdiopatik
Skolyozda anterior korreksiyon oranı ortalama % 93, posterior korreksiyon oranı % 70 olarak saptandı. Preoperatif rotasyon derecesi idiopatik skolyozda ortalama 19°, konjenital skolyozda ortalama 25,5; paralitik skolyozda ortalama
66,7° idi. Ratasyon korreksiyon oranı idiopatik skolyozda ortalama % 44, konjenital skolyozda ortalama % 4, paralitik
skolyozda ortalama % 33,4 olarak saptandı.

Scheuermann kifozu nedeniyle ameliyat edilmiş 1o hastada, Cobb yöntemi-
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ne göre eğrilik 52°-80° arasında değiş
mekteydi. Ortalama kifoz derecesi 69,2
idi. Deformitenin lokalizasyonu 3 hastada darsal lomb~r. 7 hastada alt dorsaldi. Vertebranın ön yüksekliğindeki azalo
ma (vertebral karnalanma 9-16 arasıno
da değişmekteydi (ortalama 12 ). Hastaların hepsinde Milwaukee korseyle tedavi denenmiş fakat başarılı olamamıştı.
Ameliyat sonrası ortalama eğrilik derecesi 36° (33-40° arasında) oldu. Ortalama
korreksiyon % 52 olarak saptandı.
Spondylolisthesis tanısı kanarak
ameliyat edilmiş 46 hastanın, kayma derecesi % 20 ile % 80 arasında tesbit edildi. Ameliyat sonrası ortalama kayma
miktarı % 10 - % 20 arasında saptandı.
Daha önce tüm hastalarda mevcut olan
ağrı 8 hastada azalmış olarak devam etti. 6 hastada mevcut olan nörolojik bulgulardan. hipoestezi ve kuwet kaybı
4' ünde düzeldi. Aşil refleks kaybı olan 2
hastada aşil refleksinde düzelme olmadı.

Spondylolisis nedeniyle ameliyat edilen 34 hastanın yakınmaları konserratif
tedaviyle geçmeyen ağrıydı. 5 hastada
ilave disk bulundu. Bu hastalardan 26'sında ağrılar 8. haftada, 6'sında 12 haftada kayboldu. 2'sinde ~ısmen devam edi~~

.

32 vertebral stenozlu hastaya radıkal laminemtomi ve distektomiyi takiben
uygulanan enstrumanlar hastaların 22'sinde ağrı ve nörolojik bulguyu ortadan
kaldırdı. Geri kalan hastal~rın 9'unda ağ
rı ortadan kalkmasına karşın nörolojik
bulgular düzelmedi. 2 hastada ağrı devam etti.

veya kırıklı çıkığı olan
124 hastanın ancak 68' i tarafımızdan takip edilebildi. Kırık vertebra cismi 1 haftadan erken gelen olgularda tamayakın
restore oldu. Nörolojik bulgusu olan 22
hastadan 4'de düzelme Frankel D'den
E, 2'sinde Frankel A'dan D'ye oldu. Hastalar erken dönemde mobilize edildi.
124 hastanın 28' i transpediküler vida
yöntemiyle, 96'sı 8 çengel ve bir çift rot
yöntemiyle redükte ve stabilize edildi.
Omurga

kırığı

18 tümörlü hastadan 4'ü primer kemik tümörlü 14'ü metastatik tümörlüydü. Önce anterior rezeksiyon ve anterior kord dekompresyonu yapıldı. Daha
sonra anterior spinal enstrumanla stabilite edildi. Saha kemik çimentosuyla dolduruldu. Yaygın lezyonu olan 6 hastaya
posterior spinal enstruman ilave edildi.

KOMPLiKASYONLAR

Hastalarda tedaviyle geçen 3 derin
7 yüzeysel enfeksiyon görüldü. Anterior
spinal enstruman vidalarından biri kırıldı
ğı için vida dizaynı değiştirildi ve güçlendirildi. 1 hastada sakral sinirlerde gerilmeye bağlı kısmi fonksiyon kaybı ve 1
hastata da ameliyatı takip eden dönemde oluşan travma sonucu çengel dislokasyonu görüldü.

TARTIŞMA

Omurga cerrahisinde enstruman uygulamalarında en önemli adım Harring-
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ton' a (3) aittir. Sistemin eksternal bir
destek gerektirmesi ve rotasyanal stabilitesinin olmaması dezavantajıdır. Buna
rağmen çok uzun yıllar
., ve fazla sayıda
kullanılmıştır. Lomber ve dorso - lomber
bölge eğriliklerinde kullanılan Dwyer (2)
ve Zielke (7) yöntemleri iyi bir korrek~i
yon sağlamalarına karşın lomber fizyolojik lardozu yeterince oluşturamamakta
dır. Luque (5) emurların tek tek teli e rotlara bağlanmasıyla iyi bir stabilizasyon
olabileceğini düşünmüş ve segmental
spinal enstrumantasyon kısa sürede yaygınlaşmıştır. Yazar bu yöntemde eksternal bir desteğe ihtiyaç olmayacağını bildirmesine karşın Winter (6), Leatherman
(4) ve arkadaşlarının klinik uygulama sonuçları, Luque yönteminde korreksiyon
kaybının fazla olduğunu ortaya koymuş
tur.
Son yıllarda popularize olan ve skolyozun 3 düzlemde korreksiyonunu sağ
layan C. D. yöntemi (1) sadece omurganın posterior girişimlerinde kullanılabil
mektedir ve çok pahalıdır.
Alıcı

spinal sistem bütün omurga deformite ve hastalıklarında kullanılabile
cek parçalara sahip bir enstruman grubudur. Skolyotik deformiteyi üç düzlemde düzeltebilmekte kırık, tümör ve spondilolistezis gibi deformiteleri anterior ve
posterior enstrumanlarla korrekte ve stabilize edebilmektedir. iki yıllık takip süresi içersinde korreksiyon kaybı görülmemiştir. iki yılda yapılan ilk 406 ameliyatın
sonuçları oldukça tatminkar erken sonuçlardır.

KAYNAKLAR
1- COTREL, Y., DU80USSET, J., GUILLAUMA T, M.: New Universa//nstrumentation in Spinal
Surgery. C/in. Orthop. 227: 10, 1988.
2- DWYER, A. F.. Experience of anterior correction of sco/iosis. C/in. Orthop. 93: 191, 1973.
3- HARRINGTON, P. R.: Treatment of scoliosis. J. Bone Joint Surg, 44-A: 591, 610, 1962.
4- LEATHERMAN, K. D., JOHNSON, J.,
HOLT, R. et al.: Clinical assessment of 357 cases
of segmental Spinal/nstrumentation. Luque: Seg-
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ALlCI SPiNAL ENSTRUMANTASYONUYLA
TORAKAL VE LUMBAR VERTEBRA
iNJURiLERiNiN TEDAViSiNiN
ERKEN SONUÇLARI

Dr. Faruk ALBAYRAK *Dr. Murat TOLGAY

Torakal ve lumbar vertebra injurileri
(43) hasta Alıcı Sp inal instrantasyonuyla
cerrahi olarak tedavi edildi. Bu rapor bu
metodla gerçekleştirilen erken stabitizasyon sonuçlarını ve nörolojik fonksiyonun iyileşmesini içerir. Biz Alıcı spinal
enstrumantasyonuyla tedavinin erken
komplikasyonlarıyla karşılaşmadık. ASE
uygulanan hastalar; başarılı bir redüksiyon ve stabilizasyon ve böylece erken
ampülasyon ve rehabilitasyon avantajı
na sahiptir.
- Spinal kanal preop ve pastop BT ile
değerlendirildi. Spinal kanal % 56 - %
91 arasında restore edildi. Biri hariç tüm
hastalarda spinal kansim restorasyonu
yeterli olduğunda~ anterior dekarnpresyana ihtiyaç göstermedi. Sadece bir
hastada primer olarak anterior dekompresyon ve Alıcı anterior spinal enstrumantasyonu uyguladık. Sonuç olarak
Alıcı posterior spinal instrumantasyonla
stabilizasyonu gerçekleştirdik.

* Dokuz Eylül Üniv. Ttp Fak. Ortop. ve Travm. A. B. D.
Bu yazt Prof. Or. Emin ALlCI desteği ile haztrlanmtşttr.
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INSTRUMANTASYON

Torakal ve lumbar vertebraların kırık
ve çıkıkiarını parapleji gibi komplikasyonlara yol açan önemli injüriler olarak
düşünürüz. "Medulla spinali restorasyonuyla ilgili başarısızlıklar vertebral kolonun restorasyonu ve rehabilitasyon tercih edilmenin sebebidir". Vertebra kırık
ve çıkıklarının redüksiyon ve stabilizasyonunda, Harrington enstrumantasyonu
en yaygın kullanılan metoddur ve bu metod spinal cerrahide önemli bir adım olarak kabul edilmektedir (5, 7). Önceki yıl
larda, Luque's (10, 13) Segmental spinal enstrumantasyon, Weiss Spring (2)
internal fiksatör (12) ve Cotrel Debousset (3) aynı amaç için kullanılıyordu.
Bu rapor. geçen yıl içinde izmir'de 3
hastanede Alıcı Spinal lnstrumantasyonuyla tedavi edilen 18 hastanın erken sonuçlarını içermektedir.

Tablo 1:
Vaka

Travma sebebi

Sayısı

Trafik kazası
Yüksekten düşme
Ağır objeyle
yaralanma

Yüzde
~-

10
27
6

Oranı

23.2
62.8
14.0

Tablo 2:
KlRlK ÖRNEGi
injüri seviyesi

Kampresyon

Patlama

Kırıklı

Total

%Oranı

2

-

12
21
4
3
3

27.9
48.7
9.4
6.9
6.9

2

43

100.0

T-12
L-1
L-2
L-3
L-4

-

7
15
4
3
3

Total

9

32

3
6

MATERYAL VE METODU
Torokal ve lumbar vertebra injürisi
ile başvuran 43 hastaya, Ağustos 1989
ile Kasım 1990 arasında DEÜTF ve izmir
Devlet Hastanesinde ASE ve füzyon girişimleri uygulandı.

Hastanın

16' sı bayan (% 37.2) ve 27
erkek (% 62.8} hasta vardır. Yaşları 1869 (Ortalama 38.8) arasındaydı. Yaralanma, otomobil kazalarıyla 1O kişi (%
23.2), yüksekten düşmeyle 27 kişi (%
62.8) ve ağır obje ile 6 kişi de (% 14)
oluştu (Tablo 1).
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12 hastada lezyon seviyesi T12 (%
27.9}, 21'de L1 (% 48.8), 4'ünde L2 (%
9.4), 3'ünde L3 (% 6.9), 3'ünde L4 (%
6.9) idi.
Spinal cord lnjürileri için Frankel ve
arkadaşlarının (7) sınıflamasına göre preop ve pastop nörolojik değerlendirme
yapıldı. '4 hastada Frankel A, 5'inde
Frankel C, 4'ünde Frankel D ve 3'ünde
Frankel E olarak karar verildi.
Vakaların radyolojik muayenesi sıra
sında fokal kifoz açısı 4-39 derece arasındaydı (Ortalama 16°). Anterior kom:presyon açısı 5-32 derece (Ortalama

o

15.1 ) , skolyoz açısı 0-12 derece (Ortalao
ma 3 ), AP çıkık yüzdesi 0-34 derece
(Ortalama 12.9), M/L çıkık 0-9 (Ortalama 0.6), vertebra cisminin yükseklik kaybı15-82 (Ortalama 44.6) idi. Spinal kanalın BT değerlendirmesi hastaların %
38-78'inde (% 59) yapıldı. Ortalama cerrahi girişim süresi 106 dk (80-120 dk)
idi. Ortalama kan transfüzyonu 2,4 ünite
(1-4) idi.
Hasta ameliyat masasına prone' de
yerleştirildi. Lohgitudinel median deri kesi ile spinal çıkıntı ve larninayı ortaya çı
karmak için kaslar aralanarak deri
(muscle splitling approach) yapıldı. Kırık
vertebra, bir üst ve bir alt vertebra prosessus spinosulları kesildi. 2 üst sağlam
vertebra pedikülerine açık pedikül çengeli ve 2 alt sağlam vertebra laminaları
na 2 kapalı lamina çengeli yerleştirildi.
Uygun büyüklükte rodlar kullanıla
rak distraksiyon uygulandı. Diğer taraf
içinde aynı işlem gerçekleştirildi. Bilateral olarak yerleştirilen rodlar arasında,
sistemi stabilize etmek için 2 transvers 1
gerdirici uygulandı. Posteriardan 3 seiyeli kısa füzyon yerleştirildi. Tüm hastalara (anterior dekompresyon uygulanan
biri hariç) de kampresyon cerrahisi uygulandı.

Spinal kanal erken postoperatif periodda CT ile muayene edildi. Postoperatif period sırasında, yaralar iyileştikten
sonra, hastalar tarakolumbal b~ace ile
mobilize edildi. ··
SONUÇLAR
Hastaların·

erken postop, sonuçları
klinik ve radyolojik olarak değerlendiril
di. Hastalar 2 ay ile 1.5 yıl arasında gözlendi.
Lokal kifoz açısı O'dan 28°'ye kadar
ortalama 5.9° değişti. Anterior kampresyon açısı 0-16 derece arasında değişti
(ort. 5.9°). Skolyoz açısı 0° idi. A/P çı
kık yüzde 0.5 idi. M/L çıkık 0-1 ort. o, 1
idi. Ortalama vertebra cisminin yükseklik kaybı% 0-32 idi (Ortalama% 8). Spinal kanalın . BT değerlendirmesi %
86-100 (ort. % 92'sinde) yapıldı (Tablo
4).
nörolojik değerlendirmede
hastaların 4'ünün 1.5 aylık gözlemden
sonra Frankel D'den, E'ye döndüğünü
gördük (Tablo 3).
Hastalar yara iyileşmesi, infeksiyon
ve redüksiyon kaybı gibi komplikasyonlarla karşılaşmadı.
Erken

Nörolojik Fonksiyonun geri dönmesi (Frankel)
Tablo 3:
A
B

4

c

D
E

5
4
30

-

529

A
B

c
D
E

Tablo 4:
Post-op.

Pre-op
Genişlik

Ortalama

~, Genişlik

Ortalama

4-39

16.0

0-28

5.9

5-32
0-13
0-34
0-9

15.1
3.0
12.9
0.6

0-18

5.9

o

o

0-9
0-1

0.5
0.1

15-82

44.8

. 0-32

8

38-78

59.0

86-100

92

Lokal kifoz
açısı

Anterior kompresyon açısı
Skolyoz açısı
A/P Çıkık
M/L Çıkık
Vertebral cisminin
yükseklik kaybı
Spinal kanalın
CT de~erlendirilmesi

TARTIŞMA
Vertebraların kırık

ve çıkıklı kırıkları

nörolojik yaralanmalarla beraberdir, bu
yüzden onların tanı ve tedavisi çok
önemlidir. Medülla Spinalisin restarasyanu mevcut çalışmalara göre mümkün olmadığından, vertebral kolonun restorasyon veya stabilizasyonu vital öneme sahiptir.
Travma sırasında yaralanmayan nö-

ral elementiere injüriyi önlmek için daha
sonra olabilecek herhangi bir injüriyi önleyebilmek için ve aynı zamanda nöralojik bulgulu hastalarda vertebra kanalın
restorasyonu ve vertebral kolonun stabi-

dart metodu olarak yaygın olarak kabul
görür (5, 7). Sistemin rotasyonel stabilizesi bu metodda düşük olduğundan (1)
cerrahler yeni enstruman geliştirip, diğer metod çalışmalarına başladılar (4, 6,

9, 10, 11, 12, 13).
Weiss Springs (2) posteriardan vertebral kolonu baskılar ve progresiv bir
redüksiyon sağlar. Bu metod posterior
elementleri kırılan vakalarda kullanıla
maz. Posterior elementlerin tüm hastalarda sağlam olduğuna karar vermek
mümkün olmadığından, bu metod sıklık
la kullanılmaz (10, 13).
Luqlje'nin segmental spinal instrumanları başarılı bir stabilizasyon sağiasa

lizasyonu ile erken rehabilitasyonu ger-

bile,

çekleştirmek

,kaybı

çok önemlidir.
Harrington Enstrümantasyon tekniği
vertebral sterilizasyon ve vertebral kanal
restorasyonunda cerrahi tedavinin stan-
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erken mobilizasyon korreksiyon
yapar ve vertebral kanalın resto-

rasyonu çok etkili değildir (1).
internal fiksatör (12) dorsolomber
sahadaki (1) kırıkların redüksiyonunda

ve stabilizasyonunda başarılı sonuçlar
verir. Fakat Schans çivilerinin kullanımı
torakal sahada pediküllerden daha sınır
lı olduğundan bu metod tercih edilmez.
Alıcı

spinal instrumantasyonu vertebral kanalda, restorasyon sağlamada başarılı bir metod olarak omurgada kuwetli bir distraksiyon proksimalde 4 Hook
ve distalde 4 Hook'la sağlanır. Sistem 2
transvers gerdirici ile kapalı bir sistem
oluşturur ve bu yüzden rotasyonel bir
stabilizasyon gerçekleştirilir.
Diğer

taraftan, anterior dekarnpresyon kaçınılmaz olan vakalarda Alıcı spinal instrumantasyonuyla anterior dekompresyon, füzyon ve stabilizasyon uygulanabilir. C - D metoduna göre Alıcı
spinal instrumantasyonu avantajlı olarak
düşünülür.

BT ile preop ve pastop vertebral kanal muayenesi Alıcı spinal instruman ile
vertebral kanal açıklığı % SS' den % 91 'e
arttığını gösterir. Aynı zamanda lokal kio
o
foz açısı16 'den 5.9 'ye azalmış, ortalama anteri or kampresyon açısı 15.1 °'den
o
5.8 'ye azalmış, ortalama skolyoz açısı
o
o
3 'den O 'ye azalmış, ortalama A-P çıkık oranı% 12.9'dan% 0.5 azalmış, medialateral çıkık oranı % 0.6'dan % 0.1
azalmış ve korpusun yükseklik kaybı %
4.8'den% S' e azalmıştır (Tablo 4).
Hastaların

erken mobilizasyonuna
rağmen kısa period esnasında korreksiyon kaybı görmedik. Biz vertebra kırıkla
rın tedavisinde Alıcı spinal instrumantasyonu başarılı bir metod olarak kabul. ettik.
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VERTEBRA KlRlKLARlNDA AllCI
ENSTRÜMANTASYONU UYGULAMASI
VE ERKEN SONUÇLARI

Dr. Serdar Özbarlas

*, Dr. Muhsin Korkmaz *, Dr. ilhan Özkan *

Harrington radiarının 1958 yılında
vertebra kırıklarında kullanılmaya başlan
masında sonra (9) cerrahi tedaviye eği
lim günümüze kadar büyük bir artış göstermiştir. Nicoll 1949'da stabil, unstabil
vertebra kırıkları kavramını ortaya atmış
(13) daha sonra Holdsworth bunu geniş
letmiş ve torakolomber vertebraların maruz kaldığı kuwetlere göre kırıkları tarif
etmiştir (10). Günümüzde geçerli olan
ise Denis'in 3 kC21on klasifikasyonudur
(4). Buna göre ön kolunun stresse dayanamaması sonucu hem ön hem orta kolunun yetmezliği ile Burst kırığı, ön kolon intakt iken orta ve arka kolonların gerilim altında dayanamaması sonucu Seat-Beit kırığı ve herhangi bir yöndeki, etkideki kuwetlerle her üç kolonun yetmezliği ile kırıklı çıkık meydana gelir.

uygulanmıştır.

4'ü erkek 3'ü kadın olan
hastalarda en küçük yaş 17, en büyük
50 idi (ort. 38.6). Etyolojide ise 4 vakada
yüksekten düşme, 3 vakada ise trafik kazası kırığa neden olmuştu. Frankel'in nörolojik değerlendirme skalasına göre
(8); preoperatif olarak 2 vaka Grade D
ve 5 vaka Grade E; postoperatif takipte
ise tüm vakalar Grade E olarak bulundu. Vakalarımızın tamamı Burst tipi kırık
idi ve Komputerize Tomografi ile orta kolon hasarı tespit edildi. Spinal kanaldaki
daralma ise en az % 25, en çok % 60
olacak şekilde ortalama% 39 idi. Vertebral ka malaşma açısı ise en az 10°, en
çok 26°, ortalama 19° idi. Vertebra cismi ön yüksekliğinde azalrıa ise en az %
32, en çok % 56; ortalama % 46.5 idi.
Postperatif olarak vertebral karnalaşma
o
o
o
en az 4 , en çok 16 ; ortalama 6.4 ye;
vertebra cismi ön yüksekliğindeki kayıp
ise en az% 13, en çok% 13, en çok%
36 olmak üzere ortalama % 22.7'ye düşürüldü. Kırık seviyesi olarak 2 vaka T ,
12
2 vaka L , 2 vaka L ve 1 vaka L , L iki4
1
2
2
li kırığı idi.

MATERYAL METOD:

Temmuz 1990 -

Kasım

1990 tarihleri
arasında kliniğimizde torakolomber vertebra kırıklı 7 hastaya Alıcı Enstrümanı
* S. B. Ankara Hast. Ortop. ve Travm.

Kliniği
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Vakaların

hiçbirisine posterior füzyon yapılmamış ve postoperatif olarak
ortalama 6 hafta çelik korse kullandırıl
mıştır.

TARTIŞMA:

Vertebrada enstrumantasyon ilk olarak 1947 yılında Paul Harrington (Houston, Texas) tarafından poliolu paralitik
skolyozlu hastalara uygulanmaya baş
lanmıştır. Harrington rodları, daha sonra
1958 yılında vertebra kırıklarında kullanıl
maya başlanmıştır (9). Günümüzde vertebra kırıklarında uygulama kolaylığı ve
ekonomik olması açısından Harrington
radiarı hala kullanım alanı bulmakla birlikte özellikle rotasyonel ve daha sonra
lateral kuwetlere karşı direncinin azlığı,
çam ağacının d ibinden kırılabilmesi, posterior füzyon gerektirmesi ve solid füzyon oluşuncaya kadar uzun bir süre eksternal destek gerektirmesi gibi özellikleri düşünelerek zaman içerisinde çok büyük gelişmeler kaydedilmiş ve zengin
bir enstrüman çeşitliğine ulaşılmıştır.
Bu gelişmeleri gözden geçirecek
olursak: Harrington radiarına fizyolojik
torasik ve lomber eğriliklere uygun kontur verilmesiyle distraksiyon gücünün
arttığı göllenmiştir (1). Rotasyanun önlenmesi ve transvers kuwetlere karşı direnci arttırmak için rodun alt ucu kare
haline getirilmiş ve alt hook kare şeklin
de yapılmıştır (5). Kifozun apeksine daha iyi bir hiperekstansiyon kuweti uygulayabilmek için Rod-Sieeve yöntemi ge-
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liştirilmiştir

(7). Jakobs ve ark. transvers
kuwetlere karşı direnci arttırmak için hookların kilitlenerek direncin arttığını belirtmişlerdir (11). Luque 1982'de seg"menter spinal enstüramanı geliştirmiş,
başlangıçta nöromusküler skolyozlarda
kullanılmış ve daha sonra kırıklarda kullanmıştır (12). ~u sistem Harrington sistemi ile birleştirilmiş Harri-Luque adı ile
anılmış ve birçok otör tarafından diğer
yöntemlere üstünlüğü savunulmuştur.
Bu gelişmelerde amaç iyi bir korreksiyon sağlamak, stabiliteyi artırarak mini- ..
mal veya hiç eksternal destek kullanmadan bu korreksiyonun kırık iyileşene kadar korunabilmesini sağlamaktır. Bu
yönde gelişmiş en iyi enstrimünlar Walter Dick'in 1985'de geliştirdiği "Fixateur
lnterne" sistemi (6) ve Y. Cotrel ile J. Dubousset'in geliştirdiği "Cotrei-Debousset" (3) sistemleridir. Bu sistemlerden
Ma geri' in eksternal fiksatör sisteminin
modifikasyonu olan Fixateur Interne sadece 2 omurga segmentini immabiiize
ederek 5 mm. lik sağlam Shanz çivilerini
omurganın en sağlam yeri olan pedikülleri kullanarak mükemmel bir anatomik
redüksiyon ile hastayı erkenden ayağa
kaldırır. Cotrei-Debousset sistemi ile
özellikle skolyozda kullanılmakla birlikte
kırıklarda da aynı prensiblerle çok stabil
bir enstrüman olarak bilinmektedir.
Alıcı enstrümantasyonu ise (2) eğile
bilir rodu, açık ve kapalı; laminar, pediküler hookları, transvers gerdiricileri ile
stabilite yönünden gelişmiş bir sistemdir. Son bahsedilen 2 sistemle benzerlikleri olmakla birlikte rodun yivli olması,
hookların bloker veya kilitlenme sistem-

leri yerine düz somun veya teleskop vidalarla tespiti gibi farklılıklar vardır.
Vakalarımızda cerrahi endikasyon
koyarken nörolojik tutulumdan ziyade
Den is' in 3 kolon klasifikasyonu temel alı
narak orta kolon tutulumu olan burst kı
rıkları anstabil kabul edildi. Bu konuda literatürde tartışmalar vardır. Bir grup
atör burst kırıklarının hepsinin anstabil
olmadığını ve konservetif tedavi ile tatminkar sonuçlar alınabileceğini iddia
ederken (14, 15) diğer bir grup burst kı
rıklarında mutlaka cerrahi tedavi uygulanması gerektiğini aksi takdirde çok kötü sonuçlar alınabileceğini belirtmektedirler. Ayrıca vertebral cismi ön yüksekliğindeki kaybın % 50 den fazla olması
(2) ve nöral kanal içerisindeki kemik parçasının kanalda meydana getirdiği daralmada (16) ameliyat endikasyonu koymada diğer faktörlerdir. Biz bu faktörlerin
tümünün değerlendirilmesi ve stabil bir
enstrüman uygulanması düşüncesinde
yiz.
Vakalarımızdaki uygulamalarda vertebral yüksekliğinde ve karnalaşma derecesindeki düzelmeler tatmin ediciydi.
Hastaların erken mobilize edilebilmeleri
ve erken dönemde elde edilen korreksiyonun çok iyi korunabilmesi, nörolojik
sonuçlardaki iyiye gidiş ve kamplikasyon olmaması, ekonomik olması, yurtdı
şı bağımlılığı azaltması sistemin avantajlarıdır.

Buna karşılık yivli sistem nedeniyle,
radiarda kontur verilirken hata yapılması
sornun ve vidaların rod üzerinde ilerlemesini zorlaştırması, çok iyi sıkılmadığı
zaman teleskop vidalarda gevşeme ihti-
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mali olması al ete alışkın olmayan cerrahlar için dezavantaj olabilir düşüncesinde
yiz.

KAYNAKLAR
1. Akbarnia B.A. Contoured Harrington lnstrumentation in the treatment of unstable spina/ fractures. C/in. Orth. Re/. Res. 189, Oct. 1984.
2. Al1c1 E. Stable Spinal lnstrumentation, A
new group of lnstruments usedin deformities and
diseases of the co/umna vertebralis. J. Turkish.
Spin. Sur. 1 (1), 1-3, 1990.
3. Cotrel Y., Oubousset J. Nouve!le technique
d'osteosynthese rachidienna segmentaire par
voie postetrieur. Rev. Chir. Orthop. 7: 489, 1984.
4. Oenis F. Spinal instability as defined by
the three-column spine concept in acute spinal
trauma. C/in. Orth. Re/ Res. 189: Oct. 1984.
5. Denis F. Comparison between square-ended distraction rods in the treatment of thoracolumbar spinal injuries. C/in. Orth. Re/. Re. 189,
Oct. 1984.
6. Dick W. The "Fixateur lnteme" as a Versatile !mplant for spine Surgery. Spine 12: 9. 882-900
(1987).
7. Edwards C. O. Early rod sleeve stabi/ization

of the injured Thorasic and Lumbar Spine. C/in.
Orth. Re/. Res. 189, Oct. 1984.
8. Franke/ H.L. et all. The value of postwal reduction in the initial management of efased injuries of the spine with paraplegia and tetrap/egia.
Paraplegia. 7: 179, 1969.
9. Harrington P.R. Jnstrumentation in Spine
lnstability other than sco!iosis. S. Afr. J. Surg. 5:
7-12, 1967.
10. Holdsworth F.W. Fractures-dislocations
of the spine . .j.B.J.S. 45 B: 6, 1963.
11. Jacobs R.R. A Locking hook spinal rod

system for stabi/ization of fracture-dis/ocation
and correction of deformities of the darso/umbar
spine. C/in. Orth. Re/. Res. 189, Oct. J984.
12. Luque E.R., Segmental spinal instrumentation in the treatment of fractures of the thoracolumbar spine. Spine. 7: 312, 1982.

13. Nico/1 E.A. Fractures of the darso/umbar
spine. J.B.J.S. 31 B: 376, 1949.
14. Reid D.C., Hu R., Davis L.A., Saboe L.A.
The non-operative treatment of burst fractures of
the thoraco/umbar junction. Trauma. 28 (8):
1188-94, Aug. 1988.
15. Weinstein J.N., Co/la/to P., Lehman T.R.

535

Thoraco/umbar "burst" fractures treated conservative/y: a long term fo/law up. Spine. 13 (1): 33-38,
Jan. 1988.
16. Willen J. Unstable thoraco/umbar fractures: A comparative elinical study of conservative
treatment and Harrington /nstrumentation. Spine.
---10:2, 1985.

TORAKOLOMBER VERTEBRA YARALANMALARINA
DUAL HARRINGTON ROD- SLEEV.t= YÖNTEMi
VE KLiNiK SONUÇLAR
Dr. Bener ŞEN *, Dr. Cüneyt TURAN **
Dr. Yusuf ALiOGLU **, Dr. Mehmet TOKMAK **
Dr. Ahmet KAPUKAYA **

instabil torakolomber kırıkların cerrahi tedavisinde dual harrington instrumantasyon uygulaması ilk defa 1973 yı
lında Dickson tarafından bildirilmiş ve giderek yaygınlaşmıştır (1, 2, 4, 1O, 12,
14, 15). Sisteme sleeve ilave edilerek geliştirilen yöntem ile ilgili ilk sonuçlar ise
1979 yılında Edwards ve Levine tarafın
dan yayınlanmıştır (5, 6, 7). Ülkemizde
de ilk uygulamalar Hamzaoğlu ve arkadaşları tarafından bildirilmiştir (11). Yöntemin instabil torakolomber bölge kırıkla
rında uzaysal üç planda korreksiyon sonucunda nöral indirek dekompresyon
ile postoperatif dönemde yeterli stabilite
sağlayabilmesi önemli teknik avantajları
arasında sayılabilir (7, 11 ).

MATERYAL VE METOD

1990 tarihleri arasında
kliniğimize müracaat ettirilen 12 instabil
torakolomber kırıklı olgu dua! harrington
Ocak-

* D. Ü.
** D. Ü.

Aralık

Ttp Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D., Yrd. Doç.
Ttp Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D., Araş. Gör.
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rod - sleeve yöntemi ve aynı seansta lokal pasteralateral füzyon ameliyatı ile tedavi edildi. Olguların 10'u erkek, ikisi kadındı. En küçük yaş 13, en büyük 56 olmak üzere, ortalama yaş 29'dur. Travma nedenleri olarak, yüksekten düşme
7 olgu, trafik kazası 4 olgu, göçük altın
da kalma bir olgu olarak belirlenmiştir.
Vertebral yaralanmalara ilave olarak üç
olguda bilateral alt ekstremite kırığı ve
bir olguda toraks yanığı saptanmıştır.
Lezyon seviyesine göre dağılım ise: T
6-7 iki olgu, T 11-12 iki olgu, T 12 üç olgu, T 12 - L 1 bir olgu, L 1 üç olgu, L 3
bir olgu şeklindedir. % 75 olgu (dokuz
olgu) T 11 - L 1 seviyeleri arasındadır.
ilk müracaatlarında ve ameliyatlardan sonra beyin cerrahiarı ile birlikte değerlendirilen olguların klinik, radyolojik
(konvansiyonel + BT) ve indikasyonu
olanlarda myelografik incelemeler sonucunda Denis'in üçlü kol~n ilkesine (3),
nörolojik fonksiyonlar ise Frankel (8)
yöntemine göre şınıflandırıldı. Buna gö-

Resim- 1: H. P., 56, f, yüksekten düşme sonucunda T 12- L 1 Burst kmğ1. Ameliyat öncesindeki
antero-posterior (1-a) ve lateral (1-b) :adyografiler. Ameliyattan aft1 ay sonraki antero-posterior (1-c) ve
lateral (1-d) radyogramerde lezyonun tamamen düzetmiş olduğu görülmektedir.

re dağılımda beş fraktür - dislokasyon
(3 Frankel (F), 2 (F) M), dört burst kırığı
( 1 (F) A, 1 (F) B, 2 (F) E) ve nörolojik olarak intakt üç kampresyon kırığı saptandı. Direk grafilerde kifoz açısı, lokal kırık
açısı, korpus vertebra kompresyonu,
disk yükseklik miktarı ile posterior ve lateral deplasman dereceleri tayin edildi.
BT ile spinal kanal açıklığı incelendi. Ancak teknik yetersizlik nedeniyle ameliyat
sonrasında spinal kanal aksiyel incelemeleri yapılamadı.
Enaz iki kolonu ilgilendiren fraktür
d islakasyonlar ile burst kırıkları, % 50'den fazla çökme gösteren kampresyon
kırıkları ve nörolojik defisitli olgular instabil olarak kabul edildiler. Nörolojik defisitli olgular travma sonrası ilk 12 saat
içinde, diğerinstabil olgular ise yaralanmadan ortalama 4.5 gün sonra ameliya-

ta

alındılar.

Ameliyatlarda klasik subperiostal diseksiyon yapıldı. .Lezyon seviyesinin iki
üst ve iki alt sağlam vertebrasına "C" tipi
hooklar yerleştirildi. Larninası sağlam
olanlarda, kırık vertebra posterioruna
uyacak şekilde sleeve yerleştidlerek redüksiyon ile birlikte klasik redlar çengellere adapte edildi. Lamina kırığı olanlarda sleeveler köprüleme şeklinde kullanıl
dı. Aşırı distraksiyondan kaçınmak amacıyla en çok 20 kgf (dominant elde 1. ve
2. parmaklar·arasındaki maksimum kuvvet) oranında distraksiyon yapılmaya çalışıldı. Paraplejik dört olgunun üçüne
sublaminar serklaj (tel 1 mm) sisteme
ilave edildi. Bütün olgularda hooklar arası seviyede posterelateral füzyon yapıl
dı. Nörolojik defisiti olmayEm olgularda
wake - up testi yapıldı. Ortalama 3'ü
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kan transfüzyonu gerektiren ameliyatlarda süre ortalaması 2.5 saat idi.
Postoperatif rutin yara takibinden
sonra ikinci haftada ~.1şlanan alçı ceketi
uygulamasını üçüncü aydan itibaren korse takip etti (postop. 6. aya dek). Paraplejik hastalara herhangi bir eksternal tespit yapılmadı.

SONUÇLAR
Takip süresi en az bir en çok 11 ay
olmak üzere ortalama 6.5 aydır. Ameliyat sonrası incelemelerinde posterior ve
lateral deplasmanların tam korrekte olduğu görüldü. Kantitatif sonuçlar topluca Tablo 1 'de sunulmuştur.

Tablo 1: Ameliyat öncesi ve sonrasında radyolojik yöntemlerle yapılan incelemelere ilişkin kantitatif sonuçlar.
-

AMELiYATTAN ÖNCE
Minimum

Maksimum

Ortalama

AMELiYATTAN SONRA

Minimum

Maksimum

Ortalama

Kifoz Açısı
(derece)

o

50

28.00

o

25

3.95

Vertebra Cisim
Kompresyonu, %

o

96

47.20

o

29

7.99

Kırık

8

50

34.66

o

25

4.30

Posterior deplasman, mm

o

42

4.66

o

o

0.00

Lateral deplasman, mm

o

28

6.55

o

o

0.00

Lokal
Açısı

(derece)

Par<:.plejik olgularda herhangi bir düzelme olmamıştır. Parsiyel defisitli bir olgu (Frankel B) postoperatif altıncı haftada tamamen (Frankel E) düzelmiştir.
Cihazımızın teknik yetersizliği nedeniyle postoperatif olarak spinal kanal
açıklığı incelenememiştir. Ancak lami-
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nektomi yapılan iki paraplejik olguda kanalın tamamen restore edildiği müşahe
de edilmiştir (redüksiyon ve distraksiyon sonrasında).
Kamplikasyon olarak, paraplejik olguların ikisinde ameliyat yarası açılması
görüldü. Bu iki olguya diğerlerinden fark-

Resim 2: G. K., 35, m, yüksekten düşme sonucunda T 6- T 7 fraktür- di s fokasyon + parapfeji. Ameliyat
öncesi antero- posterior (2-a) ve Iateraf (2-b) grafiferde ileri derecede depfasman mevcut. Ameliyat sonrasi
dönemde gerçekleştirilen tam korreksiyon ile sublaminar serkfaj uygulamasi, anteropostrior (2-c) ve
.lateral (2-d) radyolojik görünüm/er.

lı

olarak kortizon kullanılmıştı. Bunlardan sublaminar serklaj yapılmayan birinde rehabilitasyon esnasında üst çengeller disloke oldu ve yatak yaraları gelişti.
Postoperatif 6. haftada normal olan nöro - intakt bir olguda üçüncü ayda kor7
se kullanmadaki dikkatsizliğe bağlanan
üst çengel dislokasyonlarına rastlandı.
Gelişen
komplikasyonlar konservatif
yöntemlerle tedavi edildiler.

TARTIŞMA

Vertebra travmalarında stabilite ve sı
nıflandırmaya ilişkin en fazla ilgi goren
Denis'in üçlü kolon teorisidir. Genel olarak torakolomber bölgenin instabil kırık
larında cerrahi tedavi yapılması gerekti-

ği

kabul edilmektedir (1. 3. 5, 6, 7, 1O,
11, 14). Cerrahi tedavi seçenekleri arasında ise Harrington instrumentasyonu
önemli bir yer tutmaktadır (1, 2, 4, 5, 7,
11, 12). Modifiye şekli ile stabilizasyon
sağladığı gösterilmiştir (5, 6, 7, 11). Bununla birlikte stabilizasyonu arttırmak,
postoperatif dönemde eksternal tespit
gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla
sublaminar serklaj yapılmasının uygun
· olacağı düşüncesi kabul görmektedir.
· Medulla spinalisin yaralanma riski yüksek olduğundan özellikle paraplejik olgularda kullanılması tavsiye edilen sublaminer serklaj (Luque) tekniği aksiyel yüklenmeleri engelleyemez. Buna karşılık redüksiyonun idamesi açısından rijit stabilite sağlar. Böylece paraplejik hastalar
için uygun indikasyon oluşur (1, 9, 13).
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lnstabil olarak değerlendirilen olgularımıza tarafımızdan rodsleeve yöntemi
ile tedavi uygulandı. Seat- beit tipi yaralanma olmadığı gerekçesiyle hiçbir olguda kampresyon rodları kullanılmadı. ilki
hariç diğer üç paraplejik olguya rehabilitasyondaki avantajlar düşünülerek, sisteme ilaveten, sublaminar serklaj yapıldı.
Eksternal tespit yapılmayan bu olguların
rehabilitasyonuna postoperatif 3. günde

rastlandı.

Ortaya çıkan komplikasyonlar
konservatif olarak tedavi edildi. Ameliyatlarda "C" tipi yerine "L" tipi çengel kullanılmasının daha iyi olacağını, bununla
beraber paraplejik olgularda komplikasyonları engellemek ve erken mobilize etmeye yönelik olarak sisteme ilaveten
sublaminar serklaj yapılması gerektiğine
inanmaktayfz.

başlandı.

KAYNAKLAR

Rod - sleeve yöntemiyle yapılan vertebra rekonstrüksiyonlarında çok başarı
lı sonuçlar bildirilmekle beraber geç takiplerde korreksiyon kayıpları görülmektedir (7). Bizim sonuçlarımızda da korreksiyenlar tama yakın gerçekleşmiştir.
An·cak takip süresindeki kısalık nedeniyle geç dönem değ~rlendirmeleri yapıl
mamıştır.

Harrington distraksiyon yöntemine
sleeve ilavesiyle spinal kanalda indirek
dekompresyonun başarılabileceği radyolojik yöntemlerle gösterilmiştir (7, 11).
Biz ise teknik nedenlerle ameliyat sonrasında BT incelemesi yapamadık. Ancak
ameliyat gözlemlerinde paraplejik iki olguda kanalın dekomprese olduğunu belirledik.
Vertebra cerrahisine özgü olanların
yanında, rod - sleeve yönteminde çengel kurtulmalarının da görülebileceği,
bunun önlenebilmesi içni de "L" tipinde
anatomik çengellerin kullanılması gerektiği bildirilmektedir (7, 11). Olgularımız
da kamplikasyon olarak yara açılması
(kortizon kullanılan iki olgu), üst çengel
kurtulması (dekübitus da gelişen biri paraplejik) ile yüzeyel infeksiyana (1 olgu)
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OMURGA CERRAHiSiNDE ALlCI SPiNAL
ENSTRÜMENTASYON UYGULAMALARIMIZ

Dr. Mehmet Ali TÜMÖZ *Dr. Cem GÖKÇE **
Dr. Gündüz TEZEREN** Dr. Hüseyin YORGANC!GiL ***

Omurga frontal, sagittal ve aksiyel
eksenlerde ve bunların kombinasyonlarında hareket edebilen mekanik bir yapı
dır. Omurgada meydana gelebilen instabilite ve deformite gerek oluşturduğu ağ
rı ve gerek yol açabileceği kalıcı bir sakatlık olan parapleji nedeniyle tedavisi
üzerinde titizlikle çalışılması gereken bir
konudur.
Yakın zamana kadar Harrington
Enstrümentasyonu omurga cerrahisinde - vertebra kırıklarının tesbitinde ve
skolyozun cerrahi tedavisinde - standart
bir yöntem idi. Son yıllarda ise birçok
farklı enstrüman grupları ortaya çı~mış
tır. Adı ne olursa olsun bu cihazlar füzyon tekniğine bir yardımcıdır. Enstrümentasyon internal korreksiyon yapar
ve füzyon yapılan alanın internal stabilizasyonunu sağlar.
Son yıllarda skolyozun üç plandaki
patolojisi gözönüne alınarak frontal, sagittal ve aksiyel planlarda korreksiyonu
* Ankara Numune Hastanesi 1. 011. ve Travm.
* Ankara Numune Hastanesi 1. 011. ve Travm.
* Ankara Numune Hastanesi 1. 011. ve Travm.

amaçlayan enstrümanlar geliştirilmiştir
Ülkemizde de izmir'de Prof. Dr. Emir
ALlCI tarafından tanıtımı yapılan Alıc
Spinal Enstrümentasyonu skolyozdc:
sağladığı üç boyutlu korreksiyon, kırık
larda sağladığı rijid tesbit ve diğer ens·
trüman gruplarına göre düşük maliyet
nedeni ile ilgi toplamıştır.
Biz de Haziran 1990'dan bu yana kliniğimizde, uygun vakalarda Alıcı Spinal
Enstrümantasyonu uygulamaktayız.

Materyal ve Metod

Ankara Numune Hastanesi 1. Ortapedi ve Trav'matoloji Kliğinde Haziran
1990 ve Şubat 1991 tarihleri arasında 13
vertebr.a kırıklı ve 4 idiyopatik skolyozlu
hastaya Alıcı Spinal Enstrümentasyon
uygulandı.

Vertebra kırıklı hastalarımızdan 9' u
trafik kazası, 4'ü yüksekten düşmeye

Kliniği Şef Muavini

Kliniği Başasistam
Kliniği Asistam
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bağlı

idi. 13 kırıklı hastamızdan 10'u erkek, 3'ü kadın idi. Hastalarımızın yaşları
21 ila 44 arasında olup ortalama 28,2
idi. Kırık seviyeleri 6 vakada L1, 3 vakada T 12 , 1 vaka da L2 , 1 vaka da T8_9_10 ve
2 va kada T 10 idi.
Hastalarımızın ameliyat öncesi nörolojik muayenesinde 13 hastadan 5'inde
hiç nörolojik defisit saptanamadı, 4'ü
komplet paraplejik idi. 4'ünde ise parsiyel nörolojik defisit mevcut idi.
Skolyozlu olgularımızın 4'ü de kız
olup yaşları 13, 14, 15·ve 17 idi (ortalama 14,5). Bir hastamızda lomber, bir
hastamızda çift majör (torakal ve lambar), iki hastamızda da torakolomber tipte eğrilik mevcut idi. Hastalarımızın ameliyat öncesi ortalama eğrilik derecesi
62,7 (48-95 arası) idi.
Enstrümentasyon tüm hastalara tek
aşamalı posterior girişimle uygulandı.
Skolyozlu hastaların ameliyat öncesi ön
- arka, yan ve eğilme grafileri değerlen
dirilerek çengellerin yerleştirme seviyeleri planlandı. Rodlar torakal kifozve lomber lordaza göre eğiliydi. Rodlar yerleşti
rilip korreksiyon sağlandıktan sonra
transvers gerdirici ve birbirine ~esbit edildi. Böylece sistemin rotasyonel stabilitesi sağlanmakta ve rijiditesi daha da artmaktadır.

Kırıklı

hastalarımızın

üçüne beyin
cerrahisi tarafından daha önce veya aynı ameliyatta laminektomi ve dekompresyon uygulanmıştır. Vertebra kırıkları
na çengeller ve rodlar yerleştirildikten
sonra distraksiyon uygulayarak korpustaki kınğın redüksiyonu elde edilmiştir.
Bazı olgularda bu redüksiyon esnasında
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nöral kanal içindeki fragmanların retropulse olduğu postoperatif bilgisayarlı tomografilerle teyid edilmiştir. Cihaz yerleştirildikten sonrq dekortikasyonu takiben iliak kemikten alınan kortikospongioz greftl8rle füzyon tamamlanmıştır.

Sonuçlar

Ameliyat sonrasında hastalara eksternal support kullanılmadı. Hastanın
genel durumu izin verdiği ölçüde, postoperatif ilk hafta içinde, aşamalı olarak
ambulasyona başlandı. Kırıklı hastaları
mızda!l nörolojik defisiti olanlar, Rehabilitasyon Merkezi ile temasa geçilerek taburcu edilir edilmez rehabilitasyon programına alındılar.

Nörolojik defisitli 8 hastamızdan
3' ünde ameliyat sonrasında bulguların
gerilediğini)zledik. Bir hastamızda nörolo)ik bulgular post - op 36. saatte ilerlemeye başladı. Acil olarak yapılan eksplorasyonda laminektomi sahasında medulla spinalise hematom basısı olduğu tesbit edildi. Hematomun temizlenmesinden sonra nörolojik bulgular hızla geriledi. Bunun dışında ne kırıklı olgularınıız
da ne de skolyozlu olgularda nörolojik
kamplikasyon yoktu. Bir kırıklı hastada
yara enfeksiyonu gelişti. Uygulanan drenaj ve antibiyotik tedavisi ile enfeksiyona hakim olundu. Hiçbir hastamızda
çengel dislokasyonu veya lamina kırığı
gibi bir komplikasyonla karşılaşmadık.
Skolyozlu hastalarımızda ameliyat
· öncesinde ortalama 62,7 derece olan
angulasyon ameliyat sonrasında ortala-

ma 17 dereceye (12-25 derece arasın
da) düşürüldü. Şimdiye kadarki kısa ta-

göz önüne alan Cotrel - Dubousset yön
temi tüm dünyada yaygın kabul görmüş

kip süresi içinde kayda değer bir korreksiyon kaybı ile karşılaşmadık.

tür. Biz sınırlı sayıdaki vakalarımızda he
nüz anterior girişimi uygulamamış oldu
ğumuz halde"''Aiıcı Spinal Enstrümentas·
yonu CD Sisteminin tüm avantajianne
ilaveten anterior girişim ile lomber eğri·
liklerin korreksiyonu imkanına sahiptir.

Tartışma

Vertebra

kırıklarının

cerrahi tedavisi
bu kırıklarda stabilite kavramını ön plana getirmiştir. Bilgisayarlı tomografinin
pratiğe girmesinden sonra Dens'in üç kolon teorisi ortaya atılmış ve bu kırıkla
rın değerlendirilmesinde yaygın olarak
kullanılmıştır. Aynı zamanda rehabilitasyon kavramının gereken önemini kazanması özellikle vertebra kırıkiarına cerrahi
yaklaşımı desteklemiştir. Bu gelişmele
rin etkisiyle cerrahi müdahele endikasyonları sınırı genişlemiştir. Cerrahi tedavi ile spinal kanalın dekompresyonu, instabilitenin giderilmesi, ağrı ve deformitenin giderilmesi ve erken mobilizasyon
ile rehabilitasyon amaçlanmıştır.

Skolyozlu olgularımızda Alıcı Posterior Spinal Enstrümentasyon ile % 74.6'lık bir düzelme elde ettik. Eksternal tesbit kullanmadığımız için hastaların normal yaşamiarına dönüş süresi önemli ölçüde kısalmıştır. Kırıklı olgularımızda da
sağlanan redüksiyon ve rijid tesbit ile nö- rolojik defisitin 3 hastada gerilediğini
gördük. Ayrıca bu hastaların ameliyat
sonrasında en kısa zamanda rehabilitasyon programına alınmaları mümkün ol-

Harrington Enstrümentasyonu kırık
ların cerrahi tedavisinde yaygın olarak
kullanılmıştır. Ancak bu sistemin rotasyonel stabilitesinin düşük olması cerrahiarı
yeni yöntemler için çalışmaya itmiştir.
Skolyozda ise Harrington uygulaması
kolay olmakla birlikte yeterli rotasyonel
düzelme sağlamaması ve stabilitesinin
az olması ayrıca post - op tesbite gerek
duyulması dezavantajlarıdır.

Skolyozun üç boyutlu patolojisini
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muştur.

Sonuç olarak, olgu sayımızın kısıtlı
olmasına ve takip süremizin kısa olması
na rağmen elde ettiğimiz başarılı sonuçlar bizi cesaretlendirmiştir. Omurga cerrahisinde kliniğimizde yeni bir yaklaşım
olan Alıcı Spinal Enstrümentasyonu gerek teknik olarak sağladığı avantajları,
gerek .benzeri sistemlere oranla düşük
maliyeti nedeniyle toplam 17 vakada diğer sistemlere tercih edilmiştir. Zamanla
sistem yaygın olarak kullanılmaya baş
landığı takdirde avantaj ve dezavantajları hakkında daha kesin yargılara vanlabileceği kanaatindeyiz.
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SKOLYOZUN CERRAHi TEDAViSiNDE
ALlCI SPiNAL ENSTRUMANlNIN
UYGULANMASI

Dr. Murat To/gay *Dr. Mehmet Karakaş/1

1989 - 1990 Yıllarında, izmir'de 3
hastanede, skolyozlu 67 olguda Alıcı spinal instrumanları uygulandı. instrumanlar, skolyozun tüm komponentlerini düzeltme amacına yönelik olarak yapılmış
tır. 67 olgunun 22' sinde ASI ve PSI kombinasyonu, 45'inde ise sadece PSI ile
korreksiyon sağlandı. Olguların 42'si idiopatik, 15'i konjenital, ?'si postpolio paralitik, 2' si neurofibromatozis, 1'i osteöid osteomaya bağlı skolyoz olarak sınıf
landırıldı. Yaş ortalaması 14.07 (1 0-23)
olup 28'i erkek, 39'u bayandı.
ASI, torkolomber eğrilerde ve tc:irakolomber çift eğrilerin lomber komponentinin korreksiyonunda kullanıldı. ASI
uygulanan tüm eğriler, daha sonra PSI
ile desteklendi.
PSI, torakal eğrilerde, kompansatris
düşük dereceli lomber eğrilerde ve torakolomber C şeklindeki eğrilerde uygulandı.

idiopatik skolyoz olgularda, preop.
*

torakal eğri ortalaması 54.15, lomber eğ
ri ortalaması 39.2, konjenital skolyoz olgularında eğri ortalaması 64.08, postpolio paralitik skolyoz olgularında eğri ortalaması 82.8 derece olarak ölçüldü.
Postop. ölçümlerdeyse, idiopatik
skolyoz olgularında torakal eğri ortalamıs 9.8, lomber eğri ortalaması 9, konjenital skolyoz olgularında eğri ortalaması
26.18, postpolio paralitik skolyoz olgularında eğri ortalaması 82.8 derece olarak
ölçüldü.
Postop. ölçümlerdeyse, idiopatik
skolyoz olgularında torakal eğri ortalaması 9.8, lomber eğri ortalaması 9, konjenital skolyoz olgularında eğri ortalaması 26.18, postpolio paralitik skolyoz olgularında eğri ortalaması 25.4 derece olarak saptandı.
Korreksiyon yüzdesi, idiopatik skolyoz olgularında torakal eğrilerde %
81.90, lomber eğrilerde% 77.04, konjenital skolyoz olgularında % 59.14, postpo-

Dokuz Eylül Ün iv. T1p Fak. Ortopedi ve Trav. A. B. D.

Bu çal1şma Prof. Or. Emin ALICI'mn katki ve desteğiyle haz1rlanm1Şt1r.
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*

lio paralitik skolyoz olgularında % 69.32
olarak değerlendirildi.
Skolyoz, bilindiği gibi omurganın
frontal, sagital ve aksialplanlarındaki deformitesidir.
1960'tan önce, büyük bir sorun olan
skolyoz tedavisinde, 1950'li yılların sonlarında, Harrington, spinal instrumantasyonunun öncüsü olmuştur.
1964 yılında, Dwyer ve Newton, kablo ve vidalarla uygulanan instrumanlarını
kullanmaya başladılar. 1974 yılında ise,
Dwyer ve Schafer, 51 olgunun sonuçları
nı yayınladılar.

Daha sonraki yıllarda, birçok spinal
cerrah tarafından bu instrumanlar, tek
veya kombine olarak kullanıldı. Bunu takip eden yıllarda, değişik skolyoz patern-.
lerinde değişik cihazi ar kullanılmaya baş

Aynı yıllarda,

Luque (1976), sublaminal tel bağlayarak uyguladığı posterior
spinal instrumantasyon yöntemini tanıt
tı.

1977'deyse, Micheli ve arkadaşları,
tedavisi zor olan adult skolyoz olguların
da, ağrının en önemli yakınma nedeni olduğunu, Dwyer - Harrington kombinasyonu uygulanması ile çift balanslı eğrile
rin de tedavi edilebileceğini bildirmişler
dir.
1989 yılından itibaren kliniğimizde,
ALlCI Spinal Sistemi (Anterior Spinal
instrumantasyon, Posterior Spinal instrumantasyon veya bunların kombinasyonu), skolyozun tüm paternlerinin tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır.

MATERYAL VE METOD

landı.

1973'te Harrington, 578 olguda aldı
ğı sonuçları yayınlamıştır. Harrington,
bu yayında, kampresyon - distraksiybn
rodları, torakal bölgedefaset füzyonları,
lomber bölgede transvers proses füzyonları, otojen iliak kemik grefti kullanı
mı terimlerini ortaya atmıştır.
1976'da Zielke ve arkadaşları, Dwyer instrumanını modifiye ederek skolyoz tedavisinde ventral derotasya n sistemini kullanmaya başladılar. Dwyer instrumanları fleksibl, Zielke instrumanları
ise semirigid olarak kullanılır. Ayrıca, Zielke uygulamasında, derotatar cihaz kullanımı ile Dwyer cihazı kullanımında oluşan lomber kifozun düzeltilmesi de
mümkün olmaktadır.
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ALlCI Spinal

lnstrumanları,

10 - ·35
cm arasında değişen uzunlukta, iki yüzü
düz, diğer yüzleri yivli olan rodlar ve bu
rodlara uygulanan kapalı lamina, kapalı
pedikül, açık lamina, açık pedikül çengelleri ve çeşitli uygun şekillerde yapıl
mış samunlardan oluşmaktadır. Radiarın üzerindeki düz kısımlar, yivli kısımla
ra zarar verilmeden radiarın bükülmelerini sağlar. Rotasyonel stabilize ise, radiarı eğriliğin alt ve üst kısımlarında birbirine bağlanan birer transvers traksiyon cihazı ile sağlanır. Anterior spinal instruman cihazı ise, omur korpuslarını kaplayan staple'ler, çengeller ve vidalar ile vidaları rodlara fikse eden teleskopik somunlardan oluşmaktadır.
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1

Sağ

Lomber

Geçtiğimiz 1 yıl içinde, İzmir'de 3

hastanede (DEÜTF, EÜTF, Devlet Hst.)
skolyozlu 67 hastanın cerrahi tedavisinde, ALlCI spinal instrumanları uygulandı. 22 hastada önce ALlCI Anterior spinal instrumanı, daha sonra ALlCI Posterior spinal instrumanı uygulandı. 45 hastada ise, korreksiyon sadece Posterior
spinal instruman ile sağlandı. Tüm olgularda posterior füzyon yapıldı. Hastaların 28'i erkek, 39'u bayandı. Ortalama
yaş 14.07 (10-23) idi. Etyolojik sınıflandır
maya göre, 42 olguda idiopatik, 15 olguda konjenital, 7 olguda postpolio paralitik, 2 hastada neurofibromatozis ve 1
hastada osteoid osteomaya bağlı skolyoz mevcuttu. Eğrilik, yapılan lokalizasyon sınıflamasına göre, 28 olguda sağ
torakal, 6 olguda sol torakal, 1 olguda
sağ lomber, 11 olguda sağ torakolomber, 7 olguda sol torakolomber, 1O olguda sağ torakal sol lomber, 4 olguda ise
sol torakal sağ lomber. bölgedeydi.
Ayakta çekilen P1A grafilerde, idiopatik skolyoz olgularında, torakal eğrile
rin ortalaması 54.15 (range 30-98}, lomber eğrilerin ortalaması 39.2 idi (range
25-56). Konjenital skolyoz olgularında
ortalama eğri 64.08 (range 30-85), postpolio paralitik skolyoz olgularında ise
82.8 (range 50-135) derece idi.
CT ile ölçülen ratasyon ortalaması,
idiopatik skolyoz grubunda 19.6 (range
6.9-38.1), konjenital skolyoz grubunda
25.2 (range 16.2-35.5), postpolio paralitik skolyoz grubunda ise 66.7 (ran ge
37.1-78.3) derece olarak saptandı.
Tüm hastaların preop. değerlendiril
mesinde, standart olarak nörolojik bas-
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rutin kan ve idrar, P1A ve ayakta lateral, sağ ve sol maksirnal eğilme supine
grafileri, solunum fonksiyon testleri,
EKG ve fotoğraf çekimleri yapıldı. .
40 derece üzerindeki tüm immatür
eğriler, torakal lordozlu, konservatif tedaviye dirençli, 30 derecenin altındaki
progressif immatür eğriler, 50 derecenin
üzerindeki ağlırı, matür eğriler cerrahi
endikasyon sınırına sokuldu.
kı,

AMELiYAT TEKNiGi

Tek torakal

eğrilerde,

noktasındaki vertebranın

eğrinin

tepe

konkav tarafın
pedikül çengeli

daki pedikülüne kapalı
yerleştirilir. Operasyonu kolaylaştırmak
ve kamplikasyon riskini azaltmak için alttaki vertebranın superior fasetinin transvers prosesi ve larninası dekortike edilir.
Apikal vertebranın 2 aralık üstüne açık
pedikül çengeli, 2 aralık altına açık lamina çengeli ve eğrinin en altındaki vertebraya kapalılanıina çengeli uygulanır. Eğ
rinin uzunluğuna uygun olarak bir çift
rod seçilir. ve yaklaşık 20-30 derece bükülür. Kurvaturu sağlamak için rod, her
derece için ayrı bir noktadan bükülmelidir. Böylece rodun üzerindeki yivlerin zarar görmesi önlenmiş olur. Her bir açık
çengel için . bir çift teleskopik somun,
her üst ve alt .çengel için _ise bir normal
sornun rodun üzerine monte edilir. Eğri
nin konkav tarafındaki lamina, dekortike
edilmelidir. Rodun üst ucu, üst çengelin, alt ucu ise alt çengel içine kaydın lır.
Teleskppik ortadaki 2 çengel içinE;: in ser,.
te edilir::Teleskopik somunlarınrote edi-

lebilmesi için orta çengellerin birbirinden uzak tutulması gerekir. Eğrinin
apeksinde belirli bir korreksiyon sağlan
dıktan sonra,rod orta kısmından tutularak konkav tarafa doğru rote edilir. Bu
girişimle, frontal kurvaturun fizyolojik torakal sagital eğriye dönüştüğü ve rotasyanun düzeldiği gözlenlenebilir. Rodu
bu pozisyonda fikse etmek amacı ile
her çengel için bir çift teleskopik somun, birbirine doğru sıkılır ve rod çengele kilitlenir.
Eğrinin

konveks tarafında, üst uç
vertebranın faset ekiemine kapalı pedikül çengeli, transvers prosese kapalı lamina çengeli ve üst 2 ve alt 2 vertebranın transvers presesierine lamina çe ngeli yerleştirilerek bunların birbirine pres
yapması sağlanır. Eğrinin konveks tarafındaki lamina dekortike edilmelidir.
Uygun uzunluktaki bir rod, üzerine
uygun sornunlar yerleştirildikten sonra,
çengelleri monte edilir ve yaklaşık 20 dereceli k ve eğim verir. Rodlar, alt ve üst
uçlarından transvers traksiyon cihaziarı
ile birbirine tutturulur. iliak kanattan alı
nan kemik greftiyle posterior füzyon yapılır.

le'lar, vertebra korpuslarının konveks tarafındaki yüzeylerine yerleştirilir. Çengeller, vidalar ile beraber, karşı karteksi
geçmeyecek şekilde, staple'ların ortasın
daki delikierin iÇerisinden geçirilerek vertebra korpuslarının üzerine monte edilirler. Uygun uzunlukta bir rod seçilerek
tüm uzunluğu boyunca, 20 dereceyi
geçmeyecek şekilde bükülür. Vida baş
larına bir çift teleskopik sornun monte
edilerek eğrinin koveks tarafı komprese
edilecek şekilde samunlar çevrilir. Böylece lomber eğri, rodun 20 derecelik eği
mine uyar. Rodun kendi çevresinde 90
derece döndürülmesiyle frontal planda
rodun eğimi fizyolojik normal lordaza
çevrilir. Rod, sornunlar sıkıştırılarak kilitlenir. insizyon kapatılır. Bu metod ile, 60
derecelik fleksibl bir lomber eğri, tek .bir
seansta tam olarak düzeltilebilir.
Terakal ve lomber çift eğrilerde, lomber eğri 20 derecenin altında ise, terakal
ve lomber eğriler tek bir seansta, posterior yaklaşımla düzeltilebilir. Uygun
uzunluktaki rod, fizyolojik terakal kifoz
ve lomber lardozu sağlayacak şekilde
bükülmelidir.
Paralitik 5 şiddetli olguda, preop. dönemde, halatemarol traksiyon uygulandı. Trak~iyona anterier girişimden sonra
da devam edilip ikinci operasyondan
sonra son verildi.

Eğri,

çift torakolomber tipte ise, önce lomber eğrinin · konveks tarafından
retroperitoneal aproçla girilerek lomber
vertebralar ekspoze edilir. Eğri sınırları
içinde kalan intervertebral diskler, terminal plaklar dahil rezeke edilirler; böylece
eğri fleksibilite kazanır.' Kemik greftleri,
intervertebral aralıkiara yerleştirilir. Stap-

Ortalama operasyon süresi, posterior girişim için 150 dakika, anterior girişim için 21 o dakika idi. intraoperatif ortalama kan yitimi ise 3 üniteydi.
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TABLO 2
Pre-op.
(Derece)

Postop.
(Derece)

Korreksiyon

Torakal

54.15
(30-98)

9.8
(0-32)

81.90

Lomber

39.2
(25-56)

9
(0-32)

77.40

Konjenital

64.08
(30-85)

26.18
(0-46)

59.14

Paralitik

82.8
(50-135)

25.4
(0-44)

69.32

(%}

ldiopatik

derece olarak bulundu.

SONUÇLAR

idiopatik skolyoz grubunda, frontal
planda postop. torakal eğri ortalaması
9.8 (range 0-32) derece olup ortalama
korreksiyon oranı% 81.90 idi. Aynı grupta postop. lomber eğri ortalaması9 (range 0-32) derece ve korreksiyon oranı %
77.4 olarak saptandı.
Konjenital skolyoz grubunda frontal
planda postop. eğri ortalaması 26.18
(range 0-46) derece olup korreksiyon
oranı % 59.14 olarak saptandı.
Postpolio paralitik skolyoz grubunda frontal planda postop. eğri ortalaması 25.4 (range 0-44) derece olup korreksiyon oranı% 69.32 olarak bulundu.
Ortalama ratasyon korreksiyonu,
CT ile yapılan ölçümlerde idiopatik skolyozda 10.5 (% 45), konjenital skolyoz
grubunda 1.80 (% 4.2), postpolio paralitik skolyoz grubunda ise 23.6 (% 33.4)
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KOMPLiKASYONLAR

1 Olguda meydana gelen postop.
paraparezi, · 5 gün içinde, uygun dozda
kortizon tedavisi ile tamamen düzeldi.
1 Olguda psoas absesi, 3 olguda
ise yüzeysel yara enfeksiyonu oluştu ve
uygun antibioterapi ile kısa sürede tedavi edildi.
lnstrumanlarla ilgili herhangi bir
kamplikasyon izlenmedi.

TARTIŞMA

Skolyotik deformitenin korreksiyon
ve füzyonu, çeşitli metodlarla yapılır. Birçok spinal cerrah, değişik yöntem ve cihazlar bularak bunları uygulamış ve ya-

yınlamışlardır. En eski ve en yaygın ola-

rak kullanılan metod, Harrington instrumantasyonudur (1946). Bu metod, kolay uygulanabilir olmasına rağmen bazı
dezavantajlara sahiptir. Deformitenin rotasyonel komponenti üzerinde y~terli etkisi olmayıp yeterli rotasyonel stabilite
sağlayamaz ve postop. immobilizasyon
gerektirir.
Luque' nin segmental spinal instrumantasyonw yöntemi, daha kuwetli bir
stabilizasyon sağlar ve postop. erken
mobilizasyon olasıdır. Ancak korreksiyon kaybı, dezavantajdır.
Cotrel - Dubousset metodu, internal
spinal instrumantasyonda, yeni ufuklar
açmıştır ve deformitenin tüm komponentlerine etkili olduğu bildirilmiştir. Eksternal destek de gerektirmemektedir,
fakat anterior spinal korreksiyon ve füzyon için yaklaşımı sınırlamaktadır.
ALlCI Spinal instrumanları, CD instrumanlarının tüm avantajlarını sağlar ve
ayrıca 60 dereceye kadar olan lomber
eğrilerin de düzeltilmesini sağlayan anterior spinal instrumanı içerir.
Lomber eğrileri 20 dereceye kadar
fizyolojik lomber lordaza çeviren ALlCI
spinal instrumantasyonu, bu yönüyle
Dwyer ve Zielke metodlarına göre daha
başarılıdır.

ALlCI Spinal instrumanlarının idiopatik skolyoz olgularında kullanımı ile sağ
lanan ortalama korreksiyon yüzdesi %
81.90'dır. Bu oran, konjenital skolyoz olgularında % 59.14, postpolio paralitik
skolyoz olgularında% 69.32'dir.
idiopatik skolyoz grubunda paralitik
gruba göre daha yüksek bir başarı yüzdesi sağlanmasının nedeni, paralitik··
grupta, yaş ve eğri derecesi ortalamala-
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rının

yüksekliğidir.

Konjenital skolyoz
grubundaki korreksiyon yüzdesinin düşüklük nedeni (% 59.14) anterior yaklaşımda konjenital deformasyonlu vertebranın rezeksiyon~J_ veya gevşemesidir.
Elde ettiğimiz sonuçlar, literatürdeki
diğer birçok sonuçtan daha başarılı görünmektedir. Eğrinin yüksek bir yüzdeyle düzelmesinin yanısıra, fizyolojik lomber lordoz sağlanmakta ve rotasyonel
komponent de düzeltilebilmektedir.
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ALlCI ANTERiOR VE POSTERiOR SPiNAL
ENSTRUMANLARININ SKOLYOZUN ROTASYON
DEFORMiTESi ÜZERiNDE ETKiLERiNiN
BT iLE DEGERLENDiRiLMESi
Dr. Önder Baran *, Dr. O. Dicle *
Alıcı

anterior ve posterior spinal
enstrumanlarıyla tedavi edilen 34 skolyozlu hastanın skolyoz ratasyon açıları
BT ile değerlendirildi. Bunların 24'ü idiopatik, 5'i konjenital 5'i paralitik idi.
Ap ikal vertebranın gerçek rotasyonunu ölçmek için dış etkilerden arındıra
cak iki ölçüm metodu geliştirildL Aaron-Bahlborn metodyula karşılaştırmalı
ölçüm sonuçiarı: idiopatik skolyozda ortalama RA (AN1) preoperatif 19°, postoperatif 8. 7°, ortalama korreksiyon oranı
% 44; ortalama RA (AN2) preoperatif
18.9°, postoperatif 10.8°, ortalama korreksiyon oranı % 29; ortalama RA (sag)
preoperatif 9°, postoperatif 9.15°, ortalama korreksiyon oranı % 34.4 idi. Konjenital skolyozda ortalama korreksiyon
oranı RA (AN1) göre% 4, RA (AN2) gö... ·
re % 17.6, RA (sag) göre % 0.5, idi. Paralitik skolyozda ortalama korreksiyon
oranı RA (AN1) göre % 33.4, RA (AN2)
*
**

göre% 19.2, RA (sag) göre% 32.6 idi.
Key Words: Scoliosis, Rotation, Alı
cı Spinal lnstrumentation.

MATERYAL VE METOD
Çalışma

grubuna katılan 34 hastanın
12'si erkek, 22'si kadın, ortalama yaş
13.7 (10-23) yıl idi. 7 hastada sağ darsal, 3 hastada sol dorsal, 7 hastada sağ
dorsolomber, 4 hastada sol dorsolomber, 4 hastada sol darsal sağ lomber, 5
hastada sağ darsal sol lomber skolyoz
eğriliği bulunuyordu. Hastaların 22'sinde idiopatik, 5'inde konjenital, 5'inde paralitik skolyoz bulunuyordu. 17 hastaya
Alıcı anterior ve posterior enstrumanları
uygulandı.. Diğer 17 hastaya sadece Alı
cı posterior spinal enstrumanları uygulandı.

Hastaların

preoperatif ve postopera-

Dokuz Eylül Ün iv. _Tip Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.O. Araşttrma Görevlisi.
Dokuz Eylül Ün iv. Ttp Fak. Radyo!oji A.B.O. Araşttrma Görevlisi.
Bu çaftşma Prof. Or. E. AIICI'nm destek ve katktları ile düzenlenmiştir.

553

tif konvansiyel radyografik ve BT tetlerinde Cobb, RA (AN1), iRA (AN2), RA
(sag) açıları ölçüldü.
RA (sag) Akron - Dahibom metodu: Apikal vertebradan geçen BT kesitin-

de vertebra korpusu ortasıyla vertebral
foramenin arka kenarının orta noktasını
birleştiren çizgiyle sagittal düzlem arasındaki açıdır.

RA (AN1): Bu metodun farklı refe-

rans

noktası

olarak nötral bir vertebranın alınması, apikal ve nötral vertebra rotasyon açıları arasındaki fark alınır.
RA (AN2): Bu metodun RA (AN1)
metodundan farkı ölçülen açının pediküllerin orta noktalarını birleştiren çizgiyle

operatif 25.5°, postoperatif 23.8° ve kor·
. reksiyon oranı ortalama % 4, RA (AN2)
preoperatif 28.1°, postoperatif 23.1° vE
korreksiyon oranı ortalama % 17.6 RJı
(sag) preop-~ratif 26.3°, postop~ratiı
23.9° ve korreksiyon oranı % 0.5 idi.
Paralitik skolyozda RA (AN 1) preoperatif 66.'t, postoperatif 43.1° ve korreksiyon oranı ortalama % 33.4, RA
(AN2) preoperatif 61.2°, postoperatif
48.2° korreksiyon oranı ortalama %
19.2, RA (sag) preoperatif 57.5°, postoperatif 41° ve korreksiybn oranı ortalama% 32.6 idi (Tablo 1).
Skolyoz açısının düzelmesiyle rotasyon açısı değişiklikleri arasında korelasyon bulunmadı.
TARTIŞMA

frontal düzlemarasındaki açıdır.
SONUÇLAR

Ortalama skolyoz açıları Co bb m'etoduna göre idiopatik olanlarda dorsalde
52.4°, lomberde 36.3° idi, konjenital
olanlarda 57.8°, paralitik olanlarda 83°
idi.
Ratasyon açıları idiopatik skolyozda
RA (AN1) preoperatif 19°, postoperatif
8. 7° ve korreksiyon oranı ortalama %
44, RA (AN2) preoperatif 18.9°, postoperatif 10.8° ve korreksiyon oranı ortalama
% 29 idi, RA (sag) preoperatif 9°, postoperatif 9. 15° ve korreksiyon oranı ortalama% 34.4 idi.
Konjenital skolyozda RA (AN1) pre'
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Ratasyon açılarını ölçerken kullandı
ğımız metodla hastanın masadaki pozisyonundan kaynaklanan ölçüm hatalarını
en aza indirgernemizi sağladık.
Malcolm RA (m1) metoduna göre%
24 düzelme, Clark ve Shufflebarger darsalde% 39, lomberde% 22 düzelme bildirmiştir. Dubousset % 41 ratasyon düzelmesi bildirmiştir. Bizim toplam serimizde RA (AN1) metoduna göre % 35.1
düzelme, RA (AN2) metoduna göre %
24.2 düzelme, RA (sag) metoduna göre
% 33.8 düzelme oranları elde edilmiştir.
Diğer serilerde sadece idiopatikleri çalış
ma grubu içine aldıkları göz önüne alınır
sa, bizim idiopatik skolyozlarda elde ettiğimiz düzelme oranı ortalama% 44'tür.

TABLO 1:

l=fE.CP

COBB

RA

FC&.a CXJR%

(1

(1

T 52.4

10°

79.4

L 36.3

2.2°

93

19

8.~

18.9

9

FfEal FC&.a> ro:R%

(1

(1

57.8

21

44

25.5

23.8

10.8°

29

28.1

9.15°

34.4

26.3
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~'(Tl-C

cı:::N:?Bfl"tL

D:PA"OC
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ı:csr.a>

ro:R%

FfEal FCSf.(p ro:R%

(1

(1

~1.7

17

(1

(1

83

24

71"'

4

66.7

43.1

33.4

32.8

22.2

35.1

23.1

17.6

61.2

48.2

19.2

32.6

23.8

24.2

23.9

0.5

57.5

41

32.6

31.3

21.7

33.8

63.7

73.6

AN 1

RA
AN 2

RA
SAG
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iDYOPATiK SKOLYOZUN CERRAHi .TEDAViSi NDE
COTREL- DUBOUSSET
iNSTRUMANTASYONUNUN YERi

Dr. ilker ÇETiN* Dr. Hakan ÖMEROGLU **Dr. Hakan UÇAR

**

Harrington'un orsım 1990 arasında "idyopatik Skolyoz"
taya koyduğu, longitidunal kuwet uygutanısıyla Cotrel - Dubousset instrumanlayarak distraksiyon ve kampresyon yatasyonu uygulanan 28 hastanın erken
pan rod ve hooklardan oluşan posterior
sonuçlarını literatür bilgisinin eşliğinde
spinal instrumantasyon, skolyozun certartışmak! ır.
rahi tedavisinde yeni bir dönem açmıştır ·
Bu çalışmaya Ankara Üniversitesi
(14). Daha sonra gürümüze kadar anteri- . Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilini Dalında Kasım 1989 - Kasım
or ve posterior girişimli pekçok instru1990 arasında ."idyopatik Skolyoz" tanı
mantasyon skolyozun cerrahi tedavisinsıyla Cotrel - Dubousset_ instrumantasde kullanım alanı bulmuştur.
yonu yapılan ve en az 3 ay takibi olan
Temel olarak 3 elemandan (Rod,
Vertebral fiksasyon cihaziarı ve DTT)
28 hasta dahil edildi.
Tüm hastalar için daha önce hazırla
oluşan Cotrel- Dubousset instrumantasnan formlar dolduruldu.
yonu (6) ilk defa 23 Ocak 1983'te Jean
28 hastanın 25 tanesi kız (% 89), 3
Dubousset tarafından Paris'te uygulantanesi erkekti (% 11). Ortalama ameliyet
mış, ilk sonuçlar 1984'te yayınlanmış (7)
yaşı 15 + 1o yaş olan hastaların en küve daha sonra tüm dünyada vertebra
çüğü 9 + 6 yaşında, en büyüğü ise 34
cerrahisinde yaygın kullanım alanı bulmuştur.
+ 8 yaşındaydı.
idyopatik skolyozun tipi; 21 AdöleBu çalışmanın amacı Ankara Üniversan (% 75}, 5 Jüvenil (% 18), 2 Adult(%
sitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travma7) idi.
toloji Anabilim Dalında Kasım 1989- Ka1960'1arın başında

* Ankara Ün iv. T1p Fak. Ortopedi ve Travmato!oji A. B. D. Profesörü
** Ankara Ün iv. T1p Fak. Ortopedi ve Travmato/oji A. B. O. Araşt1rma Görevlisi
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Eğriliğin

cinsi ise

şöyleydi:

Torakal ................................................................ .
Tarakalumbar ...................................................... .
Double major ...................................................... ..

8

(% 61)
(% 11)
(% 28)

21

(% 75)

7

'(% 25)

17

3

(6 tanesi double torakaljlumbar, 2 tanesi double torakal)
Hastaların başvurma

nedenleri şöyleydi:

Deformite ............................................................ .
Ağrı + Deformite ............................._..................... .

28 hastanın hiçbiri daha önce cerrahi tedavi görmemişti. 8 tanesi ise (% 29)
daha önce konservatif tedavi görmüş
ancak bundan faydalanamamıştı.
Hastaların 4 tanesinde (% 14) benzer aile öyküsü mevcuttu.
1 hastaya preoperatif 2 hafta halafemoral traksiyon yapıldı. Preoperatif dönemde hiçbir hastada herhangi bir sorun çıkmadı.
Tüm hastaların preoperatif olarak
ön - arka, yan've eğilme grafileri çizildi.
Radyolojik değerlendirme frontal ve saggital düzlemlerde "Cobb metodu" kullanı
larak yapıldı. Saggital düzlemde torakal
kifoz T3-T12, lu m bar lardoz L1-L5 arasında ölçüldü. Horizontal düzlemde ise
değerlendirme apikal vertebra üzerinde
"Perdriolle cetveli" kullanılarak yapıldı
(17).

büyük bir kısmının preoperatif ve postoperatif olarak fotoğrafları
çekildi.
28 hastanın takip süresi en az 3 ay,
en çok 13 ay, ort~lama. 5,9 aydı. Hastaların postoperatif 3., 6., 12. aylarda ve da-

ha sonra yılda 1 kez kontrole gelmeleri
planiand ı.
Ortalama ameliyat süresi 3 saat 20
dakika olarak hesaplandı. intraoperatif
ortalama kan transfüzyonu 3 üniteydi.
Hiçbir hastaya ameliyat sırasır]da "spinal
monitoring" yapılmadı. ilk 5 hasta dışın
da tüm hastalara posterior füiyon uygulandı. instrumante edilen tüm segmentler füzyonu dahil edildi. Hemovac dren
hemen hemen tüm hastalarda kondu ve
postoperatif 48. ·saatte çekildi. Tüm hastalara rutin olarak ameliyttan 30 - 60 dakika-önce ve ameliyat sonrası 72 saat 3.
jenerasyon sefalosporin parenteral olarak yapıldı.
Hastalarımızın hepsi eksternal destek olmaksızın ortalama postoperatif 4.
günde mobilize edildi ve ortalama postoperatif 10.6 günde taburcu edildi.

Hastaların
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SONUÇLAR:
Sonuçlar 3 ayrı -düzlemde ve eğrili
ğin cinsine göre ayrı ayrı değerlendirildi
(Tablo 1, 2, 3).-

Tablo 1: Frontal düzlemdeki
EGiMiN CiNSi

değerlendirme.

PREOP. AÇI

EGiLEREK

POSTOP. AÇI

SONAÇI

Terakal

49.8 (32-94)

Tarakolumbar

50.0 (38-56)

Double major

1. .. 60.0 (50-80}

30.4 (13-81)
(%39}
32.0 (22-42}
(% 36}
46.8 (30-62)
(% 22)
31.3 (8-60}
(% 30}
34.3 (6-82)
(% 33)

22.6 (6-64)
(% 55}
18.0 (14-26)
(% 64)
35.0 (18-62)
(% 42}
28.8 (12-46}
(% 36}
26.3 (6-64}
(%48}

26.1 (8-74}
(% 48}
23.3 (14-30)
(% 53}
38.5 (18-64}
(% 36)
29.0 (12-46}
(%36)
29.3 (8-74)
(% 43)

ll... 45.0 (32-64)
ORTALAMA

51.0 (32-94)

Tablo 2: Saggital düzlemde
TORAKALKİFOZ

Hipokifoz (11)
Normal kifoz (15}

Hiperkifoz (2)
Ortalama

değerlendirme.

PREOP. AÇI

POSTOP. AÇI

SON AÇI

13.3 (4-18)

19.1 (4-32}

19.1 (4-32}

%44 artma

%44 artma

25.8 (12-40)

26.1 (12-40)

%0.8 azalma

%0.4 artma

26.0 (20-38}

62.0 (42-82)

23.6 (4-82)

45.0 (34-56}

55.0 (34-76}

%27 azalma

%11 azalma

24:5 (4-56)

25.3 (4-76}

%4 artma
LUMBAR LORDOZ

- 16.2
(- 34, + 24)

- 20.4 :

Torakal
Tarakolumbar
Double major

(- 34, + 6)

%21 artma

%36 artma

değerlendirme.

PREOP. AÇI

POSTOP.AÇI

SONAÇI

26.1 (5-52)

20.3 (3-46)

20.3 (3-46)

(% 22}

(%22)

20.7 (:4-28}

25.3 (14-34)

(% 41}

(% 28)

21.8 (8-42)

21.8 (8-42}

35.3 (32-42)

1. .. 26.3 (10-45}
ll ... 22.4 (15-35)

ORTALAMA

-22.0

(- 34, + 6)

Tablo 3: Horizontan düzlemde
EGiMiN CiNSi

%7 artma ·

26.1 (5-52}

558

(% 17}

(% 17}

19.4 (12-28)

19.4 (12-28)

(% 13}

(% 13)

20.6 (3-46)

20.9 (3-46)

(% 21)

(% 20)

Saggital düzlemde değerlendirme
yapılırken torakal kifoz açısı, torakal, torakolumbar ve double major eğriliklerde
ölçüldü. Lumbar lardoz ise tarakolumbar ve double major (torakaljlumbar)
eğriliklerde ölçüldü. Torakal kifoz ölçülürken 3 ayrı alt grup oluşturuldu. Preoperatif torakal kifoz açısı 20°'den küçük
olanlar "Hipokifoz", 20° - 40° arası olanlar "Normal Kifoz" ve 40°'dan büyük
olanlar "Hiperkifoz" olarak sınıflandırıldı
(5, 12, 18) (Tablo2).
Hastalarımızın 6 tanesinde (% 21)
çeşitli komplikasyonlar görüldü (Tablo
4). Bunların 2 tanesi postoperatif 6. aydaki takiplerde ortaya çıkan implanta ait
kompl ikasyonlard ı.
Tablo 4: Komplikasyonlar .
KOMPLİKASYON

Nörolojik defisit
Geç enfeksiyon
Hematom
Posttransfüzyonel
hemolitik anemi
Üst pediküler hook kurtulması
Transvers hookun
roddan kurtulması

SAYI

1
1
1
1
1
1

Nörolojik d efisit çıkan hastamızın doubl e major eğriliği vardı ve preoperatif
. traksiyon uygulanmıştı. Sol ayakta 3 ay
içinde tamamen düzelen motor kayıp ile
karakterize "minör nörolojik komplikasyon" idi. 1 hastamızda ise postoperatif
2. ayda enfeksiyon ortaya çıktı ve drenaj ve uygun parenteral antibiyotik ile. te-
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davi edildi. Kültürde "Staph. epidermidis" üretildi. Hookların kurtulduğu hastalarda ise 10° ve 16° korreksiyon kaybı
gözlendi.
TARTIŞMA:

Skolyoz, 3 boyutlu bir deformitedir.
Tedavide sadece frontal düzlemde değil, aynı zamanda saggital ve horizontal
düzlemlerde de korreksiyon sağlanmalı
dır.

idyopatik skolyoz cerrahisinde her
instrumantasyon değişik açılardan değerlendirilmelidir. Sistem 3 boyutlu korreksiyon yapabilmeli, fiksasyon rijit olmalı, maliyeti yüksek olmamalı ve postoperatİf dönemde hasta rahat etmelidir
(1). 1987 SRS (Scoliosis Research Society) raporuna göre frontal düzlemde
tüm instrumantasyon sistemleri yeterli
korreksiyon sağlamaktadır. Ancak C. D.
instrumantasyonunun en önemli avantaiları; saggital ve horizontal düzlemlerde
korreksiyon yapabilmesi, son derece
stabil olduğu için postoperatif dönemde
eksternal desteğe gerek olmaması olarak belirtilmiştir. Ancak teknik olarak uygulanabilirliğinin güç olması, maliyetinin
yüksek olması ve nöroloik kamplikasyon riskinin düşük olmaması, dezavantajları olarak bildirilmiştir.
Yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda

da değişik sonuçlar elde edilmiştir. Kolava ve ark. (16) C. D.' nin Luque instrumantasyonuna göre frontal ve horizontal düzlemlerde daha fazla korreksiyon
sağladığını, buna karşılık Wojcik ve ark.
(20) C. D. ve Harrington- Luque sistem-

Şekil-

1: 13 yaşmda idyopatik adö/esan skolyoz. Preoperatif ön - arka (1A) ve yan (1 B) grafileri.

leri arasında önemli bir fark tespit edemediklerini bildirmişlerdir. Fitch ve ark.
(12) C. D.' nin Harrington sistemine oranla üstün olduğunu bildirmişlerdir. Herndon ve ark. (15) ise C. D. ve Wisconsin
sistemleri arasında erken dönem sonuçlarına bakılarak önemli bir fark olmadığı
nı savunmuşlardır. Bergoin ve ark. (3)
da yaptıkları çalışmada C. D. ve anterior
sistemler (Dwyer .ve Zielke) arasında
önemli bir fark olmadığını, ancak bu sistemlerin Harrington sistemine oranla daha ÜStÜn olduklarını rapör etmişlerdiL
Biz de diğer çalışmalarda olduğu gibi, sonuçfarımızı analiz ederken tartışma
mızı 3 ayrı düzlemde ayrı ayrı yapmayı
560

uygun gördük.
Frontal düzlemde hastalarımızda ortalama % 48 korreksiyon elde edilmiştir.
Özellikle torakal ve tarakolumbar tek eğ
riliklerde karreksiyan daha fazla elde
edilmiştir. Bugüne kadar yapılan çalış
malarda (2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19,
20) % 55 - 69 arasında değişen sonuçlar bildirilmiştir. C. D. instrumantasyonu
ile özellikle tek torakal veya tarakolumbar eğriliklerde en fazla korreksiyon elde edildiği bildirilmiştir (18). Bizim de en
-başarılı sonuçları tek eğrilil<lerde elde ettiğimiz görülmektedir. Ortalama korreksiyon kaybı olarak bildirilen rakamlar ise
1.8° - 6° arasındadır (9, 12, 15, 16). Bi-

zim de 11 hastamızda (% 39) ortalama
5.9 ay takip sonunda 4°-18° arasında
korreksiyon kaybı gözlenmiştir. Tüm
hastalar gözönüne alındığında elde edilen ortalama 3° kayıp literatür ile uyumlu bulunmuştur. Özellikle korreksiyon
kaybının uygun cerrahi teknik uygulanmayan (posterior füzyon yapılmaması,
eksik hook kullanılması veya hook vdalarının kırılmaması ve buna bağlı gevşe- ·
me) ilk hastalarımızda daha belirgin olarak ortaya çıktığı gözlenmiştir.
Normal torakal kifoz 20°-40° arasın
o
da ortalama 35 , normal lumbar lardoz
ise -35° ile- 55° arasında ortalama - 45°

Şekil

- 2: Aynt

hastanın

olarak kabul edilmektedir (5). C. D. instrumantasyonunun hipokifotik hastalarda (Kifoz açısı < 20°) saggital planda
önemli ölçüde dQ~elme yaptığı, ancak
kifoz açısı normal olan hastalarda değişi
min önemsiz olduğu bildirilmiştir (5, 11,
12, 15). Bridwell ve ark. (5) C. D. ile yaptıkları saggital plan analizlerinde, bu sistemi özellikle normal lumbar lardozu
sağlamada önemli bulduklarını bildirmiş
lerdir. Bizim serimizde de kifoz açısı düşük olan hastaların bu açısında % 44
oranında artış sağlanmış ve postoperatif
torakal kifoz açısı 19.1° olarak tespit edilmiştir. Normal kifoz açısı olan hastalar-

postoperatif ön - arka (2A) ve yan (28) grafileri.
ı
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.

da ise herhangi bir ortalama torakal kitoz açıları normal sınırlar içinde bulunmuş (23.6°) ve postoperatif olarak
önemli bir değişiklik (0.9° artma) gözlenmemiştir. Lumbar lardoz da ise ortalama % 21 'lik bir artış sağlanmış ve bu
oran son kontrollerde% 36 olarak bulunmuştur. Bu da bize saggital düzlemde
zamanla da düzelme olabileceğini düşündürmüştür. Biz de C. D. sisteminin
saggital düzlemde torakal hipokifozu düzeltmede ve normal bir lumbar lardoz
sağlamada önemli olduğu görüşünü
desteklemekteyiz.
Horizontal düzlemde C. D. ile elde
edilen korreksiyon çeşitli serilerde % 24
ile % 56 arasında bildirilmiştir (2, 9, 11,
15, 16, 18, 19, 20). Biz de Perdriolle cetveli kullanarak yaptığımız ölçümlerde ortalama% 21 'lik bir korreksiyon tespit et-·
tik. Son kontrollerde ortalama 0.3° korreksiyon kaybı gözlenmiştir.
SRS Eylül 1988 raporuna göre C. D.
sonucu % 0.18 majör, % 1. 71 minör nöral oj ik kamplikasyon riski vardır. Bizim
de 1 hastamızda (% 3.6) minör nörolojik
kamplikasyon gözlenmiştir. Yine aynı ra~
para göre implanta bağlı başarısızlık %
2.2 olarak bildirilmiştir. Hook çıkması bizim serimizde 2 hastada (% 7.1) görülmüştür. Grimm ve ark. (13) bunun fazla
bir korreksiyon kaybı yapmayacağı görüşünü bildirmişlerse de bizim hastaları
mızda 10° ve 16° korreksiyon kaybı olması bu görüşü desteklernemizi engellemektedir.
Hiçbir hastamızda postoperatif eksternal destek kullanılmamıştır. Denis
(10) yeterli füzyon ve uygun instruman-
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tasyon

yapılırsa

immobilizasyona gerek
olmadığını, ancak kemik ileri derecede
osteoporotik veya instrumantasyon yetersizse 6 ay tarakolumbar ortez kullanıl
ması gerektiğini belirtmiştir.

Sonuç olarak blz, 3 düzlemde birden korreksiyon sağlaması ve çok stabil
olduğu için postoperatif eksternal desteğe gerek göstermemesi nedeniyle, C.
D. sisteminin özellikle hipokifotik torakal
veya tarakolumbar eğriliklerde son derece başarıyla kullanılabileceği düşünce
siydeyiz.
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YÜKSEKAÇILI VE RiJiT SKOLYOTiK EGAiLiKLERDE
iKi AŞAMAli GiRiŞiMLERiN
"i,

ERKEN DÖNEM SONUÇLARI

Dr. Adil SURAT*, Dr. Muharrem YAZlCI

Rijit ve yüksek açılı skolyoz olgularında, daha iyi bir düzelme elde edebilmek ve bu düzelme derecesini koruyabilmek amacıyla 30 vakada anterior ve
posterior cerrahi girişim uygulanmış, sonuç olarak bu yöntemin etkin ve güvenli
bir yönrem olduğu görülmüştür.

GiRiŞ:

me ,sağlamak ve ilerlemeyi durdurmak
için gereklidir.
Kliniğimizde, 1988 yılından beri yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda uygun skolyoz olgularında anterior girişill!
uygulanmaktadır.
Bu
çalışmada,
1988-1990 yılları arasında anteri or ve ;veya posteri or· yaklaşımla tedavi edilmiş
30 hastanın erken dönem sonuçları tartı
şılmıştır.

Skolyoz cerrahisinin günümüzdeki
en önemli sorunları, yetersiz koreksiyon, elde edilen korreksiyonun erken
dönemde yitirilmesi, ilerlemenin füzyona
rağmen durdurulmamasıdır. Bu sorunları çözebilmek, rijit ve ·yüksek açıl ı olgularda yeterli düzelme elde edebilmek
için füzyon önerilmektedir. Yine vertebralarda yapısal bozuklukların olduğu
konjenital vakalarda ve nörofibromatozis gibi hastalıklara ikincil skolyoz olgularında anterior gevşetme ve gerekiyorsa
vertebrektomi yapmak, yeterli bir düzel-

"'

**, Dr. Emre ACAROGLU **

MATERYAL VE METOD:

1988 ila Aralık 1990 tarihleri
arasında iki aşamalı cerrahi girişimle tedavi edilen 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların 16 tanesi konjenital, 7
tanesi idiopatik, 3 tanesi nöromüsküler
skolyoz,. 1 tanesi nörofibromato~is skolyozu, 1 tanesi postlaminektomi kifozu, 1
tanesi ise metabolik kemik hastalığına
ikincil kifoz olarak değerlendirildi.
Konjenital skolyozların 1O tanesine

Hacettepe Ün i. Tip Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D. Profesörü
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Kasım

daha önce posterior füzyon yapılmış,
ancak ilerleme durdurulamamıştı. 1 tanesi ileri yaşta yüksek açılı skolyoz ile baş
vurdu ve bu 11 hastada koreksiyon denenmeyip, sadece anterior + posterior
füzyon uygulandı.
ilk kez başvuran 5 konjenital skolyozda ise anterior gevşetme ve posterior enstrumantasyon + füzyon yapıldı.
Konjenital vakaların ortalama ameliyat
yaşı 13.7 yıl, ortalama preoperatif kifoz
veya skolyoz açıları 86.1 derece, ortalama postoperatif açıları 68.6 derece, ortalama cerrahi koreksiyon % 20.4, ortalama 11.9 ay sonraki kontrollerindeki ölçümleri 74.3 derece olarak bulundu. Ortalama koreksiyon kaybı% 8.3'di. Koreksiyon yapılan 5 vaka ele alındığında; ortalama yaş 12.2, preoperatif açı 77.8,
postoperatif açı 46.4, 10.8 ay sonundaki
açısal değer 51.6 olarak bulundu. Bu verilerin analizi sonucu, koreksiyon miktarı
nın %:40.4, takipte koreksiyon kaybının
% 10.0 olduğu görüldü.
idiopatik skolyozlar ıçın ort. yaş
15.7 yıl, preop. açı 88.0 derece, pastop
açı 52.4 derece, 10.4 ay sonundaki skolyaz açısı 56.5 derece olarak bulundu.
Aynı parametreler 3 nöromüsküler skolyoz için 18 yaş, 90 derece,. 67 derece,
76 derece ve 18 aydı.
Anterior girişim için transtorasik veya transabdominal girişim kullanıldı.
Transtorasik yaklaşımda 1 veya 2 kosta
eksize edildi. Anterior longutudinal ligament kesildikten sonra, varsa hemivertebra ve unsegmented bar çıkartıldı.
Posterior enstrumentasyon yapılıp, koreksiyon denenmeyecek vakalarda kos-
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ta veya fibula grefti kullanıldı. ilk 3 vakaya Kalp Damar Cerrahiarı ve Genel Cerrahlarla birlikte girildi. Sonradik vakaların tümü Ortopedi Anabilim Dalı öğretim
--.
üyeleri ve Araştırma Görevlileri tarafından gerçekleştirildi.
4 lumbar skolyoz vakasında anterior
Web Morley enstrumanı, 2 vakada Harrington kampresyon ve distraksiyon rodu, 6 vakada Luque sistemi, 2 vakada
ise Hartshill sistemi kullanıldı.
Kamplikasyon olarak, 1 hastada
pnömotoraks ve kalp yetmezliği, 3 hastada yüzeyel enfeksiyon, 1 hastada derin enfeksiyon, 1 hastada rod kırılması,
3 hastada hukların yerinden çıkması, 1
hastada brakial pleksus zedelenmesi, 1
hastada araknoid kisti, 1 hastada parapleji görüldü.

TARTIŞMA

Bu çalışma kapsamına alınan hastaları, koreksiyana teşebbüs edilenler ve
edilmeyenler olarak iki grupta toplamak
mümkündür. Daha önceden posterior
füzyon yapıldığı halde, ilerlemenin devam ettiği olgularda anterior girişimle
gevşetme, vertebrektomi, segmente olmamış barların açılması ve füzyon uygulanarak mevcut durum korunmaya çalı
şılmıştır. Bu hastalarda koreksiyon denenmemiştir. -Erken müdahale edilmiş konjenital
skolyoz olgularında iyi bir koreksiyon elde edildiği halde, gecikmiş vakalarda uygulanan cerrahi müdahaleyle yeterli bir
düzelme sağlanamamış, kozmetik so-

runlar giderilememiş, ancak erken dönem takiplerde ilerleme durdurulmuştur.
Daha önce posterior füzyon yapıldı
ğı halde açısal artışı önlenemeyen 11 o
derecelik konjenital torakal skolyozlu bir
hastada önce posterior füzyon kırıldı.
ikinci seansta anterior gevşetme, üçüncü seansta posterior enstrumantasyon
uygulandı. Ancak posterior enstrumantasyonla önemli bir d üzel me sağlanama
dığı gibi, intraoperatif wake - up testi pozitif olarak sonuçlanınca posterior enstrumantasyondan vazgeçildi. Sonuç olarak üç büyük cerrahi girişime rağmen,
sadece 1O derecelik bir koreksiyon elde
edilebildi. Bu vaka örneğinde de görüldüğü gibi, sadece posterior füzyonla tedavi edilmeye çalışılmış konjenital skolyoz vakalarının, başlangıçta düşük açılı
olsalar bile, anterior girişimle yeterli gevşetme yapılmadan tedavi edilemediği
görülmüştür. Bradford'un da işaret ettiği
gibi, büyümenin kısıtlanacağı kaygısıyla
erken anterior füzyondan kaçınmak veya sadece posterior füzyonla yetinmek,
sorunu çözmek bir yana daha da ağır
laştırmaktadır. Skolyoz cerrahisinde etkin bir tedavi için ç:-ğu kez cerrahın bir
şansı vardır ve bu şans, başlangıçta uygun endikasyonla iyi kullanılmalıdır.
Primer olarak anterior girişimle tedavi edilen dört konjenital skolyoz vakasın
dan ilk ikisinde posteriardan Hartshill
enstrumantasyonu ilave edilmiş, üçüncü vakada sadece in-situ posterior füzyon uygulanmış, son vakada ise Alıcı
enstrumantasyonu kullanılmıştır .. ilk üç
hastada posterior girişim sırasında laminalar kısaltılmış ve ameliyatla ortalama
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% 40.4 düzelme sağlanmıştır. Postoperatif dönemde ilk üç hasta 5 ila 6 ay süreyle alçı veya korseyle korunmuş ve bu
hastaların ortalama 7.5 aylık takipleri sonunda koreksiyon kaybı gözlenmemiştir
(postoperatif açı 46.7 derece, ortalama
7.5 aydaki açı 49 derece). Alıcı enstrumantasyonu uygulanılan son hastada,
ameliyatla kifoz açısında % 50, skolyoz
açısında % 30 düzelme saptanmış ve
hasta Milwaukee korsesiyle taburcu edilmiştir. Ancak 1 ay sonraki kontrolünde
üst hukların disloke olduğu ve huk çevresinde yüzeyel enfeksiyon geliştiği görülünce Risser alçısı yapılıp pansumanlarla izlenmiş, 3 ay sonraki kontrolünde
elde edilen koreksiyenun% 30 oranında
yitirildiği ve nihai olarak ameliyatla % 30
düzelme sağlanabibldiği anlaşılmıştır.
Yüksek açılı ve rijit 7 idiopatik skolyoz vakasından 6' sı nda birinci aşamada
anterior gevşetme, ikinci aşamada posterior enstrumantasyon uygulanmış sonuncuda ise anteri or Web Morley enstrumanı posterior füzyonla korunmuştur.
Bu vakaların 4 tanesinde Luque, 1 tanesinde Web Morley, 2 tanesinde Harrington Distraksiyon ve kampresyon rodu
kullanılmıştır. Bütün idiopatik skolyozlar
değerlendirildiğinde, koreksiyon % 40.5
takipteki koreksiyon kaybı % 4. 1 olarak
bulunmuştur. Harrington sistemi uygulanan 13 yaşındaki Juvenil idiopatik skolyozlu bir hasta, postoperatif 5. ayda
proksimal hukların cilt dışına çıkması ve
yüzeyel enfeksiyon gelişmesi üzerine,
debridman ve hukların çıkartılması amacıyla ameliyata alınmış, ancak füzyon
oluştuğu görülünce tüm sistem çıkartıl-

mıştır. Alçıyla

izleme alınan hastanın 6
ay sonraki kontrolünde postoperatif 78
derece olan skolyoz açısının 90 dereceye ulaştığı görülmüştür. Komplikasyonlu
bu vaka dışarıdan tutulduğunda, ortalama 10.8 ay sonraki kontrol ölçümleriyle
postoperatif erken dönem ölçümlerinin
birbirine çok yakıo olduğu, yani elde edilen koreksiyenun tümüyle korunduğu
saptanmıştır (49.5 derece - 50.6 derece).
Toplam 3 vakada yüzeyel enfeksiyon gelişmiş, 2'si lokal pansumanlar ve
oral antibiyotik ile tedavi edilmiş, 1'inde
daha önce de tartışıldığı gibi cerrahi tedavi (debridman) uygulanmıştır. Metatrafik dwarfismli bir hastada anterior gevşetmeyi takiben Luque sistemi uygulanmış, ancak postoperatif 3. ayda lokal tedavi ve antibiyotiklere yanıt vermeyen
derin enfeksiyon nedeniyle rodlar ve teller çıkartılmak zorunda kalınmıştır.
Pelvik tilti de olan nöromüsküler
skolyozlu bir vakada, posterior enstruman olarak sacral barlı Harri-Luque sistemi seçilmiş, fakat postoperatif 6. ayda
sakral bar ve üst hukta dislokasyon görülünce bar ve huk çıkartılarak sistem
Galvestone tekniğiyle yerleştirilen bir Luque rodu ile desteklenmiştir.
Servikotorasik bileşkede 94 derecelik kifozu ve T3 altında paraparezisi olan
8 yaşındaki hastada, üç seviyeli anterior
vertebrektomi + fibular strut greft ve altı
seviyeli laminektomi uygulanmıştır. Postoperatif 17. aydaki kontrolünde, nöralojik semptomların tamayakın düzeldi, kifaz açısının erken postoperatif dönemle
aynı olduğu, MRI incelemesinde kanal
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ıiçinde bası

yapan kitle olmadığı görülmüştür .. Vertebrektomi bölgesinde tedavi gerektirmeyen araknoid kisti oluştuğu
saptanan hasta izlenmektedir.
Konjenital yüksek torasik kifoskolyozlu bir hastada cerrahi sırasında pozisyona bağlanan brakial pleksus lezyonu gelişmiş, takiplerinde nöropraksi tama yakın düzelmiştir.
Martan sendromuna bağlı aort darlı
ğı ve skolyozu olan, daha önceden kardiyo- vasküler sorunları nedeniyle tedavi görmüş bir hastada postoperatif hemo - pnömotoraks ve kalp yetmezliği
gelişmiş yoğun bakım ünetisinde izlenen hastanın kalp yetmezliği medikal tedaviyle düzelmiştir.
Serimizdeki tek nörolojik kamplikasyon 15 yaşındaki konjenital torakal skol~
yozlu bir hastaya aittir. Paraparezik olarak servise kabul edilen ve BT incelemesinde apikal bölgede kord basısı saptanan hastaya anterior vertebrektomi yapılmıştı. Ancak postoperatif dönemde
nöral oj ik semptomları ağırlaşarak parapleji gelişmiş ve takiplerinde geri dönme''},

miştir.

SONUÇ:

Uygun endikosyonlu vakalarda teknik ve bilgi olarak donanımlı cerrahlar tarafından uygulanan iki aşamalı cerrahi
girişim etkin ve güvenli bir yöntem olarak görünmektedir. Bu yöntemle, hem
daha iyi bir düzelme elde edilmekte,
hem de psödoartroz oranı düşürülerek
elde edilen düzelmenin erken dönemde

kaybı

önlenmektedir. Daha kesin sonuçlar üzerinde konuşabilmek için, bir ön
bildiri niteliğindeki bu çalışmanın hasta
sayısı ve takip süreleri oldukça kısadır.
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iDiOPATiK SKOLYOZUN CERRAHi TEDAViSiNDE
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literatür bilgisi

ışığı altın

MATERYAL VE METOD:

fizyolojik Kifozun
di.

Materyalimizi 1990 Ağustos ayında
yaptığımız iki olgu teşkil etmektedir.
Olgu No 1: 23 yaşında Bayan Hasta
1
.
o
(Ş. E.), sağ torakolomber 50 T8-L4 arası eğriliği, sağa 2 cm. gövde dekompansasyonu, sağ lomberde 2 cm. lomber
hump' ı mevcut son 1 yıl içinde eğrilikte
9° artma olduğu için cerrahi tedaviye karar verilen olguda king'in stabilizasyon
çizgisi çizildiğinde posterior Enstrümantasyonun L4'de sonlanması gerektiği
tesbit edildi. Çekilen Bending grafilerde
L 1-L2 arası Diskin mobil olduğuna karar
verilerek ZiELKE yöntemi ile Füzyonun
alt sınırının L1 de sonlandırılabileceğine
karar verilerek ZiELKE ameliyatı uygulandı. Sağ Toroko- abdominal girişimle
T8-4 arasında ZiELKE yöntemi uygulandı. Aynı hastaya 1 hafta sonra ise T6-L 1
arasında posterior'den CD ile füzyon ve
stabilizasyon yapılmak suretiyle posterior girişimden 3 gün sonra ambulatuvar
hale getirildi. Ameliyat süresi Anterior girişim için 5 saat, Posterior girişim için
ise 2,5 saata, Kan kaybı ise Anterior girişim için 4 Ünite, Posterior girişim için 2
Ünite toplam 6 Ünite idi. Postoperatif
hiçbir kamplikasyon gelişmeyen hastaya Postoperatif olarakta herhangi bir tesbit aracı verilmedi. Yapılan klinik muayenede Lomber hump'ın ve gövde dekompasyonunun düzeldiği görüldü. Ameliyat öncesi Ayakta çekilen grafide 50°
olan eğriliin Postoperatif grafide 4°'ye indiği ve saggital düzlemde de T8-T12 arasındaki Lardozun düzeldiği ve normal
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sağlandığı

tesbit ed

Olgu No, 2: 14 yaşında Sağ torok
lomber T9-L4 arası 40° eğriliğe ve 2,
cm. sağa gövde dekompansasyom
Sağda 2,5 cm. lomber hump' ı olan Be:
yan bir H?sta (A. S.), Hastanın ayakt
çekilen grafilerinde sagittal planda ü~
lomberde 7° Kifozu mevcuttu. King' ı
stabilizasyon çizgisi çizildiğinde Posteri
or Enstrümantasyonunun L3' de sonlan
ması gerektiği tesbit edildi. Çekilen Ben
d ing grafilerde L1-L2 arası Diskin mo b
olduğuna karar verilerek T1 O-L 1 Arası Zi
ELKE Ameliyatı ve 1 hafta sonra 2. bi
seansta da T8-L 1 Arası Posteriardan CC
ile füzyon ve tespit yapıldı. Postoperati
2. işlemden 3 gün sonra hasta ayağc:
kaldırıldı. Yapılan klinik muayenede lom·
ber hump ve gövde kompansasyonunun düzeldiği tesbit edildi. Ayakta çekilen grafilerda AP planda eğriliğin (0°) indiği lateral planda ise üst lomberdeki kifozun düzeldiği tesbit edildi. Ameliyat süresi Anterior girişimin 3,5 saat, Posterior
girişim için 2 saat, Kan kaybı ise Anterior girişim için 2 Ünite Posterior girişim
için 1 Ünite toplam 3 Ünite idi. Postoperatif herhangi bir kamplikasyon gelişme
yen hastaya ayrıca post operatif herhangi bir tesbit aracı verilmedi.

TARTIŞMA:

idiopatik Skolyozun cerrahi tedavisinde asıl amaç gövdenen balansının kurulması ve dengeli bir korreksiyon ve

nın

teknik güçlükleri bildirilmektedir. Biz
Anterior Enstrümanıasyon olarak Derotasyon yapıcı özelliğinden dolayı ZiELKE yöntemini tercih ettik.

füzyon yapmaktır. Füzyon ameliyatı yaparken titizlikle üzerinde durulması gereken diğer önemli bir konu ise füzyonun
dıstal sonianma yerinin mümkün olduğu
kadar proksimalde olması ve böylece
distalde fazla hareket segmenti bırak

ZiELKE Ameliyatının özellikle Torokolomber ve lomber eğrilikli, en az % 40

maktır.

NACHEMSON (5) Harrington ameliyatı uygulanan idiopatik. skolyozlu olgularda Enstrümantasyonun distal sonlanma yeri ile ilişkili olarak geç dönemde
LOW-BACK-PAIN gelişme riskini incele-

- 50 Fleksibilitesi olan ve saggital planda aşırı lomber Kifozu olmayan olgulara
kullanılması tavsiye edilmektedir (2, 3,
4, 6).

diği çalışmasında gösterdiği

gibi Füzyon, lomberde ne kadar distalde sonlanıyar ise geç dönemde Low-back-pain
gelişme %'si o kadar yüksektir.

Dr. MOE ve Arkadaşları (3) Zi ELKE
Ameliyatında Enstrümanıasyanun alt sı
nırını belirlemek için Bending grafilerde
mobil diskin tesbit edilerek bu mobil diskin üstündeki vertebrada Enstrümanıas
yanun sonlandırılabileceğini tavsiye et-.
mektedirler. Bizde MOE ve Arkadaşları
nın bu yöntemini olgularımızda kullan-·
dık. Posterior Enstrümantasyonlar ile L4
de sonlanması gereken füzyonu Anterior girişimle L1 de son! andırarak distal de
daha fazla hareketli segment bıraktık.

Günümüzde idiopatik skolyozun cerrahi tedavisinde füzyon sahasının seçiminde füzyonun distal sonianma noktasının seçimi king'ın stabilizason çizgisi
ile yapılmaktadır. Genelde king Tip 1 ve
4 eğriliklerde füzyonun distalde sonlanması L3 veya L4 de olmaktadır. King Tip
1 ve 4 eğriliklerde Bending grafilere göre karar vererek Anterior Enstrümantasyon ile daha kısa bir füzyon yapmak
mümkündür. Günümüzde skolyozun
cerrahi tedavisinde Anteri or yoldan kullanılan Enstrümantasyonlar DWYER ve ZiELKE yöntemleridir. DWYER yönteminin
demtasyon yapıcı özelliğinin olmaması
ve sadece kampresyon sistemi ile korreksiyon yapma sırasında lomberde Kitoz yaratıcı özelliğinin olması bu yöntemin dezavantajları olarak sayılmaktadır
(1, 2, 3, 4, 6). Gerek DWYER gerekse ZiELKE' nin T? ve üzerinde uygulanması-

ZiELKE Ameliyatından sonra 3 ay
vücut alçısı daha sonra Breys tavsiye
edilmektedir. Ayrıca literatürde özellikle
adult hastalarda psodoartroz ve tesbit
aracının yetersizliğini önlemek için ZiELKE'den sonra Posteriorden de füzyon
ve internal tesbit önermektedirler (2).
Biz hem postoperatif tesbit yapmamak,
hem Anterior Enstrümantasyonun yetersizliği ve psödoartroz oranını azaltmak
hem de ZiELKE ile Enstrümante edilen
sahanın üzerindeki eğrilikte ilerleme kaydetmemek amaçlarına yönelik olarak 2.
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seansta distalde ZiELKE ile aynı seviyede sonianan CD ile Posterior tesbit ve
füzyon uyguladık. Olgu sayımızın düşük
olmasına rağmen biz seçilmiş King Tip
4 Torakolomber eğrilikli olgularda distalde daha fazla hareketli segment bıraka
biirnek amacı ile ZiELKE ile Anterior korreksiyon ve füzyonun yapılması gerektiğine inanıyoruz.
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PULMONER FONKSiYONLAR V,E
SKOLYOZUN CERRAHi TEDAViSi

Dr. Tuncay GENTEL *Dr. Nafiz BiLSEL **Dr. Selim ÇEPEL

Skolyozun, parenkimada yarattığı
değişiklikler yoluyla akciğer solunum iş
levi üzerine ilerleyici bir şekilde olumsuz
etkide bulunduğu uzun zamandır bilinen
bir husustur. Pulmoner hipertansiyon ve
kor pulmonalenin özellikle 5. dekaddaki
mortalite üzerindeki artan payı nedeniyle, cerrahi . tedavi yöntemleriyle alınan
başarılı

sonuçlara paralel olarak akciğer
solunum işlevinde de belirgin bir düzelmenin olup olmadığı merak konusudur.
Değişik otörlerin farklı sonuçlara vardığı
bu konuda biz de kendi

sonuçlarımızı

değerlendirerek tartışmaya katılmak

iste-.

dik.

MATERYAL VE METOD

Mart 1986 -

Şubat

1990 yılları arasın
Fakültesi Ortopedi

da

Cerrahpaşa Tıp

*

Cerrahpaşa T1p Fakültesi Ortop. ve Travm.

**

Cerrahpaşa

***

Cerrahpaşa

ve Travmatoloji ABD' nda skolyoz nedeniyle ameliyat edilen ve düzenli solunum fonksiyon testlerini yaptırabildiği
miz 36 hasta (21 erkek, 15 kız) gerecimizi oluşturmaktadır. 26 olguda idiopatik
skolyoz bulunurken, 5 olguda nörofibromatozise, 5 olguda nöromüsküler bir
hastalığa (4 polio, 1 Kugelberg- We!ander hastalığı) ve 1 olguda da Martan
sendromuna bağlı skolyoz mevcuttu.
En küçük yaş 10, en büyuk yaş 23 olup
ortalama yaş 15.1 'dir. Eğriliklerden 24' ü
torakal, dördü torakolomber, ikisi lomber eğrilik olup altısı da çift eğriliktir.
Ameliyat öncesi AP Cobb açısı ortalama
62.94° (36° - 105°) olup eğrilik yana eğ
me ile ortalama 18.4° (% 29.3) düzelmekteydi. Olguların onbirine Harrington
distraksiyo~, üçüne Harrington distraksiyon + kompresyon, onbeşine Harring.:
ton + sublaminar telierne (Leeds prose-

A. B. D. Uzman1
T1p Fakültesi Ortop. ve Travm. A. B. D. Doçenti
T1p Fakültesi Ortop. ve Travm. A. B. D. Araşt1rma Görevlisi
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dürü) ve yedisine de Luque yöntemi uygulanmıştır. Ameliyat sonrası cerrahi düzeltim 20.2° (% 32.1) dir. Olguların tümüne ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası
yılda bir defa olmak üzere, Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD' nda düzenli aralıklarla solunum fonksiyon
testleri yaptırılmış ve kan gazı örnekleri
alınmıştır. Yaptırılan akciğer solunum
testleri; zorlu vital kapasite (FVC), 1" zorlu vital kapasite (FVC 1), maksirnal ekspirasyon akım sürati (MMFR) ve maksimal solunum kapasitesi (MBC) dir. Oturarak yapılan incelemede, normal değe_r
lerin bulunmasında her iki yana açık kol
mesafesi dikkate alınarak, düzeltilmiş
boy üzerinden hesaplama yapılmıştır (7,
8, 13). 10 dakikalık yatak istirahatinden
sonra alınan kan gazı örneklerinde ise
pH, p0 2 , pC0 2 ve 0 2 - satürasyonuna
bakılmıştır. Luque yöntemi hariç diğer
tüm olgularda 9 ay alçı uygulanmıştır.·
Olguların ortalama takip süresi 30 aydır
(12 ay- 58 ay).

TARTIŞMA

Skolyoz hastalarında gerek toraks
duvarının rijiditesindeki artmaya bağlı,
gereksi periferik hava yollarının obstrüksiyonu sonucu akciğerierin esnekliğinde
ki azalmaya bağlı olarak alveolar hipoventilasyon gelişir. Solunum sistemindeki esneklik (toraks duvarı + akciğer parenkimi) normale oranla 1/3 kadar azalmış bulunabilir (7). Yapılan çalışmalar
normal kişilerde akciğer apeksinden ta-
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bana

doğru

gidildikçe ventilasyonun arttığını, skolyozlu kişilerde ise bunun tersinin olduğunu ortaya çıkarmıştır (3). Deformite arttıkça pulmoner damarlar üzerine olan. basınç daha da artacağından
dönüşümü olmayan damar patolojisi sonucu perfüzyon da giderek bozulmaktadır (3). inspiratuar kas gücünde de belirgin bir azalma olduğu, hatta ileri deformitelerde transdiafragmatik basıncın da
azalmış bulunabileceği söylenmekte (8,
12), bunun sonucu olarak azalmış kas
gücünü desteklemek için bu kişilerin solunum sırasında ağıziçi basıncını arttıra
rak telafi yoluna gittikleri iddia edilmektedir. Toraks duvarı rijiditesindeki artma
skolyozun patogenezinde geç bir kornplikasyon olarak ortaya çıktığından birçok araştırmacının kabul ettiği gibi tedavinin amacı akciğer parenkiminde dönüşümü olmayan patolojik değişikliklerin
ortaya· çıkmasından önce girişimde bulunmak olmalıdır (1-13). Bugün için tartışma, cerrahi girişimin artan deformiteye paralel olarak akciğer sonulum işlevi
nin daha da bozulmasını önlediği (13),
ya da arttırdığı (4, 5, 7, 9) merkezindedir.
··~.

Bizim olgulara bakıldığında cerrahi
girişimin azalmış olan zorlu vital kapasiteyi, maksirnal solunum kapasitesini,
maksirnal ekspirium akım süratini ve
kan gazı değerlerini arttırdığı söylenemez (Tablo 1). Hatta ameliyat sonrası
bu fonksiyonlarda birtakım önemsiz
azalmalar da saptamış bulunmaktayız.

Tablo 1: Ameliyat öncesi ve sonrası pulmoner fonksiyon ve kan gazı
değerlerinin karşılaştırılması (preop N = düzeltilmiş normal değer preop
P = ölçülen değer)
..,.

FVC

FVC1

MBC

MMFR

p02

pC0 2

0 2 sat

(%)

(%)

(%)

(%)

(mmHg)

(mmHg)

(mmHg)

Preopn P/N

82.9

85.8

75.1

100.6

85.4

42.1

87

7.43

Postop P/N

77.4

86.7

71.8

107.9

86.6

40.2

87

7.42

Olgular daha yakından incelendiğin
de nöromuskuler tip skolyozlarda ve nörofibromatozise bağlı olanlarda akciğer
solunum fonksiyonlarının aslında fazla
bozulmadığını, ameliyat sonrası ise normalin üstüne dahi çıktığını görmekteyiz
(Tablo 2). idiopatik skolyozlarda ise zorlu vital kapasitenin hayli azalmış bulunduğunu, ameliyat sonrası ise bu seviyesini dahi koruyamadığını görmekteyiz.
Akciğer parenkimindeki değişiklikle
rin dönüşümsüz hale gelmesinde yaş,
eğriliğin şiddeti ve sagittal plan deformitesinin rol oynadığı ileri sürülmektedir
(2, 4, 7, 1O, 11, 13). Nitekim olguları mız
incelendiğinde 14 yaşın altındakilerde
zorlu vital kapasitenin normalden farksız
bulunmasına karşın, 14 yaş ve üstündeki olgularda oldukça azalmış bulunduğu
nu görmekteyiz (Tablo 2).
Çeşitli kompensasyon mekanizmaları ile skolyotik hastaların solunum fonksiyonlarını bir süre telafi ettiklerini biliyoruz (12). Bu nedenle dönüşümü olmayan değişikliklerin gelişme yaşı, diğer
bir deyimle solunum fonksiyonlarının
cerrahi tedaviye en uygun şekilde yanıt
verecekleri ya'ş sınırının daha da küçük

Nitekim 13 yaşın altın. dakilerde cerrahi tedaviye yanıt % 3.33
artış ile pastop P/N değeri % 100.92
olurken, daha yukarı yaşlarda % 13.33
azalarak pastop P/N değeri % 74.57 olmaktadır. Olgularımızın ancak % 14'ünün 13 yaşın altında olması nedeniyle
daha ayrıntılı bir çalışma yapmamız
mümkün olmadı.Artan skolyotik eğriliğin
akciğer parenkimi ve solunum işlevi üzerine yaptığı olumsuz etkinin belli bir dereceye kadar kompanse edildiği, belli
bir sınırdan sonra özellikle vital kapasitede eğriliğin şiddetiyle orantılı veya orantı
sız azalmalar bulunduğu kaydedilmiştir
(2, 1O, 11, 13). Bu sınır genellikle preop
AP Cobb açısına göre ölçüldüğünde
50°-70° arasında gösterilmiştir (4, 7).
Bizim olgularımızda zorlu vital kapasite ve maksirnal solunum kapasitesi ile
eğriliğin şiddeti arasında kaba bir korelasyon saptanmıştır, ancak pratik olarak
bu sınırın 60° civarında olduğunu gör- ·
dük. Nevar ki ileri sürüldüğü üzere
50° -70°' nin üstündeki eğriliklerde solunum işlevinin dönüşümsüz olarak bozulduğuna ihtiyatla bakmak gerekir, zira bizim olgularda gerek FVC, gerekse MBC
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olması doğaldır.

pH

açısından

cerrahi tedaviden

doskolyotik eğriliğin solunum fonksiyon
ları üzerinde oldukça olumsuz etki yaptı
ğı, bu yüzden vertebral derotasyonla birlikte fizyolojik torakal kifoz ve fizyoloji~
lomber lardoz derecelerine ulaşılması
nın solunum fizyolojisi üzerine oldukça
olumlu etki yapacağı noktasındadır.
Olgularımız sagittal plan deformitesi
açısından ~eğerlendirildiğinde böy!e bir
duruma rastlayamadık, ancak kifoskolyozun lordoskolyoza oranla daha iyi tolere edildiğini söyleyebiliriz (Tablo 2).

yanıt alın

ması eğrilğin şiddetinin akciğer

fonksiyonları üzerinde dönüşümsüz patolojiye
yolaçan dolaysız etkenlerden biri olmadığını düşündürmektedir (Tablo 3). Eğril
ğin şiddetinin, ancak biraz önce sözünü
ettiğimiz yaş sınırı ile birleştirildinde
prognostik bir değerinin olacağına inanı
yoruz.
. Öncelikle vertebral rotasyanun düzeltilmesini hedefleyen cerrahi tekniklerin ortak savlarından biri de özellikle lar-

Tablo 2: Etioloji, yaş ve saggital plan deformitesine göre zorlu vital
kapasite ameliyat öncesi ve sonrası değerlerin karşılaştırılması

YAŞ

ETiOLOJi

SAGiTTAL PLAN
o

o

o

< 14

~ 14

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

90.2

81.0

97.7

80.9

82.9

85.7

. 90.2

85.4

74.4

91.2

74.6

78.9

72.7

80.4

nöro

nöro

idi o

mu sk.

fibr.

patik

(%)

(%)

Preop P/N

98.7

Postop P/N

96.8

< 10

11-30 .

>30

Tablo 3: Eğriliğin şiddeti ve düzeltme derecesine göre zorlu vital kapasite ameliyat öncesi ve sonrası değerlerinin karşılaştırılması.

EGRiLiGiN ŞiDDETi

DÜZELTME DERECESi (%)
>50.

<60

>60

0-19

20-29

30-39

40-49

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Preop P/N

90.6

74.0

78.9

82.3

85.6

80.5

87.9

Postop P/N

83.4

81.4

79.5

75.2

77.8

82.4

72.9
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Cerrahi düzeltim derecesinin akciğer solunum işlevi üzerine olumlu etkisinin olacağı düşünülebilir (4, 7), ancak
daha önce belirttiğimiz gibi deformitenin
ilerlemesiyle toraks duvarındaki rijiditenin artması ilerde ortaya çıkan bir durumdur ve belli bir yaştan sonra dönüşü
mü olmayan parenkim değişiklikleri ortaya çıkacağından deformitenin düzeltilme derecesi ile solunum fonksiyonları
nın iyileştirilmesi arasında bir bağlantı
kurulması gerçekçi olmayacaktır (Tablo
3).
Ameliyat sonrası akciğer solunum iş
levinin düzelmeye başlamasının zaman
gerektirdiği, bunun için en az iki yıla gereksinim olduğunu ileri sürenler olduğu
gibi (7), bu bağlantıya rastlamayanlar
da (4, 5, 11, 13) mevcuttur. Olgularımız
FVC açısından incelendiğinde ikinci ve
üçüncü yıl sonu değerlerinde herhangi
bir değişme görülmez iken, MBC açısın
dan ikinci sene sonundan itibaren başla
mak üzere bir düzelmenin mevcut olduğunu saptadık (Tablo 4). Ancak bu konuda bir karara varabiirnek için takip süremizin bu açıdan yetersiz olduğunu,
ameliyat sonrası 5. yıl değerlerini beklemenin daha doğru olduunu biliyoruz.
Tablo 4: Ameliyat sonrası takipte
FVC ve MBC değerlerinin seyri
FVC

MBC

(%)

(%)

Preop P/N

86.7

75.0

ikinci yıl sonu

80.0

73.7

Üçüncü yıl sonu

79.5

76.8

SONUÇ
Skolyoz deformitesinin solunum işle
vi üzerine olan Qlumsuz etkisinin ortadan kaldırılması cerrahi girişimin amacı
açısından

tatmin edicidir. Belli bir yaş
tan sonra(~ 12 yaş) akciğer parenkiminde dönüşümü. olmayan değişiklikler gelişeceğinden, bu yaştan önce yapılan düzeltmelerde üstelik solunum işlevinin daha da arttırılması mümkündür. Eğriliğin
şiddeti ve cerrahi düzeltim derecesi solunum işlevinin düzeltilmesinde prognoz
açısından tali etkenlerdir ve yaş sınırı
kavramı dikkate alınarak değerlendiril
melidir. Sonuç olarak cerrahi düzeltmenin en azından solunum işievindeki bozulmayı durdurduğunu söyleyebiliriz.
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OMURGANIN KONJENiTAL ANOMALiLERi
VE CERRAHi TEDAViSi . .

Dr. Azmi HAMZAOGLU *,Dr. Hilmi ÇETiNAYDINOK **
Dr. Mişel KOKiNO ***, Dr. Şenol AKMAN **

1988 - 90 yılları arasında Kliniğimiz
de 12 Konjeiıital Omurga Anamalisine
yönelik olarak 5 farklı tipte cerrahi tedavi yöntemi yapılmış olup bu cerrahi tipleri ve endikasyanları literatür bilgisi ışığı
altında incelenmiştir.

GiRiŞ:

Omurganın

konjenital anomalilerinin
tedavisinde bu anomalilerin tipi ve isimlendirilmesi tedavinin önemli bir bölümü-.
nü teşkil eder. WINTER (5, 6, 7) Konjenital omurga anamalilerini segmentasyon,
formasyon, Mikst (Segmentasyon +
Formasyon) deformiteler olmak üzere
geniş bir şekilde tarif ve tasnifini yapmış
tır.

Konjenital omurga anomalilerinde
*
**
***

teşhis

ve tedavinin diğer önemli bir kıs
mını ise birlikte intraspinal, ürogenital,
kalp ve diğer ekstremite anomalilerinin
bulunup bulunmadığının tesbiti teşkil
eder. Birçok yazar, Konjenital omurga
anomalileri ile birlikte yukarıda sayılan
anomalilerin birlikte olup olmadığını tayin için Myelo, BT, MRI, IVP, Ultrasound, Kardiyak tetkiklerinin yapılması gerektiğini belirtmektedirler (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7).
Bu bilgilerin ve araştırmaların ışığı altında ve gözlem sonucunda deformitenin gidişinin tayini ve prognozuna göre
tedavi şeklini tayin etmek mümkündür.
Biz bu yazımızda 1988- 90 yılları arasında 12 konjenital omurga deformitesine yapılan cerrahi tedavi ve bu tedavi
şekillerinin ·endikasyanlarını ve birlikte
tesbit ettiğimiz diğer anomalileri literatür·
bilgisi ışığı altında sunmayı amaçladık.

i. ü. T1p Fak. Ortopedi ve Travmato!bji A. B. D. Doçenti ·
i. Ü. T1p Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A. B. D. Araşt1rma Görevlisi
i. Ü. T1p Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A. B. D. Profesörü
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TABLO- 1:
OLGU SAYISI
intraspirıal

3

%

..

~.

25

Arı o mali

Üregenital Sistem
Anamalisi

4

33

Kardiyak
Arı o mali

2

17

otomi ve Luque yöntemi ile Korreksiyon
ve füzyon, Bilateral kosta transvers ekle,m rezeksiyonu uygulandı.
Bir Torasik Konjenital Skolyoz olgusuna Anterior ve Posterior konveks Hemiepifizyodez ve 6 ay alçılı tesbit yapıl

MATERYAL VE METOD:

Materyalimizi 1988 - 1990 yılları arasırıda cerrahi tedavi uyguladığımız 12 olgu teşkil etmektedir. Olgularımızın Deformite tipleri ve bunlara uyguianarı tedavi
yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz.
5 Posterolateral Corner hemivertebraya bağlı Konjenital kifo - skolyoz olgusuna Anterior ve Posterior füzyon ameliyatı uygulandı. 5 olgunun 3'ünde Anterior ve Posterior cerrahi 2 ayrı seansta,
2'sinde ise tek seansta uygulandı. Tek
seansta uygulanan 2 olguda posteriorden CD sistemi ile internal tesbit yapıla
rak postoperatif immobilizasyon aracı
kullanılmadı, 3 olguda ise 6 ay alçılı tesbit uygulandı.
14 aylık L1 - L2 arasında Hemivertebrası olan 1 olguda aynı seansta Anterior ve Posterior Hemivertebra ekzisyonu ve füzyon ve 6 ay alçılı tesbit yapıldı.
13 yaşında Konjenital Lordozis (92°) olgusuna aynı seansta Anterior
Wed ge rezeksiyonlar, Posteriord en oste-

dı.

intraspinal anamalili 3 Konjenital
skolyoz olgusuna (1 Tethered Cord, 2
Diastomatomyelia) intraspinal anamaliye yönelik cerrahi işlem ile birlikte CD
ile Posterior füzyon uygulandı.
Bir Üst Oorsal Konjenital Skolyoz olgusuna bağlı Torako - lomber Kompansatris eğriliğe CD ile Posterior Füzyon
uygulandı.

Biz tüm olgularımızı intraspinal, kardiyak, ürogenital sistem ve diğer ekstremite anomalileri yönünden inceledik. Bu
araştırmalara yönelik tüm olgularımıza
Myelo, BT, IVP, Kardiyolojik tetkikler,
Ultrasound ve gerekli olduğu zaman
MRI tetkik_i yaptırdık Olgul~rımızda ~irlik
te görülen diğer anamaliler Tablo 1'de
· görülmektedir.
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Füzyon genelde iyi seçilmiş olgularda
yapıldığı zaman sonuçları çok iyi olan
bir yöntemdir. Genelde Anterior elemanlarının segmentasyon kusurunda, intraspinal deformite ile' birlikte olan Konjenital Skolyozlarda, Kompansatris eğrilikle
rin kontrolünde uygulanır. Erken yaşta
ve fazla segmenti içine alan posterior
füzyonların Torasik Kifozu kaybol ması
na neden olan Dezavantajı göz önünde
bulundurulmalıdır. Biz 3 intraspinal anamali + Konjenital Skolyoz ve 1 de Üst
torasik Skolyoza bağlı Kompansatris eğ
riliği muhafaza etmek için Posterior Füzyonu CD ile kombine ettik.
Anterior Füzyon genelde erken dönemde yakalanmış Posterior elemanların segmentasyon kusurunda uygulanmaktadır. Kombine Anterior ve Posterior Füzyon ise Saggital planda bozukluğun ön planda olduğu konjenital Kifo
Skolyoz ve Lordo Skolyoz olgularında
uygulanmaktadır (5, 6, 7). Bizde 5 posterolateral· Corner' Hemivertebraya· bağlı
Kifos!<olyoz ve ayrıca 1 Lordo Skolyoz
olgusunda Kombine anteriör ve posterior füzyon ameliyatını uyguladı k. Pasterolateral Corner Hemivertebraya bağlı
Konjenital Kifoskolyozlar nörolojik defisit gelişme riski yüksek olduğundan ve
Lordo - Skolyozlarda ise Pulmoner
FonksiyonJar çabuk bozulduğundan
kombine işlem tavsiye edilmektedir (5,

Kombine Anterior ve Posterior Cerrahi girişiminin uyulandığımız 8 olgunun
3'ünde Anterior ve Posterior cerrahi girişim 2 ayrı seansta 1990 yılından itibaren
ise 5 olgu da Anterior ve Posterior Cerrahi girişim aynı seansta uygulanmıştır.
Postoperatif hiçbir olgumuzda psödoartroz, infeksiyon ve diğer herhangi bir
Kamplikasyon tesbit edilmedi. Sadece
ameliyat öncesi VK o/o 31 olan konjenital
Lordozis olgusu post operatif 17 gün solunum spantan solunuma dönmediği
için solunum cihazına bağlı kaldı.

TARTIŞMA:

Omurganın

Konjenital Deformitelerinin tanımlanabilmesi ve birlikte diğer
anomalilerin bulunup bulunmadığının
tesbiti, tedavi şekline karar vermek için
esas önemli bölümü teşkil eder. Konjenital omurga Deformitelerinin tedavisini
Konservatif ve cerrahi tedavi olarak iki
ana başlık altında toplayabiliriz. Konservatif tedavinin esasını hastanın ve d eformitenin iyi bir gözlemlenmesi teşkil
eder. Gözlem sonucu deformitedeki artma miktarının derecesine göre tedaviye
karar verilebilir. Breys tedavisinin Konjenital Omurga Deformitelerinin tedavisinde yeri hemen hemen çok azdır. Konjenital Omurga Deformitelerinin cerrahi tedavisini ise Posterior Füzyon, Anterior
Füzyon, Anterior ve Posterior Kombine
Füzyon, Hemivertebra eksizyonu, Anterior ve Posterior Konveks Hemiepifizyodez diye 5 ana başlık altında toplamak
mümkündür (1, 2, 3, 5, 6, 7). Posterior

6, 7).

Hemivertebra eksizyonu ise genelde Lumber ve Lumbo Sakral yerleşimli
olup gövdenin dekompensasyonuna neden olduğu ve keskin açılı deformite
yaptığı zaman eksize edilmesi tavsiye
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edilmektedir (2, 5, 6, 7). Bizde bu endikasyon sınırı içinde 14 aylık bir olgu da
Anterior ve Posterior Hemivertebra eksizyonu yaptık.
5 yaşın altında, 6 ve daha az segmenti tutan ve 60° altında eğriliğe sahip
ve konkav tarafın büyüme potansiyelinin
olduğu konjenital skolyoz olgularında
konveks anterior ve posterior Hemiepifizyodez tavsiye edilmektedir (1, 2, 5, 6,
7).
Bu endikasyon sınırları içinde 9 aylık
bir olgumuza bu yöntemi uyguladık ve
1,5 sene sonra eğriliğin 60°'den 50°'ye
gerilediğini tesbit ettik.
Omurganın konjenital deformitelerinde tedavi şekli kadar önemli değer sonunda birlikte başka anomalilerin olup
olmadığıdır. Birçok yazar Kohjenital
Omurga Anomalileri ile birlikte % 30-35
Ürogenital, % 20 intraspinal, % 5 - 10
Konjenital Kalp Anamalisinin görüldüğü
nü belirtmektedirler (4, 5, 6, 7). Biz de
12 olguluk serimizde % 33 Ürogenital
sistem, % 25 intraspinal Anomali, % 17

Konjenital Kalp Anamalisi tespit ettik.
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LOKALiZE KiFOZUN CERRAHi TEDAViSiNDE
POSTERiORDAN TOTAL KAMA (WEDGE)
OSTEOTOMiSi VE CD INSTRUMENTASYONU
UYGULAMASI
Dr. Ünsal DOMANiÇ *Dr. Cüneyt ŞAR

Ü. istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi
Dalında
ve Travmatoloji Anabilim
11.4.1990 - 11.12.1990 tarihleri arasında
5 kifoz olgusuna bu yöntem uygulandı.
Ameliyat öncesi lokal kifoz açısı ortalama 80.2° (en az 60°, en çok 102°) ameliyat sonrası 27.6a ( en .az .20 o, en ço k
40°) olarak ölçülen bu olgularda izleme
süresi ortalama· 15 haftaydı.CD instrumentasyonu ile fikse edilen bu olgulara
biri dışında herhangi bir dış tespit aracı
uygulanmadı. Yöntem anterior ve posterior girişimin birleştirilmesi ve iyi bir korreksiyon sağlaması açısından etkili bulundu.
Özellikle küçük yaşlarda travma veya tüberküloz gibi lokalize bir infeksiyon
nedeniyle oluşmuş kifozlar tedavisiz kaldığında adolesan yaşlarda ağır lokalize
kifoza dönüşmekte, erken rijitleşmeye
bağlı olarak korreksiyonunda büyük zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Bu gibi olgular günümüzde anterior ve posterior
girişim kombinaysonları ile tedavi edi!-

i.

mektedir. Bu iki girişim sıklıkla ayrı, bazı
omurga cerrahiarınca da aynı seansta
uygulanmaktadır.

Bu yazımızda biz, söz konusu deformitenin cerrahi tedavisinde anterior ve
posterior girişimleri birleştiren ve omurgadan tabanı posteiorda, tepesi önde
anterior longitudinal ligamentte sonlanan veç rezeksiyon ile stabilizasyondan
oluşan yeni bir. yöntemi tanıtmak ve tartışmak amacındayız. ·

MATERYAL VE METOD

istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi
ve Travmatoloji _ Anabilim
Dalında
11.4.1990 ile 11.12. 1990 tarihleri arasın
da 5 kifoz. olgusuna bu yöntem uygulandı. Ameliyat öncesi lokal kifoz açısı ortalama 80.2° (en az 60°, en çok 102°),
ameliyat sonrası 27.6° (en az 20°, en
çok 40°) olarak ölçülen bu olgularda izleme süresi 15 haftaydı:. :

i. ü.

* i. Ü. ist. T1p Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D. Doçenti
**i. ü. ist. T1p Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D. Araşt1rma Görevlisi
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**

YÖNTEM

Bu yöntemde, klasik posterior girişi
takiben önce eğriliğin apeksi bulunmakta, osteotominin üst ve alt sınırları belirlenmektedir. üsteatominin üst sınırı eğri
liğin üst hizasındaki vertebranın transvers çıkıntısının hemen altında başla
makta, alt sınırı ise bir alttaki vertebranın transvers çıkıntısını da içerecek şekil
de bunun altında yer almaktadır. Bu osteomoti hatları vertebra cisminin ön yüzünde sonlanacak şekilde giderek daralmakta ve tabanı posteriorda, tepesi önde olacak şekilde bir veç rezeksiyonu
gerçekleşmektedir (Şekil 1). Anteri or
longitudinal ligaman ve ön korteksin kesilip kesilmeyeceği, rijiditeye ve ameliyat öncesi traksiyonda çekilen grafilerdeki bulgulara göre belirlenmektedir.
Posteriarda rezeke edilecek alanda tam
bir laminektomi ve fasetektomi yapıldık
tan sonra meduller kanalın yan duvarları
da eksize edilmektedir. Ameliyat alanı
içindeki spinal sinirler özenle korunarak
osteotomiye cismin meduller kanalı yapan arka duvarı ile devam edilmekte,
vertebranın ön yüzüne kadar ulaşılmak- .
tadır. Osteotomi yüzeyinde basamaklaş
manın gelişmemesi için füzyona dahil
edilecek vertebraların fasetlerinin rezeksiyonu, CD instrumentasyonunda kullanılacak vida ·ve hukların yerleştirilmesi
osteotomi tamamlanmadan yapılmalı,
bu arada radiardan biri de gevşek olarak yerleştirilmelidir. Osteotomi tamamlandıktan sonra diğer rod da yerleşti ri! erek her ikisinin eşit oranda komprese
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edilmesi suretiyle korreksiyon ve stabilizasyon sağlanmaktadır. lnstrlımentas
yon tamamlandıktan sonra füzyon yapı
lacak alanda dekartikasyon ve grefonaj
işlemleri gerçekle'ştirilmektedir.

Şekil 1: Omurganm osteotomiden önceki ve

sonraki görünümü

dı.

OLGULAR

Olgu 1
N. K. 18 yaşında erkek hasta, 1 sene önce trafik kazası nedeniyte T8 _9
burst kırıkları oluşması ve meduller bası
gelişmesi sonucu başka bir klinikte T7 _9
total laminektomi uygulanmış. Nörolojik
bulguları tamamen gerilemiş. Reklinasyon korsesi verilerek taburcu edilen hastanın 3 ay sonra torakal kifozu giderek
artmaya başlamış. Yapılan muayenede
apeksi T8 de olan, rijit torakal kifoz sap- ·
tandı. Nörolojik defisiti bulunmayan hastanın yapılan radyografik incelemesinde
60°'1ik torakal kifoz veT 8 de karnalaşma
görüldü. T8 üzerinden veç osteotomisi
ve posterolateral füzyon ile T 12 - L1 arasına CD instrumentasyonu uygulandı.
Postop nörolojik defisit saptanmayan
hasta. 3. gün ayağa kaldırıidı. Yapılan
raqyolojik kontrolde lokal kifoz açısı 25°
olarak saptanan hastaya dış tespit uyulanmadı.

Olgu 2
H. K., 17 yaşında kadın hasta, doğuştan beri mevcut olan lomber bölgedeki deformitenin artması üzerine kliniği
mize başvurdu. Daha önce herhangi bir
tedavi görmeyen hastada apeksi L1 de
bulunan rijit bir torakolomber kifoz saptandı. Radyografik incelemede L1de hemivertebra, 86° kifoz ve 14° sağa skolyoz görülen hastanın myelografik ve BT
,. incelemesinde meduller bcısı saptan ma-

L 1 üzerinden veç osteotomisi yapıla
rak posterior füzyon ve T9-L4 arasına
CD instrumentasyonu uygulanan hastada postop. herhan,,gi bir nörolojik defisite rastlanmadı, ancak L3 ve L4 vertebraların laminalarında kırık oluşması nedeniyle postop. alçılı tespite gerek görüldü. Ameliyat s~nrası kifoz açısı 28° olarak ölçüldü. 8 ay sonra alçılı tespite son
verilerek yapılan kontrolde füzyonun geliştiği görüldü.

Olgu 3
B., 17yaşındaerkekhasta,4sene
dir giderek artan torakal kifoz nedeniyle
başvurdu. Yapılan muayenede apeksi
T9_10 üzerinde bulunan torakal kifoz tespit edildi. Traksiyon ile deformitesinde
düzelme olmayan hastanın radyografisinde torakal vertebralarda karnalaşma
ve 77°'1ik torakal kifoz saptandı. Scheuermann kifozu olarak değerlendirilen
hastaya T 10 üzerinden veç osteotomisi,
posteri or füzyon veT 4 - L2 arası CDI uygulandı. Postop nörolojik defisit görülmedi. Dış tespit uygulanmayan hastanın
postop kifoz açısı 20°olarak bulundu.

i.

Olgu 4

A. S., 13 yaşında kız çocuğu, 2 yaşında beliren torakal kifoz nedeniyle
Pott teşhisi konularak 3 ay alçı yatağın
da tutularak anti tbc tedavi uygulanmış,
bir süre de korseli tedavi gören hastada
kliniğimize başvurduğunda apeksi T9 _10
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mektedir. Zira bu gibi hallerde epidurç
yağ dokusu oldukça azdır ya da hiç yok
tur ve posterior longitudinal ligaman il1
dura adeta YC!pışıktır. Kesilmemesi duru
munda ise kifozun az da olsa d üzeltil me
si halinde, gergin kalan posterior longi
tudinal ligamanın karda bası yapacağ

üzerinde olan 76°'lik kifoz saptandı. T9
ve T 11 üzerinden iki veç osteotomisi uygulanan hastanın kifoz açısı ameliyat
o
sonrası 25 olarak bulundu. Hastaya dış
tespit uygulanmadı. Ameliyat sonrası nörolojik araz gelişmedi.

açıktır.

Olgu 5

Ö. A., 11 yaşında kız çocuğu, 3 yaşından beri sırtında bulunan deformitenin giderek artması nedeniyle başvurdu.
Yapılan muayedene torakolomber bölgede rijit kifoz saptandı. Radyografik incelemede T12 de hemivertebra, L1 ·de
veç vertebra görülen hastaya yapılan
mylelografi ve BT incelemesinde T 12 seviyesinde kifoza bağlı parsiyel bası saptandı. Preop kifoz açısı 1Ö2° olan hastaya T11 - T12 üzerinden veç osteotomisi
yapıldıveT9-L3 arasına pediatrik CDI uygulandı. Pastop nörolojik defisit görülmeyen hastanın kifoz açısı 40° olarak
bulundu.

TARTIŞMA

Omurgada sagital düzlemdeki kifotik bir deformitenin düzeltilmesi her zaman kolay olmamaktadır. Özellikle lokalize kifozda açı fazla ve rijitse bunun ciddi bir sorun olduğuna da kuşku yoktur.
Lokalize rijit kifozlarda anterior girişim zaman zaman sorunlar olmaktadır.
Ek olarak ileri açılı kifozlarda, posterior
longitudinal ligamanın kesilmesinin zorunlu, ancak oldukça riskli olduğu bilin-

Bu tür olgular için klasik yöntem ola·
na anterior ve posterior girişimin anteri·
or bölümü ağır toraks deformasyonu VE
bunun akciğer fonksiyon bozukluğL
olan olgularda ek bir postop. solunurı
sorunu yarattığı bilinmektedir. Kifozur
torakolomber kavşakta yerleştiği hallerde ki, genelde omurganın anatomik yapısının biomekanik koşulları nedeniyle
böyledir, anterior girişimin transtorakoabdominal yolla yapılması zorunluluğu
girişimi daha da ağırlaştırmaktadır.
Belirtilen bu nedenlerden dolayı uy·gun seçilen olgularda, posterior girişim
le·, taba;nı arkada, tepesi önde mevcut kitozu istenilen düzeyde düzeltecek derecede bir veç rezeksiyon yapılması düşüncesi çekici gelmektedir. Mevcut deformitenin iki planlı olması halinde (Kifoskolyoz) osteotomi de bunu düzeltecek şekilde iki planlı yapılabilmektedir.
Medulla göz önünde olduğu için tamamen kontrol altındadır. Deneyimli bir elde iç organiara zarar verme riski fazla
değildir. Ancak anterior longitudinal iigaman kesilecekse, çok dikkat edilmesi
gerekir. Çünkü ana büyük damarlara zarar verilebileceği
.
.
. gibi, segmenter arterlerden birinin kesilmesi kontrolü olanaksaz · kanamaya y~r açabilir. BU ligamanan kesilmemesi ise bir ölçüde menteşe
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efekti yaratarak . korreksiyona karşı direnç ve geç dönemde yeniden kifoz ve
psöd0artroz yaratıcı etki gösterebilir. Ancak bu etki sanıldığı kadar büyük değil
dir. Zira omurganın ön korteksinden itibaren arkaya doğru giderek artan geniş
likte yapılan rezeksiyon, korreksiyon halinde anterior longutudinal ligamanda
oluşacak gerilme (tensil) zorlanmasını
azaltacaktır. Omurga ön korteksinin ve
anteri or longitudinalligamanın kesilmesinin bir sakıncası da ilizarov efekti olarak
söylenebilecek, vertebra cismi ön yüzünde oluşacak hızlı kemiksel iyileşmeyi negatif yönde etkilemesidir. Ek olarak bu
düzeyde yapılan kesiler omurga sistemini tam instabil hale getireceğinden, kesiden sonra medullanın zarar görmemesi
için çok dikkat edilmesi gerekmektedir.
Bu amaçla kesi tamamlanmadan posterior fiksasyon sisteminin tüm hazırlıkları
tamamlanmalı ve kesiden önce bir tarafa çok gevşek olarak rod yerleştirilmeli
dir. üsteatominin tamamlanmasından
sonra iki yanlı CD çubuklarına kompressif kuwet uygulaması aynı anda azar
azar ve eşit olarak yapılmalıdır. Aksi halde osteotomi yüzeyinde basamak formasyonu oluşur ki, bu oldukça tehlikeli
bir durumdur.
Osteotomi, konjenital hemi ya da

veç vertebranın total çıkarılması, alt ve
üst taraftaki diskin ve end pleytlerin rezeksiyonu şeklinde yapılabileceği gibi,
iki ayrı seveyidE1.n de yapılabilir. Bizim
bir olgumuzda osteotomi iki seviyeden
yapılmıştır. iki seviyeden yapılan spinal
osteotbmi ve veç rezeksiyandan sonra
daha etkili bi,r düzelme sağlandığı açık
tır. Ancak risk de kuşkusuz artacaktır.
Ameliyat sonrası eksternal tespit uygulanması, yapılan internal fiksasyonun
rijiditesine bağlıdır. Ağır kifozlarda kifotik bölgedeki vertebraların normal fizyolojik stresiere değil, patolojik stresiere
daha çok maruz kalmaları nedeni ile değişik düzeylerde osteoporoz oluşmakta
dır. Bu açıdan stabilitenin yeterliliği hakkında kuşku varsa üç ay süre ile eksternal tespit (alçı ya da korse) uygulanabilir. Biz 5. olgumuzun birine alçılı tespit
uyguladık.

Ortalama 15 hafta süre ile izlenen olgularda korreksiyon kaybı veya başka
bir klinik ve radyolojik patolojik bulguya
rastlamadı k.
Sonuç olarak bu yöntem lokalize
ağır kifoz ve kifoskolyozda, sorunu tek
seansta çözümleyecek, deneyimli bir elde uygulandığında etkili olacak bir yöntem olarak gözükmektedir.

1
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ENÇOK GÖRÜLEN LU M BAR VERTEBRA
ANOMALiLERi

Dr. Osman GÜVEN**, Dr. Tant! ESEMENLi **
Dr. Mustafa KARAHAN ***, Dr. Mete/ MEÇiKOGLU ***

Bel ağrısı sendromu ortopedi polikliniklerinde halen en çok karşılaşılan
problemlerden biridir. Bel ağrısına neden olan ve radyolojik görüntü veren birçok patoloji vardır. Radyolojik görüntüsü olan patolojilerin hastaların şikayetle
rine olan korelasyonları veya toplumumuzda görülme sıklıkları ile ilgili ülkemizde yapılmış bir çalışmaya rastlayama. dık. Bu çalışmada bel ağrısına yol açabi. !eceği bilinen ve sıklıkla karşılaşılan kon. jenital veya kazanılmış bazı Iomber ve
torakolomber patolojilerin rastlantısal
görülme sıklığı araştırıldı.

yoz (adult, konjenital), transizyonel vertebra (sakralizasyon, lumbalizasyon),
dejeneratif değişiklikler, faset eki em anomalileri ve spina bifida araştırıldı. Hastaların yaşları 14 ile 92 arasında değişmek
te idi ve ortalama 47 idi. Hastaların 548' i
erkek, 452'si ise kadındı. Her film 1 öğre
tim üyesi ve 1 asistan tarafından değer
lendirildi.
Vertebral kolonun lateral angulasyon açıları Cobb yöntemi ile ölçüldü .
Transizyon el vertebra saptaması ise Timmi' nin sınıflamasına göre yapıldı (1). Faset eklem tropismi değerlendirmesi ise
Van Schaik' e göre yapıldı (2).

MATERYAL VE METOD
SONUÇLAR
Araştırma Marmara Üniversitesi Has-

107 (% 1O. 7) olgu skolyoz olarak
kaydedildi. Bu olguların 104 tanesi (%
10.4) adult tip skolyoz idi. Tüm adult
skolyotik hastaların % 61 'inde (63) sağa
bakan açıklık, % 39'unda (41) ise sola

tanesi röntgen arşivinden rastgele olarak seçilen 1000 adet intravenöz piyelogram incelemesinden önce çekilen direkt
batın grafilerinin inclenmesi ile yapıldı.
Bu tek yönlü ön - arka grafilerde skol-

* Marmara Ü.(liv. Tip Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Doçenti
** Marmara U,(liv. Tip Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Yard. Doç.
***Marmara Univ. Tip Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Arş. Gör.
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Dr.

bakan açıklık vardı. Ortalama skolyoz
açısı 10.2° (4-30) idi. % 59 (62) olgu
o
o
o
o
O -10 arası,% 26 (27) olgu 10 -20 arası, % 14 (15) olgu ise 20°'den fazla idi.
353 (% 35.3) olguda 1 veya daha
fazlafaset eklernde tropism tespit edildi.
Segmentlere göre değerlendirildiğinde
faset eklem tropismi en çok 272 olgu ile
L5-S1 faset ekieminde görüldü.
Adult skolyozlu 16 olguda ünilateral
faset tropismi saptandı. Sağ unilateral faset anamalisi% 62.5 (n = 10) olarak bulunurken, sol unilateral faset anamalisi
ise % 37.5 (n = 6) olarak bulundu. Adult
skolyozlu hastalarda anamalili tarafa

doğru
yişle

angulasyon olması, diğer bir defaset anamalisi ve skolyoz arasın

daki ilişki araştırıldı.
Vertebral korpusta veya faset ekiemde dejeneratif değişiklikler 182 (% 18.2)
vakada tespit edildi.
287 vakada sakralizasyon tespit edildi. inkomplet sakralizcısyon 223 (%
22.3), komplet ise 64 (~o b.4) , al-;cıda
saptandı.

61 (% ·6.1) vakada lumbalizasyon,
48 (% 4.8) vakada ise spina bifida saptanırken, 375 hastada (% 37.5) herhangi
bir vertebra patolojisine rastlanmadı.

SKOlYOZLU HASTALARlN DAGIUMI
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TARTIŞMA

Adult skolyoz insidansı daha örice
Kostuik ve arkadaşları (3) tarafından
araştırılmıştır.

Çalışmamızda

kullanılan

grafilerin hepsi yatarak çekilen grafiler
olduğu için gerçek angulasyon açıları ölçülen derecelerden daha yüksektir. Biz
bu nedenle 10°'nin altındaki ~akaları da
çalışmaya dahil ettik. Bunlar çıkartıldığı
zaman skolyoz görülme oranı% 4.2'dir.
Bizim çalışmamızda 182 (% 18.2) olguda korpus ve faset ekiemierde bariz
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dejeneratif değişiklikler vardır. Dejeneratif değişikliklerin % 59 oranında ağrı ile
ilişkili olduğu gösterilmiş (3).
Sakrali~asyon ve lumbalizasyon bel
ağrısıyla gelen hastalarda en çok karşıla
şılan radyolojik görüntülerdir. Yabancı literatürde transizyonel vertebra insidansı
% 4 ila 8 ~rasında değişmektedir. Bizim
çalışmamızda bu oran % 34.8 olarak bulundu. Aradaki fark Bizim çalışmamızda
kullandığımız klasifikasyonun ayrıntılı olmasından kaynaklanıyor olabilir.
· Son yıllarda klinik önemi hakkında

yoğun çalışmalar yapılan

faset eklem
asimetrisi veya orientasyon bozukluğu
faset tropizmi olarak da adlandırılabilir.
Yabancı literatürde% 50 oranında görüldüğünü belirten yayınlar varken biz bunu % 35.3 olarak bulduk (4). Unilateral
faset orientasyon bozukluğunun aynı yöne açılanmaya neden olabilecek hipotezinden hareket ederek dejeneratif skolyoz ile faset tropizmi arasındaki ilişkiyi
araştırdık ilişki istatistiksel olarak önemsiz bulundu. Sonucun önemsiz çıkması
nın nedeninin konvansiyonel grafilerin
yan ıl ma· payı olabileceğini düşünerek bu.
konuda tanı yöntemi olarak bilgisayarlı
tomografinin kullanıldığı prospektif bir
çalışma başlattık.

Çalışmamızın sonuçları hastaların şi

kayetlerinden

bağımsız

olarak

değerlen-
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dirildiği

için

bulgularımızın

klinik önemini
ortaya koyamıyoruz. Ancak çalışmamı
zın benzerinin daha önceden yapılma
mış olması nedeniyle bel ağrısı etyolojisine yönelik araştırmalara ışık tutacağı ka··J.

nısındayız.
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SPONDYLOLiSTHESiSiN ALlCI SPiNAL
ENSTRUMANLARIYLA REDÜKSiYONU
VE STABiLiZASYONU

Dr. Önder*,

ö. Baran*, F. Albayrak *

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp fakültesi
Ortopedi ve Travmotoioji
KI.
1989-1991 yılları arasında Dokuz Eyi ül
Hastanesi Ortopedi ve Travmotoloji Kliniğinde Alıcı Spinal Enstümanlarıyla redüksiyon ve stabilizasyon uygulanan
spondylolisthesisli 35 hastanın erken dönem sonuçları (Hastaların takip süresi
ortalama 12 (1,5-18) ay idi) sunulmaktadır. Spondylolisthesisli hastalarda kayma oranı Marique-Taillard metoduna göre preop. Ortalama %23.7 (7-78), pastop, ortalama %1 ,8, (0-5) idi, korreksiyon oranı %94.7 (661 00) olarak sonuçlar çok başarılı olarak değerlendirildi.
Key Words: Syondylolisthesis, Alıcı
Spinal lnstrumentation Spondylolisthesis teriminin 1854 yılında Kilian tarafın
dan tanımlanmasından beri spondylolisthesis tedavisinde dekompresyon, füzyon ve enstrumantasyon teknikleri geliş
tirilerek uygulanmıştır. 1971 yılında Harrington enstrumanlarıyla spondylolisthesisin redüksiyonu stabilizasyonu ve in-

ternal fiksasyonuyla tedavisinin yayuılan
masıyla bu konuda çalışmalar artmış ve
çeşitli otörler ve araştırıcılar tarafından
bunun modifikasyonu ve yeni enstrugeliştirilerek
uygulanmıştır.
manlar
2,3,5,6,7,9

MATERYAL VE METOD:

1989-1991 yılları arasında Dokuz Eylül Hastanesi Ortopedi ve Travmotoloji
kliniğinde 35 spondylolisthesisli hasta
Alıcı Spinal Enstumnlarıyla tedavi edildi.
Hastaların 1O' u (%28.5) erkek, 25' i (%
71.5)
kadın
idi.
Yaş
ortalaması
41.4(17-70 yıl idi. Hastaların hepsinde
şiddetli bel ağrısı, güçsüzlük ve alt ekstremitede radiküler tipte ağrılardan şika
yeti vardı. Hastaların radyografik değer
lendirmelerinde Meyerding'e göre kayma dereceleri 1 hastada Grade IV, 1
hastada Grade lll, 12 hastada Grade ll
21 hastada Grade 1 olarak bulundu. Kay-

* D.E.Ü. T.F. Ortop. ve Travm. A.B.D. Araş. Görv.
NOT: Çalişma Prof. Dr. E. AIJCI taratmdan desteklenmiştir.
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ma oranı Marque-Taillarda göre ortalama% 23.7(7-78) idi. Lezyon seviyesi
16(%45. 7) hastada L4L5, 19 (%54.3)
hastada L5S1 seviyesinde idi.
Spondylolisthesis cihazı üst tarafı yuvarlak ve yivli, alt tarafı köli ve 30 bükülmüş rodlar; standard lamina çengeli; rodun yivli kısmına uygun somun; sacral
çengel; 60 mm kadar uzunlukta spongioz vida; vida ile rodu birleştiren, vida

yönlendirici ara parçadan oluşmaktadır.
Çengeller L2 larninası ve sacral ala üstüne yerleştirilir. Rod monte edilir. Sornun
çevrilerek üst çengelin distraksiyon uygulaması sağlanır~'· Vida yönlendirici ara
parçadan spongioz vida kayan vertebranın pedikülünden transpediküler olarak
geçirilir ve vertebra cismini posteriara
doğru çekerek ·redüksiyonu sağlar. (Şe
kil 2)

a

Şekil 1: Alic1 Sp ina/ Enstrumanlan, Pedikülr vida sistemi .
a) Yivli rod, b) Teleskopik so m un, ~) Rod tutucu pediküler vida, d). Transvers gerdirici

c:
i

:·.-

. {;,: ·-·

;:r:~;Q§~i~;?IiiD
c

e

Şekil 2: Al1c1 Spinal Enstrumanlan, Spondylolisthesis

cihazi. a) Üst tarafi yivli yuvarlak, alt taraf1 dört köşeli rod
b) Lamina çengeli, c) Sacral ala çengeli, d) Ara parça
e) Somun, f) Spongioz vida
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Pediküler Vida Sistemi: Yuvarlak yivli rod; teleskopik somunlar;
rod tutucu pediküler vidadan oluş
maktadır. (Şekil 1)
Pediküler vidalar, vertebra ile
bir veya iki üst ve alt vertebralara
transpediküler olarak geçilir. Üst ve
. alttaki. pediküler vidaya fizyolojik
lomber lardozu sağlamak üzere eğ
riltilmiş rod monte edilir. Distraksiyon sağlandıktan sonra kayan vertebradaki pediküler vida roda monte edilmek üzere. posteriara çekilirken kaya~ vertebranında redüksiyonu sağlanır.

TARTIŞMA:

SONUÇLAR:

L4-L5 spondylolisthesisli 12 hasta
ve L5-S1 spondylolisthesisli 18 hastaya
spondylolishesis cihazı uygulandı ve
pasteralateral füzyon yapıldı.
L4-L5 spondylolisthesisli 4 hastaya
ve L5-S1 spondylolisthesisli 1 hastaya
Pediküler vida sistemi uygulandı ve pasteralateral füzyon yapıldı.
Spondylolisthesis
kayma
oranı
Spondylolisthesis cihazı uygulanan hastalarda Marique-Taillard metoduna göre
preop. ortalama %21.7 (8-35), postop.
ortalama% 1.2 (0-7) idi. Korreksiyon oranı ortalama %95.1 (66-1 00) olarak saptandı.

Pediküler vida sistemi uygulanan
hastalarda kayma oranı Marique, Taillard metoduna göre preop.ortalama
%32(7-78, postop. Ortalama %5 (0-15)idi. Korraksiyon oranı %90.4 (75, 100) olarak saptandı.
4 hastada ameliyat yerinde yüzeyel
infeksiyon ve yara iyileşmesi gecikmesi
·görüldü. Uygun antibiotik tedavisi ve yara yeri bakımı ile iyileştiler. Bir hastada
law-grade derin enfeksiyon nedeniyle
enstrumanların çıkartılması gerekti. Bir
hastada üst çengelin çıkması nedeniyle
postop. 12. ayda enstrumanlar çıkartıldı
ğı nda solid füzyonun oluştuğu gözlendi
ve redüksiyon kaybı meydana gelmedi.
Hastaların erken dönem sonuçları içinde prödoartroz bulgusu saptanmadı.
Hastalar ameliyattan sonra 1,5 ay
yatak istirahatini takiben lumbosakral
korse (breys) kullanarak mobilize edildiler. 3 ay sonra normal aktivitelerini kazandılar.
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Biyomekanik olarak şiddetli spondylolisthesisli, ileri kayma dereceli hastalarda ideal stabilizasyon ve füzyonun sağ
lanabilmesi için kayan vertebranın redüksiyonu gereklidir.
Sadece distraksiyon sistemleri kayan vertebranın redüksiyonunda yeterli
başarıyı sağlayamamaktadırlar.
Hatta
bu sistemlerde aşırı distraksiyon lomber
kifozu artırabilmektedir.
Alıcı spinal sisteminde yeterli ve etkin bir distraksiyonla beraber transpediküler olarak kayan vertebraya yerleştiri
len vida aracılığı ile kayan vertebraya direkt etki edebilir, onun redüksiyonuna
sağlayabil iriz.
Literatürde Roy-Camille, Stefee, Mc
Qut;en yayınlarında% 100 başarılı oldukları vakalarını bildirmişlerdir. Alıcı Spinal
Enstrumanlarının her iki versiyonuda ortalam %96'yı geçen korreksiyon oranı
ile vakaların %70'inde %100 başarı sağ
lamıştır.
Alıcı

Spinal Enstrumanları redüksiyonda rijid fiksasyon ve stabilizasyon
sağlıyarak erken mobilizasyon ve rehabilitasyona olanak sağlamaktadırlar.

KAYNAKLAR:
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spondylo!isthesis and its surgica/ stabilization.
C/in. Orthop., 117: 164, 1976
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SPONDiLOLiSTEZiSLERDE AO
SPiNAL INTERNAL FiKSATÖR UYGULAMALARIMIZ
·-.1,

Dr. Tank YAZAR

*,

Dr. A. Kemal US**, Dr. Yusuf YILDIZ***

sizdir.
Tip ll) istmik: Tipik bir spondilolizistir, pars interartikülaris defektieri vardır,
üçe ayrılır;
a- Litik (parsta fatik kırık vardır)
b- Uzam ış (elongated) pars interartikülaris
c- Akut kırık
Tip lll) Dejeneratif
Tip IV) Travmatik
Tip V) Patolojik
Spondilolistezis radyolojisi şematik
olarak şöyle gösterilebilir (MOS 1990).

Spondilolizis ve spondilolistezis yalnız nörolojik problemleri değil, vertebral
kolonun mekaniğinin bozan problemleri
de beraberinde getirir. Tedavi planlamasında değişik görüşler vardır. Bir grup
yazar redüksiyon ve füzyon yanlısıdır.
Spinal kolonun mekaniğinin düzeltilmesi~
ni esas alırlar. Bir grup yazar ise nöralojik dekompresyonu ve füzyonu önerir.
Bir diğer grup ise redüksiyonsuz füzyonu savunur.
Transpediküler girişimlerin kliniğimiz
de yerleşmesi ile bu problemlere bakışı
mız değişmiştir. Bildirinin amacı sonuçlarımızı literatür ile karşılaştırmaktır.
Spondilolistezis sınıflandırması şöy
le yapılmıştır (AAOS 1990 lnstructional
Spinal Course, New Orleans):
Tip 1) Displastik: Konjenital olarak
L5'in fasetleri ve S1 'in üst fasetleri yeter-

Şekil1

a) Sagittal ratasyon

değerlendirilme-

si
b) Anterior deplasman
c) Sakrumun yuvarlaklaşması
d) L5'in karnalaşma miktarı ölçü kriteri

~ıoo_

b
/"&lY<>r!'..l.r,ç,_~,.,.._

y .;·;z

c)
Şekil

- 1

* A.Ü. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Doçenti
** A.Ü. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Arş. Gör.
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~:)/.

d)

,.,
i

Şekil

Şeki/2b

2a

MATERYAL METOD

Spondilolizis

olgularımızın

Yaş ortalaması

26
Ortalama takip süresi 27 ay idi.
Spondiloliziste AO yaylı vida-çengel
sistemi ile internal fiksasyon ve defektin
greftlenmesini uyguluyoruz. Endikasyon
kriterlerimiz Morscher'in çalışmalarına
paraleldir (11).
Spondilolisteziste redüksiyonsuz internal fiksasyon ve posterior füzyon uyguluyoruz. Internal fiksatör, AO okulunun tanıttığı Dick fiksatörüdür. Travmatik retrolistezisli bir olgumuzda aynı fiksatör ile r~düksiyon yapıldı (Şekil 2a, b).

Kliniğimizde 20 aylık

bir süre içinde
11 spondilolizis, 10 spondilolistezis olgusuna cerrahi ve 2 olguya da konservatif
tedavi uygulandı.
Ortalama yaş 46.8 (En genç 21, en
yaşlı 60)
Ortalama takip süresi 7.6 ay (En kı
sa 1, en uzun 20)
Kayma derecesi 1
:5 olgu
ll
:5 olgu
lll
:O olgu
:O olgu
IV
Tiplendirme
: 1 olgu
Ila
:7 olgu
:o olgu
ll b
:o olgu
lll
IV
: 1 olgu
: 1 olgu
V

SONUÇLAR

Haziran 1989 - Nisan 1990 tarihleri
arasında 7 olgunun 11 spondilolizisi stabilize edildi, greftlendi. Ortalama 17 aylık takip sonunda 6 hastanın ağrılarının

olarak değerlendirildi.
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Şeki/3

Şekil

a

tamamen kaybolduğu göz.ıendi. Fayda
görmeyen bir hastanın radiküler ağrısı
halen devam etmektedir (Şekil 3a, b).
Spandil olistezisli 8 hastamızın ağrıla
rı ameliyattan ortalama 3 ay sonra tamamen kayboldu. Halen dış destek kullanmaksızın yaşamiarına devam etmektedirler. 2 hastamız ise henüz ameliyatlarının
üstünde çok kısa süre geçtiği için buna
dahil edilmemiştir. Frankel A olan travmatik retrolistezisli hastamız takibinde
Frankel C olarak bulundu.
Kamplikasyon olarak, Skopi

cihazını

kullanamadığımız vakalarımızdan

ikisinde Schanz vidalarının uygun olmayan
yerleşimi görüldü. 3 vakamızda Schanz'ların darsalinde gelişen bursitler
normal bir süreç olarak bildirildiğinden,
kamplikasyon olarak sayılmadı.

598

3b

TARTIŞMA

Hiç şüphesiz, cerrahi girişimlerin
amacı minimum risk ile fonksiyonel restorasyonu sağlamaktır. Redüksyionsuz
füzyon ile çok iyi sonuçlar alınabileceği
bilinmektedir (3,6, 7,8,9, 10, 12, 13, 14, 15).
Çocuk veya adolesanda istmik spondilolistezis progresiftir, ileri yaşlarda
semptomatik hale gelir. Dejeneratif deği
şikliklere yol açar (5, 7). Yaş ve etiolojiye
göre spondilolistezisin semptomları farklılık gösterir. Cerrahi buna göre düşünül
melidir. Yalnız aşağı bel ağrısı olabileceği gibi postür bozuklukları da olabilir. %
SO'den fazla kaymalarda koruyucu füzyon mutlaka yapılmalıdır 98). Spondiloptozisde dahi in situ füzyon iyi sonç verir
(7,9, 13, 14). Ağrı geçer ancak postür düzelmez.

kampresyonu ve laminektomi yapılabi
lir. Dekompresyon ile instabilite oluşu
yor ise mutlaka füzyon ilave edilmelidir.
Pasteralateral füzyon ile başarı yüksektir (1 ,2,4).
Redüksiyonsuz füzyon yanında redüktif füzyonu savunanlar da vardır. Ancak yayınlar fa_rklılık gösterir. Tablo 1 a,
b, c'de değişik cerrahi yaklaşımlar özet-

Adultta istmik spondilolistezisde
progresif kayma lie foraminal stenoz gelişir ve radiküler ağrı oluşur. Adultta radiküler ağrı var ise foraminotomi gerekir.
Dejeneratif spondilolistezisde ağrı
nın giderilmesi amaçtır. Nörolojik kampresyon ve segmental instabilite ile ağrı
gelişebilir.
Nörolojik dekompresyon
amacı ile santral kanalın cerrahi genişle
tilmesi, laminektomi, lateral resesus deTablo

-ı

a: Spondilolistezis in situ füzyon· ile tedavisi

Yazar

Vaka

Cerra'ıi

Tıplendirme

Teknik

0/1/2/3/4/5

Sayısı

B::ısl.oıth

lenmiştir.

Sonuçlar

Komplikasyon

Ortalama % Kayma
PreopjKoor(Takip

% Psödo.

19/-/-

15

89/11/-/-

Yok

Her gru!=(a.
%5 ileileme

15

41/41/16/2

3 derin, 4 yüzeyel erıfeks.'yon,
2 idrar inkontinarısı, 1 alçrya
sekonder peroneal !elci, 2 011,
1 ağnlı pseudo

o

ıco;o;o;o

Yok

M/i;O/K

1

e! al

73

Gillvep::ıst.

füıyon
Sheımarı

et al

81

In situ f:izy::ın

79/2S1 /16 (C0 i9 /·

40

Pos:erola!. füıyon

-/12/5/17/5/1

nedentyle reoperasyon
Pizzutillo

Kisa/tma/ar: Korr, cerrahi esnasmda sağlanan düzelme; % psödo, psödoartroz yüzdesi; M, mükemmel;
iyi; O, orta, K, kötü DVT, derin venöz tromboz

Tablo

-ı

Yazar

b: Spondilolistezis
VaJ<.a

enstrümansız

Cerrahi Teknik

Tıplendirme

Sayısı

8radford

10

Helofem, tra'..&p1,

i,

redüksiyon tedavisi
Ortalama % Kayma
Preop JKoor(Takip

% Psödo. Sonuçlar

93/33/33

o

Komplikasyonlar

MJi;O/K
Tanım

yok

2 DVT, 3 il&€ operasyon
gerekliren LS radikülopali

Gill ve poslero!a!,
füıyon,

Ma!thias et al

51

ant. füıyon
"S::hollner prosedünJ'

59/2.4/24

o

92/6;0,'2

11 yeni minör duyu değişikliği,
12 yeni minör motcr defisit.

SB/56/56

o

81/19;0/0

Hepsi post. yaklaşım ile düzeltilmiş
6 kayrıarm gecikmesi, 5 LS kÖk
defisiti, 1 DVT, 1 ince baısak cıbstr,
1 reop. gereken ant. gre!t kayması.

tek seansta pos!eıicr
redü<s.'ycxı

8radford et al

16

1füıyon

Traksiyaılu 2-3

Hepsi 3 veya 4

basama.~ı aııteıicr ve
pos!eı\or girişim

Klsaftmafar: Korr, cerrahi esnasmda sağlanan düzelme, % psödo, psödoartroz yüzdesi; M, mükemmel;
iyi; O, orta; K, kötü; DVT, derin venöz tromboz
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Tablo 1 c: Spondilolistezis enstrümanlr redüksiyon tedavisi
Yazar

Vaka

Cerrahi Teknik

Sayısı

Kaneda et al

53

McQueen et aJ

7

% Psödo

Sonuçlar
M/i/O/K

Komplikasyonlar

9.4

72/21/S/2

1 deıin enfeksiyon

36/32/33

o

100/0/0/0

2 geçici mesane

61 /21J/-

o

Tanımıanmış

1 LS kök defisiti
1 geçici LS defısiti

Ortalama % Kayma
Preopjkoor;takip

Harrington distr. rOd 26/17/21
ve posterolat. füzyon
Post-Dwyer ve

değişikliği

posterelateral füzyon
Hay-Camille et al 7

Raklar ve pedikül
vi dalan

Kisa/tma/ar: Korr, cerrahi esnasmda sağlanan düze!me, % psödo, psödoartroz yüzdesi: M, mükemmel; i, iyi; O, orta; K, kötü.

2. Bradford DS: Treatment of severe spondy/o/isthesis: A combined approach for reduction
and stabilization Spine 4:423-9, 1979.
3. Bradford DS, Boachie-Adejei 0: Treatment
of severe spondylolisthesis: A /ong-term fallow-up review of combined approach for reduction and stabilization. Proceedings of the Twenty- Third Annua/ Meeting of the Scoliosis Research Society, Baltimore, 1988, p. 89-90.
4. Bradford DS, lza J: Repair of the defect in
spondy/olysis or minimal degrees of spondylo/isthesis_ by segmental wire fixation and bone grafting. Spine 10: 673-9, 1985.
5. Fredrickson BE, cal<.er D, McHolick WJ, et
al: The natural histo > of spondy/o/ysis and
spondylolisthesis. J Bone Joint Surg, 66:
699-707, 1984.
6. Han/ey EN, Levy JA- Surgica/ treatment of isthmic Jumbosacral spondylolisthesis: Analysis ofvariab/es inf/uencing results. Spine 14:48-50, 1989.
7. Harris /E, Weinstein SL: Long-term fallow-up of patients with grade lll and N spondy/olisthesis. J Bone Joint Surg 69: 9609, 1987.
8. Hensinger RN: Spondylo/ysis and spondy/olisthesis in children, in Evars CM (ed): lnstructional Course Lectures: AAOS, vol 32, ST Louis,
Mosby, 1983, pp. 132-49.
9. Johnson JR, Kirwan E: The long-term resuts of fusion in situ for severe spondyfol[sthesis.
J Bone Joint Surg 63B: 43-6, 1983.

Bu bilgiler ışığında biz kliniğimizde
redüksiyonsuz füzyon uyguladık. Şüphe
yok ki, spinal kolonun biomekaniğinin
düzeltilmesinde redüksiyonun yeri vardır. Ayrıca daha iyi kozmetik görünüm
ve füzyon kitlesinin psödoartroz şansını
kozmetik görünüm ve füzyon kitlesinin
psödoartroz şansını azaltmak için redüksiyon avantajdır. Bizim serimizde bir kez
retrolistezis olgusuna redüksiyon uygulandı. Diğer olgularda redüksiyon düşü
nülmedi. % 50'nin üzerindeki kaymalarda redüksiyonun avantajlı olacağına
inandığımızı belirterek redüksiyonsLjz
füzyon ile iyi sonuçlar alınabildiğini gözledik.

KAYNAKLAR
1. Boxall D, Bradford DS, Winter RB, et al:
Management of severe spondy/olisthesis in children and adolescents. J Bone Joint Surg., 61:
479-95, 1979.
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10. Johnson LP, Nasca RJ, Dunham WK: Surgica/ management of isthmic spondylolisthesis.
Spine 13: 93-7, 1988.
11. Morscher E, Gerber B: Surgical treatment
of spondy/olisthesis by bone grafting and direct
stabilization of spondylolysis by means of a hook
screw. Arch Ort Tra Surg 103: 175-8, 1984.
12. Reyno/ds JB: Spondylo/isthesis, in Whit
AH, Rothman RH, Ray CD (eds): Lumbar Spine
Surgery, Techniques and Complications. St Louis, Mosby, 1987, pp. 279-84.
13. Reyno/ds JB, Wiltse & The treatment of

severe spondylo/isthesis in the young. Proceedings of the Third Annual Meeting of the North
American Spine Society. Co/orada Springs, Co/orada, St Louis, Mosby, 1988, p. 122.
14. Ri/ey PM, Gil/esP,ie R, Koreksa J: Severe
spondylo/isthesis and spondyloptosis; results of
postero/atera/ fusionin chi dren and adolescents.
J Bone Joint Surg. 68B: 856, 1983 (abstr).
15. W,iltse LL: Spondylo/isthesis and its treatment, in Finneson BE (ed): Law Back Pain (ed 2).
Philadelphia, Lippincott, 1980, pp. 45-93.
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TOTAL KALÇA PROTEZiNDE.,.
PREOPERATiF PLANLAMA

Dr. Faik Altmtaş *, Dr. Abdurrahman

Sakaoğullan

Total kalça protezi yerleştirme koksartrozda kurtarıcı bir ameliyatdır..
1960'1ı yıllar sonunda çok sıklıkla uygulama alanı bulmuş ve Dünyada giderek artan boyutlarda tedavi yöntemi olmuştur.

**, Dr. Adnan Konal **

GiRiŞ

Total kalça protezi

sonra görülen ve giderek ortopedi dünyasını araştırmalara

Teknik hata olmaksızın total kalça
protezi yerleştirmelerinde halen en bü-.
yük sorun aseptik gevşemedir. Teknik
hatalar da eklenince aseptik gevşeme
oranı çok yükselmektedir.
Preoperatif planlama ne kadar iyi yapılır ve postoperatif kontrolü ile planlama değerlendirilirse, total kalça ekiemi
yerleştirme ameliyatı sonu başarının o
oranda yüksek olacağı aşikardır.

ameliyatlarından

sevkeden kompli-

kasyonlardan biri de aseptik

gevşeme

dir. Cementli protezlerde 10 yıllık takip
sonrası aseptik gevşeme oranları çeşitli
yazariara göre femoral komponentde %
5. 7 ila % 28, asetabul er komponentde
ise% 1 ila% 30

arasındadır

(1, 3). 10

yıl

sonundaaseptik gevşeme dolayısıyla revizyon ise % 1.5 ila % 19 oranındadır
(4). Cementli protezlerde

gevşeme

ne-

deni % 90 hatalı teknikdir. Son yıllarda
revizyon cerrahisinin giderek
kadar dikkatli

almamızın

artması

ne

gerekliliğinin

S. S. K. Göztepe Hastanesi ll. Ortapedi ve Travmatoloji Kliniğinde yapılan total kalça protezi ameliyatlarında preoperatif planlama ve postoperatif kontroller

birinci adımını preoperatif planlama oluş

sunulmuştur.

turmaktadır.

göstergesi.dir. Bir total kalça protezi cerrahisinde optimal cerrahi

* S.S.K. Göztepe Hast. ll. Ortop. ve Trav. KI. Şefi, Doçent
** S.S.K. Göztepe Hast. ll. Ortop. ve Trav. KI. Şefi, Doçent
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uygulamanın

Preoperatif planlamada:

1- Endikasyon,

ile protezin:

2- Yeterli radyografi,
3- implant seçimi

önemlidir.

1- Model ve ölçüsü,
2- Femoral ve asetabular kompo-

Preoperatif planlama

doğru

endikas-

nentin doğru pö'zisyonu,

yon konulmasıyla başlar. ikinci olarak
yeterli radyografi gereklidir. Her hastaya

3- iki alt ekstremite arasındaki uzunluk farkı tespit edilir.

1 m. mesafeden çekilmiş pelvir A/P grafi, femur üst uç ve kalça yan grafisi çekil-

Asetabular planlama için asetabukenarı

melidir. Bir pelvis A/P grafide referans

lum

noktaları

retlenir.

olan

gözyaşı damlası,

büyük

ve foramen obturatorum

Şablonda

işa

asetabulumun alt ucu

ve küçük trokanterler, her iki kalça ekiemi net ve simetrik olarak görülmelidir.

alt limitinde olmalı
dır. implantın konveks yüzü asetabulu-

Revizyon ameliyatlarında 15 cm. mesafe-

ma temas etmelidir ve üst kenar aseta-

den değiştirilerek protezin radyografisi

bular tavan ile kontakt halinde

çekilmelidir (3). Revizyonda yan grafide

En önemli

çok önemlidir. Genellikle uzun protez
yerleştirildiğİnden femur proskimalindeaçılaşma

ki anteriara olan
dir.

gözyaşı damlasının

o

la 40 -45

o

olanı

olmalıdır.

da asetabulumun yatay-

derece

açıda olmasıdır. Şa-

yet asetabular defekt varsa:

tam bilinmeli1- Greftleme - Çips
-Kıyma

Radyografide eklem mesafesi, kontakt yüzeyi ve kontainment
lir.

değerlendiri

2- Asetabular reinforcement rign
(ARR)

kararı

verilmelidir.

implant seçimi total kalça protezi
ameliyatı

öncesi

aşamalardan

biridir. Eli-

mizdeki protezi hastaya uygulamak yeri-

PREOPERATiF PLANLAMA

ne, hastaya en uygun protezi seçip onu
uygulamak gerekir. Günümüzde bu ka-

Orginal Müller düz stern total kalça

dar fazla protez içinde
ve ekonominin de rol
alınırsa

ne

seçimin

Seçeceğimiz

planlama
tec

teknolojinin

oynadığı

de

zorluğu ortadadır.

değişecektir.

ile organik

ilişkide

Müller' e göre "ki buna birçok
cı

yazar

katılmaktadır"

protezi planlama

tekniği

4

aşamadır.

göz önü-

implanta göre preoperatif

tekniği

firması

tıbbi

Pro-

olan M.

araştırma

preoperatif plan
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1 - Protez modeli seçilir,
- Medial kontur medial korteksle
üstüste getirilir,
- T çizgisi trakhanter üst

noktası

na temas ettirilir,
- Stern ölçüsü tespit edilir,

- Template ile

şablon

üstüste bir-

SI

birine paralel tutulur,
şablona

- Protez
tı

ölçülür,

- R çizgisi ile trokanter minör arası

çizilir T ve R hat-

ölçülür.

çizilir.
Preoperatif planlama

2 - Grafide pelvisin orta

noktası işa

retlenir,

gunun

şablonu

uygunluk
şablon

ameliyat

yapılan
sonrası

her olgrafi ile

açısından değerlendirilmelidir.

leştirilir,

uygun protez yerleştirilmişse
cerrahi müdahale başarı ile gerçekleşti

- Asetabulum anatomik pozisyo-

riimiş

- Orta çizgiye paralel

yer-

Şablona

demektir.

na getirilir,
- ARR
luk

kullanılacaksa

boş

bırakılır,

- Pelvis
3 -

5 mm.

KAYNAKLAR

halkası şablona

Şablon sağlam

çizilir.

tarafa çevrilir,

- Stem femurun medial korteksine temas edene kadar baş merkez

şablon

çevrilir,

- Trokanter majör ve minör

işaret

lenir.
4 -

Şablon

hasta tarafa çevrilir,

- Trakanterler üstüste getirilir,
- Femur

şablona

çizilir,

- T çizgisi ile trokanter majör ara-

1- Clandruccio R. A.: Arthrop/asty of Hip.
Campbel/'s Operative Orthopaedics Seventh ed.
Vol//. P 1213-550. The C. V. MosbyCompany Washington D. C. 1987.
2- Mü/ler M.: 45th Course and Work Shop on
Operative Treatment of Osteoarthritis of The Hip
Joint. 27-30 March 1990. Beme.
3- Phillips T. W., Messieh S. S., Mc Donald
P. 0.: Femoral Stern Fixation in hip replacement.
J. Bone Joint Surgery. Vol. 72-8 No 3. P. 431-4,
May 1990.
4- Weightman B., Freeman M. A. R.: The Mechanical Properties of Cement and foosening of
the femoral component of the hip replacements.
J. Bone Joint surgery Vol 69-8. No 4. P. 558-64,
August 1987.
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KALÇA EKLEMi OSTEOARTiRiTiNiN TEDAViSiNDE
SEMENTLi TOTAL ENDOPROTEZ UYGULAMALARI
VE SONUÇLARI
Dr. R. Ferruh ilter *, Dr. Halil Bekler**, Dr. Mehmet Tezer ***

Dejeneratif kalça hastalığının tedavisinde ideal yöntem ağrının tam ve sürekli olarak giderilmesini, kalça hareketlerinin tam olarak normale dönmesini ve
stabil bir kalça elde edilmesini sağlamalı
dır. Ayrıca kısalık olmamalı ve multipl
ameliyatlara gerek duyulmamalıdır.
Bugün için bu amaca henüz tam olarak ulaşılamamıştır. Günümüzde bu
alandaki en ileri teknik olan total kalça
endoprotezleri gün geçtikçe biomekanik ve biomateryal olarak gelişme göstermelerine rağmen, başlıca sorun olan
ve zamanla doğru orantılı olarak artış
gösteren geç aseptik gevşeme sorununa henüz tam bir çözüm bulunamamış
tır (1, 2, 8, 15, 16, 17, 18).
1960 yılında Charnley'in akrilik sementi kullanmaya başlaması ile !<alça
cerrahisinde bir çığır açan sementli kalça artroplastileri, geçen 30 yıllık zaman
dilimi içerisinde sürekli bir değişim ve
gelişim göstermişlerdir (5). Günümüzde
ortopedik cerrahiarı ilgilendiren güncel
* S.B.
* S.B.

konu şüphesiz sementli ve sementsiz total kalça artroplastilerinin kullanımları ve
birbirlerine· olan üstünlükleri üzerindeki
tartışmalardır. Düz saplı endoprotezler,
1965 yılına kadar total kalça artroplastilerinde yaygın olarak kullanılmışlardır. Bu
uygulama sırasında her seferinde trokanterik osteotomiye gerek duyulması nedeniyle, bu sorunu ortadan kaldırmak için
1966 yılında eğri saplı femoral komponentler geliştiriidi (13). Charnley- Müller
ya da Müller eğri saplı endoprotezi olarak adlandırılan bu protezler kısa sürede
dünya çapında yaygınlaşmıştır (13).
1975 ve 1979'da yapılan çalışmc:i.larda
bu iki tip. endoprotezden elde edilen
uzun süreli sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve düz saplı protezlerde
sap kırılmasına hiç rastlanmadığı ve sap
gevşemesinin sadece çok geniş modüller kavite olan olgularda oluştuğu bildirilmiştir (13). Buna karşılık eğri saplı pmtezlerde% 10 oranında gevşeme saptanmış ve % 4 oranında sap kırılması ve

Şişli

Etfal Hastanesi Ort. ve Travm. KI. Başasistam

Şişli

Etfal Hastanesi Ort. ve Travm. KI. Asistam
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gevşeme

nedeniyle revizyon cerrahisi
gerekmiştir. Asetabuler gevşeme ise her
iki grupta eşit olarak saptanmıştır. Bu
sonuçlar üzerine 1976 - 1977 yıllarında,
günümüzde kullanılan düz saplı protez
sistemi geliştirilerek yaygınlaştırılmıştır
(9, 13). Biz de çalışmamızda kliniğimiz
materyalini kullanarak bu iki tip sementli
total endoprotez uygulamasından elde
ettiğimiz sonuçları karşılaştırmalı olarak
incelemeye çalıştık.

MATERYAL VE METOD
Sağlık Bakanlığı Şişli

Eftal Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Kasım - 1982 ile Aralık- 1990 tarihleri arasındaki 8 yıllık dönemde 54 olgunun 60
kalçasına sementli total kalça artroplastisi uygulanmıştır. Çalışmamızın materyalini, bu olgulardan yeterli preoperatif kayıtları bulunan ameliyat sonrası klinik ve
radyolojik kontrolları yapılmış olan 47 olgunun 53 kalçası oluşturmaktadır. Olgularımızdan bir tanesi de pastop eksitus
nedeniyle çalışmamıza alınmamıştır.
Olgularımızın 39'u (% 83) kadın, 8'i
(% 17) ise erkektir.
28 olguda sağ kalçaya, 13 olguda
sol kalçaya, 6 olguda da her iki kalçaya
total endoprotez uygulanmıştır. Olguların en genci 21, en yaşiısı 77 yaşında
olup, ortalama yaş 50.4'tür. Yine olgularımızın 26' s ında (% 49) etyoloji primer
osteoartrit iken 27 tanesinde (% 51) sekonder osteoartrittir. Sekonder osteoartritin dağılımı ise 9 kalçada displazi veya
DKÇ, 3 kalçada Perthes sekeli, 2 kalça-
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da asetabulum kırığı sonucu artroz, 2
kalçada romatoid artrit, 4 kalçada ankilozan spondilit, 4 kalçada collum femoris
psödoartrozu, 2 ka!çada da avasküler
nekrozdur.
--.
Olgularımızın 31 kalçasına Müller
düz saplı endoprotez, 22 kalçasına da
Charnley - Müller tipi total endoprotez
uygulanmıştır.· Olgularımızın izlenme süresi en kısa 2 ay, en uzun 72,5 ay olup
ortalama süre 18 aydır.
Kamplikasyon olarak 1 olguda protez dislokasyonu, 1 olguda derin hematom, 1 olguda postop eksitus oldu. Dislokasyon genel anestezi altında redükte
edilerek tedavi edildi.
Olgulardan elde edilen sonuçlar klinik ve radyolojik olarak değerlendirildi.
Klinik sonuçlar ağrı, hareket ve yürüme
açısından Merle D' Aubigne ve Posta! tarafından ortaya konan ve Charnley'in
modifiye ettiği sisteme göre değerlendi
rildi (8, 18).
Buna göre düz saplı protezlerde
ameliyat öncesi ağrı puvanı ortalaması
3.4 iken ameliyat sonrasında 8.6'ya yükselmiş, hareket puvanı ameliyat öncesinde ortalama 3.8 iken, ameliyat sonrasın
da 7.2'ye yükselmiş ve yürüme puvanı
ameliyat öncesi ortalama 3.6 iken ameliyat sonrasında 6.5 olmuştur. Charnley Müller prç:>tezlerde ise ağrı puvanı 2.5'ten 9.7'ye, hareket puvanı 3.5'tan 7.5'a,
yürüme puvanı ise 2.8'den 8.2'ye yükselmiştir. Klinik sonuçlardaki bu benzerlik,
radyolojik sonuçlara yansımamıştır. Gevşemenin radyolojik bulgusu olan sement- kemik sınırındaki radiolusen çizgilere göre değerlendirme yapıldığında,

düz

saplı

prot6zlerde 4 ka!çada (%
12.9) asetabulei komponentte, 3 kalçada (% 9.6) ise femoral komponentte radiolusan çizgiier saptanırken, Charniey
- h!ıüller tip protezlerde 5 kalçada (%
22. 7) asetabul er, 7 kalçada da (% 31.8)
"femoral komponentte aynı bulguiar saptandı. Düz saplı protez uygulanmış oian
hiçbir olgumuzda kalkar rezorpsiyonu
saptanmazken, Charnley - Müller tip
protezlerde 4 ka!çada (O.ô "ı8.2) belirgin
rezorpsiyon saptandı. Yine düz s2p!ı
protezlerde bir kalçads. (% 3.2) femorcı!
komponentte varusa kayma saptanır
ken, Charnley - Müller grubunda 5 kalçada (% 22. 7) ';arusa kayma sapta:ıdı.
Radiolusan çizgiler sap!adığ:mız olguların hiçbirinde çevşerneye ait klinik bulgu
saptanmadı ve bugüne kadar hiçbir olgur.ıuza revizyo.n cerrahis: uygulanması
gerekmed i.

TARTIŞMA

VE SONUÇ

Total kalça artroplastilerinin revizyon cerrahisi tekn;k olarak primer cerrahi giri;?irne göre daha güç bir girişim
olup relatif olarak daha yüksek bir
kamplikasyon oranına sahiptir (11, 14).
Ayrıca bu girişimin uzun süreli sonuçları
henüz karanlıktadır (10). Bu nedenle
protez gevşemesine zemin hazırlayan
faktörleri etkisiz kılacak olan protez dizaynlarına ve ge!işmiş cerrahi teknikiere
büyük gereksinme vardır. işte bu gerçekten yola çıkan Müller 1977'de, erken
mekanik başarısızlıklardan sorumlu olan
faktörleri gidermek amacıyla kendine ait
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eğri saplı

protezleri modifiye etti (9. 13).
Charnley - Müller tip protezlerin mekanik başarısızlığa neden olan özelliklerinin başlıcaları eğri sap nedeniyle kolayca varusa kayrrm eğilimi (3. 6,9), üçgen
kesitli dizaynı nedeniyle medial korteksin ince ve keskin olmasi sonucu semente aşırı stresierin gelmesi (7, 9), protez sapının ·femoral kanalın yarısından
daha azını dolduracak kadar küçük olrııası nedeniyle medüller kanalın daldurulması için daha büyük miktarda semente gerek göstermesidir (1, 3, 9, 17).
Suniara karşılık Müller'in düz saplı protezinir. sap kısmı dört kenar!ıdır ve distale
gittikçe ineelen bir yapı gösterir. Medüller kanalda protezle kemik arasında sıkı
bir temeıs sağlamak amacıyla kenarları
yuvarlatilmıştır. Bu nedenle stres konsantrc.syoilları azaltılmıştir. Medüller kanala mümkün olan en büyük protezi kullanarak ve kalan boşluğu sernentie daldurarak çifte fiksasyon sağlanabilir. Sap
boyunca ilerleyen lor.gitudinal oluklar
ise rotasyonel kuvvetiere karşı ilave bir
tutunm& sağlarlar. Ayrıca düz sap dizaynı lle protez 'Je ker.ıik arasında oluşan sı
kı uyum nedeniyle varus oriyentasyonu
da engellenmiş olmaktadır. Diğer yönden buradaki fiksasyon medüller tipte olduğundan protek de ayrıca yakalığa ve .
kalkarboyun temasına ve desteğine gerek kalmamaktadır. Bu dizaynın önemli
bir avantajı da, protez gevşediği ve fernur cismine rnigre olduğu takdirde daha distalde kendini kilitleyebilmesi ve
stabilitesini yeniden kazanmasıdır (9).
Kalçada karştlaşabilecek değişik anatomopatolojik durumları karşılayabilecek

['

ır

ı

ı

1

1

şekilde

bu protezlerin regüler, lateralize
ve CDH olmak üzere 3 ayrı tipi bulunmaktadır.

Bu çalışmamızda elde ettiğimiz radyolojik sonuçlar, sözkonusu bilgileri desteklemektedir. Sementli protez uygulamalarında, düz saplı protezlerin. eğri
saplı protezlere karşı daha seçkin bir
yöntem olduğunu düşünmekteyiz. Elde
ettiğimiz sonuçlar Goodman ve arkadaş
larının (1987) düz saplı protezler üzerindeki çalışmalarında elde ettiği sonuçlarla uyum göstermektedir (9). Ayrıca Sutherland ve arkadaşlarının (1982) Müller
eğri saplı protezlerin sonuçları üzerindeki çalışmaları da görüşlerimizi desteklemektedir (17).
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ÇiMENTOSUZ TOTAL KALÇA PROTEZi
UYGULAMALARI VE SONUÇLARI
Dr. Zeki KORKUSUZ

*, Dr. Bülent ERDEMLi**, Dr. Ya/tm ATEŞ **

1960'1ı yıllarda

Sir John Charnley'in
total kalça artroplastisinde kemik çimentosu (self-curing polymenthylmethacrylate) kullanmaya başlamasıyla kalça cerrahisinde parçaların kemiğe kalıcı ve güvenilir kaynaması problemini çözmüş olmakla birlikte, çimentolu total kalça protezlerinin uzun dönem takiplerinde komponentlerin aseptik gevşemesi ve kemik
erozyonu gibi komplikasyonlar sıkça görülmektedir (2,3,4,5,6, 7). Hasta seçimi,
protezin tipi, çimentolama teknikleri gibi
pek çok faktöre bağlı olarak bu tip
komplikasyonlar karşımıza çıkabilmekte
dir. Literatürde çimentolu kalça protezi
ameliyatı olan hastalarda radyolojik olarak tesbit edilen aseptik gevşeme insidansı asetabul um için %1-29 iken, fem ur için bu oran %1-41 bildirilmiş olup
ayrıca 1O yıl sonrasında reyizyon gerektiren kalça oranı ise %1.5-19 olarak bilirilmiştir(6). Genç ve daha aktif hastalarda
kalça protezlerinin kullanılmaya başlan
ması, bone ingrowth ile kaynama sağlı* A.Ü. T.F.
** A.Ü. T.F.

Ortop. ve Travm. A.B.D. Profesörü
Ortop. ve Travm. A.B.D. Asistam
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yan porous kaplı materyalierin
la da çimentosuz protezlerin
hızlandırmıştır (3)

dolayısıy

gelişimini

MATERYAL METOD:

1988 Şubat-1991 Şubat ayları arasın
daki dönem içersinde Ankara Üniversite- ·
si ibni Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda değişik etyolojik nedenlerle 82 hastanın 86 kalçasına
çimentosuz total kalça protezi uygulanmıştır. 82 hastanın 36' sı erkek (%43. 9) ı
46 tanesi kadın (%56.1) idi. Hastaların
en küçüğü 21 en büyüğü ise 70 yaşında
olup ortalama yaş 49.4 idi. 82 hastanın
46'sındas sağ kalça {%56.1 ı 32'sinde
sol kalça (%39.1) 4ıünde ise (%4.8) sağ
ve sol kal.çalar birlikte tutulmuştu. 86 kalçada ameliyat öncesi teşhis _olarak; 44
vaka da primer osteoartrit (%51.1) ,20 vakada sublukse zeminde gelişmiş osteoartrit (%23.2)ı3 vakada romatoid artrit

amacıyla

takip süresi 1.5 ay en uzun ise 28 ay

(%5.9), 5 vakada posttravmatik olarak

olup ortalama 15.7 ay idi. Çimentosuz

(%5.9)ve 1 vakada ise sickle cell anemi
(% 1.1 )tesbit edilmiştir. (Tablo 1) En kısa

total kalça protezi konan 86 kalçanın; 30
tanesine Spotorno-expansion, 2 tanesi-

(%9.4),5

vakada

1

1
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Banjica,
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44-

Balgrist-Zweymüller,

tanesine Balgrist-Spotorno, 3 tanesine Balgrist-Triloc, 1 tanesine
Balgrist-PCA
long
stern, 1 tanesine de
Balgrist-Wagnertipi protez konulmuştur .. (Tablo
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hastaların

ameliyat' öncesi dönemde 1 metreden standart
önarka kalça filmleri çekilerek kemik kalitesi
Singh tarafından 1970
de tarif edilen kriteriere
göre tesbit edilmiştir
(8) .. Gene bütün hastaların morfolojik kortikal
indeksleri hesaplanarak
kemik niteliği hakkında

Tablo 2: Protez tipi
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s

fikir edinilmiştir. Kemik
kalitesini gösteren bir diğer yöntemde 1986'da
Dorr tarafından tarif edilen CC oranıdır. Bu
oran genç hastalarda
yaklaşık olarak %50 dir.
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kemik kitlesinin kaybı
nı gösterir. CC oranı %75 den fazla ise
çimentosuz total kalça artroplastisi için
relativ bir kontrenikasyon teşkil eder
(3,4). Hastalar ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası3,6, 12,24'üncü aylarda modifiye He.rris kalça puanlama sistemi ile klinik olarak değerlendirilmiştir. Modifiye
Harris puanlama sisteminde hareket sı
nırları (range of motion) sınıflandırılmış
tır. Bu yöntem Harris'in tarif ettiğ metotdan daha kolay ve daha tama yakındır
(3,4,9,). Ameliyat sonrası dönemde hemen çekilen grafilerde femoral parçanın·
"cerrahi uyumu" özelliği tesbit edilmiştir.
1988 de Cook ve ark. tarafından tarif
edilmiş olup; küçük trakanterin altında
kortekse 1mm yakınlıktaki implant kısım
ları ölcülerek bu d~ğer, kortekse 1 mm
yakınlıktaki gövdenin yüzdesini elde etmek için küçük trakanterin altındaki total gövde yüzeyinin uzunluğu bölünmesiyle elde edilen bir orandır. Bu oran %
1O' dan az ise kötü, % 1O - 40 ise zayıf,
% 4' dan fazla ise iyi cerrahi uyum dan
bahsedilir (3,4). Gene Postoperatif dönemde çekilen grafilerde femoral parcanın varusjvalgus pozisyonu ve asetabular açı (opening angle) tesbit edilmiştir.
Normal 35-55 arası olan bu açı 35'in altı,
55'in üstü olduğunda kötü cerrahi yerleştirmeden bahsedilebil ir. Ameliyat sonrası çekilen grafilerde Gruen femoral
komponent (Zone 1-VII), De lee ve
Chernley'in asetabulum (Zone 1-111) için
tarif ettikleri zonlar incelenerek 1mm
den fazla radyolusens alan olup olmadı
ğı tesbit edilmiştir. Hedley'in tarif ettiği
kemik remodeling özellikleri ki bunlar
Bu

oranın artması
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boynun yuvarlaklaşması, boyunda lizis,
proksimal medial korkteksin kortikokanselizasyonu, endosteal kemik köprüleri,
distal hortikal hipertrofi olup bunların
olup olmadıkianna bakılmıştır. Heterotopik kemik formasyon u Brooker' in tarif
ederek Hedley'in modifiye ettiği Class
1-IV göre sınıflandırılmıştır.

SONUÇLAR:
Kliniğimizde

1988 Şubat-1991 tarihleri arasında değişik etyolojik nedenlerle
82 hastanın 86 kalçasına çimentosuz total kalça protezi uygulanmıştır. Tüm hastaların ameliyat öncesi ve amelityat sonrası 3-6-12 ve 24'üncü aylarda modifiye
kalça skorları tesbit edilmiştir (Tablo 3).
Postoperatif birinci yılda 66 (% 76. 7) hastanın kalça skoru 90-100 (mükemmel)
iken 16 (18.6) hastanın kalça skoru
80-89 (iyi), 4(%4.6) hastanın ise 70-79
(zayıf) idi. 60-69 (kötü) arası puan alan
hastamız yok idi. Kalça skorları birinci
yılda giderek arttığı halde bir ile ikinci yıl
lar arasında büyük bir değişiklik olmadı.
Hastaların
büyük çoğunluğunda
(%86) ameliyat öncesi dönemde ağrı ileri derecede iken postoperatif dönemde
özellikle de 3. ve 6. aylarda %21 'sinde
hafif derecede bir uyluk ağrısı saptanmış olup bu bilhassa uzun süre ayakta
aktivitede bulunanlarda daha sık olarak
karşımıza çıkmıştır. Vakaların postoperatif çekilen grafilerinde ortalama %75 vakada iyi "cerrahi uyum" tesbit edilirken
%15 ise kötü bulunmuştur. Ayrıca varusjvalgus pozisyonu 130-150 derece

arasında

saptanmamış

ortalama 140 derece olarak bulunmuştur. Vakalarımızın %87'slnde asetabular açı 35-55 derece arasında tesbit
edilmiştir. Hastalarımızın hiçbirinde asetabular migrasyon ve radyolusens alan

olup temaral komponentlerde aseptik gevşemeye ait bir bulgu
tesbit
edilememiştir.
Va.kalanmızın
%%11.6 da hafif.. derecede heterotooik
'
kemik formasyonu tesbit edi: miştir.
'

TABLO- 3: f;,1odifiye Hariis Ka!ça

Puanları'nın Dağılımı

'
Skorlama
Zamanı

1
t

ı

Kalça

90- i 00

80-89

70-79

11

Sayısı

(mükemmel)

(iyi)

(zayıf)

1 (kötü)

60-69

< 60

-

-

84

5

7

6. ay

83

17

'12. ay

86

24. ay

84

Postoperatif

ı

iı
i

85

69

3

-

45

21

-

66

16

4

-

-

67

15

2

-

-

.

ı
ı

!

-

86

i

1

T

Preoperatif

ı

3. ay

Bir hasta postoperatif 1. haftada pulmoner tromboemboli nedeniyle, 1 hasta
ameliyat sırasında yaygın anterior myokard enfarktüsü nedeniyle ölmüştür, 3
hastamızda derin ven trombozu geliş
miş ve hepari~izasyon toral antikoagulan tedavi uygulanmıştır. 4 hastada asetabulum oyulurken delinmiş ve femur
başlarından alınan greftler konmuştur.
Sickle eel! anemili ve iki taraflı kalçasına
protez konan hastamızın sol kalçasında
ki spotorno expansion cup travma neticesinde kırılmış ve hasta yeniden ameliyat edilerek expansion cup yerine Balgrist kup konmuştur. Gene iki kalçasın
dan da ameliyat edilen bir bayan hastamızın sol kalçasındaki Spotorno-expansion; femoral parçanın aşırı valgus pozisyonunda olması nedeniyle kalça dis-
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1

loke olmuş ve hasta yeniden ameliyat
edilerek femoral stern değiştirilmiştir.

TARTIŞMA

Çimentolu protezlerdeki gevşeme insidansını azaltmaya yönelik olarak geliş
tirilen çimentosuz protezler komşu kemiğin protez yüzeyine ilerlemesi esasına
dayanmaktadr (1 ,3,4,6). Pekçok hayvan
deneylerinde değişik otörlertarafından
bone ingrovvth göterilmiştir. Bu düşünce
histolojik çalışmalarla desteklendikçe daha fazla taraftar bulmaya başlamıştır.
(3)
Çimentosuz total kalça protezlerinin
kısa. ·süreli klinik sonuçlarını bildiren çeşitli yayınlar mevcuttur. Callaghan ve ar-

ı

i

1

ka 50 vakada yaptıkları PCA leri en az 2

rastlanılmamıştır.

yıl

% 16

rahi uyumu seri m izde iyi olarak %75, kö-

olarak bildirmişlerdir. Engh ve arkadaşla

tü olarak %15 olarak bulunmuştur. Bunun sebebi cerrahideki teknik yetersizlik-

takip

etmişler

ağrısını

ve uyluk

rıda 307 vakalık AML serilerinde ağrıyı

%14,

topallamayı

lirtmişlerdir.

ise %21

olduğunu

be-

Biz serimizde postoperatif

ağrı

yüzdesini %21 olarak bulduk ki buda literatür ile uyumludur. Protezin distal ucundaki mikro hareketler ağrıya yol
açabilmektedir (4).

Kasık ağrısı

tabular stabilite ve

asetabularaçı

ise aseile

iliş

lerdir.
ral

Femoral

Koyduğumuz

parçanın

parçanın

cer-

protezlercieki femo-

varusjvalgus pozisyonuile

asetabuler parçanın açılma açısı literatür ile uyumludur. Vakalarımızın %28'inde boynun yuvarlaklaşması görülmüştür
ki litaretürde bu %35-38 arasında bildirilmektedir. (3,4) Serimizde %11.6 olarak

kilidir. Femurun asetabulumdan daha
az kanlanması, femura gelen eğilme, ·

tesbit

makasiama ve rastasyanal kuwetlerin

dur.

ettiğimiz

Class ll heterotopik ke-

mik formasyonu ise literatür ile uyumlu-

daha bozucu etkiye sahip olması nedeazaldığı

Son dönemlerde çimentolama tek-

gösteren bulgu hataların yürürken yada sandalyeden kalkarken uyluklarında

niklerinin modernleşmesi; örneğin pulsative lavaj, plug ve tabanca kullanımı, ce-

duydukları ağrı

ment sentrifugasyonu, pressurizasyon

niyle optimal primer stabilitenin
nı

tedir. (7)
sı

birinci

nuç

Hastalarımızda
yılda

alınırken,

mıştır.

ve topallama olabilmek-

%4.6

ameliyat sonra-

%%76.7 mükemmel so%18, 6 da iyi sonuç

zayıf

alın

sonuca yol açan 4 va-

kada ise asetabulumun kemik kalitesi-.
nin çok kötü

olması

gibi tekniklerin

kullanılması

larda düzelmeye yol

klinik sonuç-

açmıştır

(3,4). Ge-

ne literatürde bildirilen bir noktada
dönemde

gevşeme insidansının

tosuzlarda daha

kısa

çimen-

sık olduğ~dur.

nedeniyle ameliyat

sırasında

Hastaların

kısalığı

delinme meydana gelmiştir.
Bu defektler femur başlarından alınan
greftler ile doldurulmuş olup hastalar

nedeniyle radyolojik gevşeme oranını bilmek söz konusu olmasada özelliklede

postopearatif dönemde daha uzun bir

genç ve aktif hastalarda çimentosuz to-

edilmişlerdir.

tal protezler iyi bir endikasyon olup 60

süre yük verilmeden takip
Bu durumun klinik sonucu
Harris kalça
dayız.

etkilediği

ve

puanını düşürdüğü kanısın

Gene bir

yaşın

üzerinde asetabulum için çimentosuz iyi bir seçenek iken gelişen çimento- ·

meydana

lama teknikleri sayesinde femura çimen-

için litaratür-

tolu bir komponentin konması özellikle

kırıkiarına rastlandığı

uzun takiplerde daha iyi klinik sonuçlar

hastamızda

gelen asetabular cup
de çimentolu cup

takip sürelerinin

kırığı

halde çimentosuz kap tiplerinde

kırığa
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verecek

kanısındayız.
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SEMENTSiZ PROTEK KALÇA TOTAL~PROTEZiNiN
DEGiŞiK ENDi KASYONLARDA UYGULANMASINDAN
ÖRNEKLER

Dr. Fahri SEYHAN *, Dr. Mehmet DEMiRHAN**

istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalında Sementsiz Total Kalça Protezi uygulamalarına
1988'de başlamış ve 1990 yılı sonuna kadar revizyon ve primer uygulama olarak
sayı 163' e ulaşmıştır. Kullanılan sementsiz protez tipleri Tablo 1'de gösterilmektedir.
12345-

Aesculap PM
Howmedica P.C.A.
Corin, Freeman
Protek, Weill
Protek, Supotorno

Ayrıca

her

yıl

uygulanan kalça total
protezi sayıları Tablo 2'de karşılaştırılma
lı olarak ve grafik şeklinde gösterilmiştir.
Burada sementsiz T.E.P. sayısının son
iki yılda büyük bir hızla arttığını ve sementli T.E.P. uygulama sayısını geride
bıraktığını görüyoruz.
Bu uygulamalar içinden seçtiğimiz 6
tane Weill tipi Protek Protezi uygulama* ist. Üniv. i. Tip Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D. Profesörü
** ist. Üniv. i. Tip Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D. Araş. Gör.
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sını,

her biri değişik uygulama endikasyanlarına örnek oldukları için sunuyoruz:
1- F. Ç., 47 yaşındaki bu kadın hastam;zın
sol kalçasına 11 yıl önce
1978'de sementli Müller protezi uygulamıştık. Aynı kalçada ağrının tekrar başla
ması üzerine Temmuz 1990'da geldiğin
de bu sementli protezin asetabulum bölümünün gevşemiş olduğu, fakat femur
protezinin gevşememiş olduğu görüldü.
Revizyon ameliyatında asetabulum protezi ve sement tamamen çıkarıldıktan
sonra kemik bankası grefti iki vida ile tutturuldu ve Weill tipi asetabulum protezi
yerine vidalandı. Femur protezi ise gevşememiş olduğu için değiştirilmedi. Revizyon ameliyatlarında gevşeme olsun
olmasın rer iki komponentin de değişti
rilmesi gerektiğini savunan görüşler ve
bu şekilde uygulayan meslektaşlarımız
olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu vakayı tartışmaya sunuyoruz.

2- G. E., 47 yaşındaki bu kadın hastamızın sağ kalçasına 7 yıl önce 1983'de
hipoplazik kalça zemininde artroz olduğu için Wagner protezi uygulamıştık.
1990'da geldiğinde femur boynu ve başı
nın rezarbe olduğu ve protezin gevşe
yip döndüğü görüldü. Şubat 1990'da yapılan revizyon ameliyatında Weill tipi sementsiz protez kullanıldı. Bu protezin
asetabulum parçasının derinliği az olduğu için hipoplazik bir asetabuluma en
uygun protez olduğu düşünülerek tercih
edildi. Çıkarılan Wagner protezi incelendiğinde, polietilen asetabulum protezinin dış yüzeyinde aşınma görünmesinden hareketin buradan olduğu anlaşıldı
ve ilginç bulundu. Ameliyattan 6 ay ve
1O ay sonraki kontrol grafilerinde protezin uygun durumunu koruduğu görülmektedir.

3- F. S., 39 yaşındaki bu kadın hastamızda sol kalça doğuştan çıkığına
bağlı 4 cm kısalık ve neokatil zemininde
artroz vardı. Ameliyat öncesi planlamada, femur başının çıkık yerinde greft olarak bırakılması ve asetabulumun normal
yerine yerleştirilmesi planlandı. Aralık
1989' da yapılan ameliyatta Weili tipi sementsiz protez kullanılarak aynen uygulandı ve böylece 4 cm kısalık düzeltilmiş
oldu. Fakat ameliyat sonrasında hastanın siyatik ve femoral sinirlerinin ikisinde
birden nöropraksi olması bize epeyce
zor günler geçirtti. Ancak 2 ay içinde sinir fonksiyonlarının yavaş yavaş geri gelmesi ile ve bir yıllık takibinde sonucun
iyi olduğunu görmekle rahatladık.

bu kadın hastamızın sağ kalçasında koksa magna ve
subluksasyon ile beraber ileri derecede
artroz vardı. Kalça, ekiemi fleksiyon, adduksiyon ve dışa ratasyon durumunda
sertleşmişti. Bu kalçaya Mart 1990' da sementsiz protek protez kullanarak artroplasti yapıldı. Bu .ameliyatta femoral komponentin yerine sıkı oturtulmasına çalışır
ken proksimal femurda fissür oluştu ve
3 serklaj teli ile tesbit edildi. Bu komplikasyqnun hastanın prognozu üzerinde
kötü bir etkisi olmadı. 2,5 ay sonraki
kontrol grafisinde iyileşmiş olduğu görülmektedir.
4- N. M., 42

yaşındaki

49 yaşındaki bu kadın hastamızın sağ kalçasında koksa vara ile beraber artroz ve fleksiyon dışa ratasyon
knontraktürü vardı. Ekim 1990'da sementsiz protek protezi kullanılarak artroplasti yapıldı. Deforrnite ve kısalık tamamen düzeltildiği halde femoral sinirde nöropraksi oldu ve 3 ay sonraki kontrol muayenesinde bile tamamiyle düzelmemiş olduğu görüldü.
5- F.

i.,

6- D. T., 19 yaşında bir genç kız
olan bu hastamız sunulan vakalarımız
arasında çeşitli yönleri iie en ilginç olanı
dır. Bu hastamız bize geldiğinde sağ ve
sol kalçalan adduksiyon durumunda neredeyse tamamen ankiloze olmuş durumda idi. Zorlukla yürüyebilir, yine zorlukla oturabiliyor ve hijyenik tuvaJetini
yapamıyordu. anamnezinde 4 yaşında
iken iki taraflı DKÇ için dedavi edildiği,
sonuçtan memnun olmadıkları için 15
yaşında iken Londra' da her iki kalçasına
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ameliyat yapıldığı öğrenildi. Bu ameliyatların sağda abduksiyon osteotomisi ve
vida plakla tesbit, solda ise Chiari osteotomisine benzer bir Pelvik osteotomisi
olduğu anlaşıldı. Ne yazık ki bu ameliyatlardan sonra kalçalarda artroz ve ileri
derecede hareket kısıtlılığı oluşmuştu.
Bu kalçaları tekrar hareketli hale getirmek için Total artroplastiden başka çare
bulamadık. Mart 1990' da sağ kalçası na
sementsiz protek protezi uyguladık. Bu
uygulamada mevcut vidaların ve plağın
çıkarılmasında teknik zorlukla karşılaş
tık. Bu esnada femur proksimalinde fissür oluştu, telle Serklaj yapıldı. Ayrıca
eskiden yapılmış olan abduksiyon osteotomisi de teknik zorluk yarattı. Ancak
düzeltici osteotomiye gerek kalmadan
femur protezini uygulayabildik. Ameliyat
sonrasında bu kalçada hareketin çok iyi
olması ve ağrıların geçmesi üzerine 8 ay
sonra Kasım 1990' da sol kalçaya yine
aynı tip protezi kullanarak Total artroplasti uyguladık Bu ameliyatlarda, 4 yıl
önce yapılmış olan Chiari osteotomisinden sonra oluşan değişiklikleri gözlemleme fırsatını bulduk. Teknik olarak da
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hastanın

kendi femur başını yerine vidalamak suretiyle geniş asetabulum doldurmak ve asetabulum protezini daha
distale uygulayıp kısalık farkını ortadan
'·
kaldırmak mümkün oldu. Bu tarafın takip süresi henüz kısa olmakla beraber,
sonuçtan hasta ve biz memnun kaldık.

TARTIŞMA:

Sunulan bu vakaların herbiri ameliyat öncesinde, ~ndikasyon yönünden
tartışılması ve uygulanması düşünülen
protez tipinin seçimi bakımından uzun
planlama döneminden geçmiştir. Ayrıca
her biri değişik endikasyonlarda sementsiz Total kalça protezi uygulamasına örnek oluşturmaktadır. Uygulama esnasın
da karşılaşılan teknik zorluklar ve oluşan komplikasyonlar bakımından da sunulmaya değer bulunmuşlardır. Bu vakalardaki en önemli eksiğimiz takip sürelerinin kısa olmasıdır. En büyük dileğimiz
de iyi olan erken sonuçların uzun süreli
takiplerinde de iyi olarak devam ettiğini
görmektir.

TRiLOC SEMENTSiZ TOTAL KALÇA
ARTROPLASTiSi UYGULAMASI
(Erken Sonuçlartmiz)

Dr. Hilmi ULUS **, Dr. Ethem GÜR *, Dr. Günay GÜNEŞ ***
Yıllardan

sına

beri uygulanan çimentolu

total kalça artroplastisi implantlarında,
zamanla
çıkması

gevşeme

sorunlarının

nedeniyle son

yıllarda

çimentosuz total kalça artroplastisi

uygulanmıştır.

ortaya

13'ü kadın (% 56.5) 10'u

erkek(% 43.5) olan bu
talaması

ortopedik

55.2'dir. (29 - 70).

cerrahi gündemine çimentosuz implatla-

zın

rın kullanılması gelmiştir. ,Özelilkle genç

ça (% 47.8) idi ve

ve aktif hastalarda

kullanılması

giderek

artmaktadır. Yapılan çalışmalarda

tosuz implantlarda
madığı

larımızın

sorunu ol-

kalçalarına

rağmen,

takip süre-

lanmıştı

leri çimentolulara göre çok

kısadır.

Olgularımı

hastalarımızın
aydır

diğer

total kalça artroplastisi uygu-

(% 13).

toid artrite

ortala-

(1 - 13). Vaka-

3 tanesine, daha önce

gevşeme

bildirilmesine

or-

12'si sağ kalça (% 52.2), 11 'ü sol kal-

ma takip süresi 7.2

çimen-

hastaların yaş

bağlı

Bunların

ikisinde roma-

sekonder dejeneratif ar-

trit, birinde ise D.K.Ç. zeminde sekanBu çalışmamızda GATA Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim
1990 -

Şubat

Dalı'nda

1991 tarihleri

der dejeneratif artrit primer patoloji idi.

Ocak

arsında

Olgularımızın kalçalarında

23

primer pa-

'

hastada uygulanan çimentosuz total kal-

.toloji 11 hastada primer dejeneratif ar-

ça artroplastisi erken sonuçlarımız ele

trit, 10 hastada D.K.Ç. zemininde sekon-

alınmıştır.

der dejeneratif artrit. 2 hastada romatoid artrite bağlı sekonder dejeneratif artrit

Ocak 1990- Şubat 1991 tarihleri arasında kliniğimizde

23

hastanın

olarak bulundu.

23 kalça-

* Gü/h. Ask. T1p Akd. Ort ve Trav. ABD. Profesörü
** Gü/h. Ask. T1p Akd. Ort. ve Trav. ABD. Yrd. Doçenti
***Gü/h. Ask. T1p Akd. Ort. ve Trav. ABD. Uzm. Öğren.
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Tablo- 1: Total Kalça Artroplastisi uyguladığımız hastalarin prımer patolojileri
HASTALIGıN

ADI

HASTA SAYISI

KALÇA SAYISI

%

"J.

1- D.K.Ç. zeminde dejenaritif
artrit

10

10

43.5

2

2

8.7

11

11

47.8

2- Romatoid artrit zeminde
dejeneratif artrit
3- Primer dejeneratif artrit

Hastalarımıza

total kalça artroplastisi endiksyonu koyarken yaş, femur proksimalinin kortikal kemik yapısının durumu, osteoporoz ve kalçadaki dejenerasyonun etyolojik nedeni göz önüne aldığı
mız parametrelerdi. Osteoporoz Singth
indeksine göre değerlendirildi, femur
proksimalinin kortikal kemik yapısının
durumu, kalkar - kanal oranı (Dorr) hesaplanarakdeğerlendirildi. Olgularımızın

kalkar - kanal ·oranı ortalaması % 57.6
olarak bulundu (% 63 50).
Hastalarımızın preop. scorlamaları
(Harris) ortalaması 35.9 bulundu.
Olgularımızın tümünde hasta yan yatar pozisyondayken büyük trokanter
üzerinden yapılan letarel insizyonla posterior yaklaşımla ameliyat edildiler. 7' si
D.K.Ç. 1 primer dejeneratif artrit olmak

üzere 8 kalçaya (% 34.8) asetabuler rekonstrüksiyon uygulandı. 1'inde asetabul um hazırlandıktan sonra süpero medialde meydana gelen perfarasyon nedeni ile acetabulum kanseli öz kemik ilerekonstrükte edilip çimentolu acetabuler
cup implante edildi. Diğer 7 vakada femur başı ile acetabuler tavan rekontrük-.
siyonu yapıldı (femur başı işlenip şekil
verildi ve 2-3 kortikal veya kansellöz vida ile tespic edilip reamerize edildi).
Acetabuler rekonstrüksiyon uyguladığımız vakalanmızın 5'ine çimentosuz
self-tapping asetabuler komponent implante edildi(% 21.7). Diğer 3'ünde ise çimentosuz acetabuler komponent ile yeterli stabilizasyon sağlayamadığımız için
çimentolu acetabuler cup implante edildi(% 13).

Tablo- 2: Total Kalça artroplastisi uyguladığımız hastaların
acetabuler komponent uygulamasında genel durum
'.

UYGULAMA TEKNiGi
1- Çimentosuz acetabuler komponent implante edilmesi
2- Acetabuler rekonstrüksiyon + çimentosuz acetabuer
komponent implante edilmesi
3- Acetabvler rekonstrüksiyon + çimentolu acetabuler
komponent implante edilmesi
4- Çimentolu acetabuler component implante edilmesi
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HASTA SAYISI

o;o

14

60.8

5

21.7

3

..13
4.4

.

1

rı
;

Postoperatif dönemde implantın kemikle fiksasyonunun histolojik aşamaları
ve fiksasyonu etkileyen faktörler gözönüne alınarak hastalar 3 hafta immabiiize

Olgularımızda

takipte pastop 6 ayı
dolduran 15 olgumuzun yapılan skorlamasında ortalama skor 85 olarak değer
lendirildi.
·.J.

edilirler. 3 - 6 hafta arasında koltuk değ

AmeliyEt

nekleri ile ağırlık verildi. Postof 12. haftadan sonra ise tam ağırlık verildi.
Olgularımızın
pastop grafilerinde

runların başında

acetabuler rekonstrüksiyon yapılmasına rağmen triloc selff tap-

yaptığımız değerlendirmelerde

sağliyamamak

stemin cerrahi uyumu

araştırıldı.

femor.al

sırasında karşılaştığımız

so-

ping implante edilirken bazen stabiliteyi
idi.

Femo-

ral sitemin küçük trakanterin altında kalan kısmının stem korkeks mesafesi ölçüldü. Bu 1 mm'lik mesafedeki alan %
10'un altında ise kötü, % 10 ·_ 40 arası

SONUÇ

4 olguda

1- Çimentosuz total kalça artroplastisi uygulamasında endikasyon konulurken dikkatli olunmalı,

orta(% 17.4) 19 olguda ise iyi(% 82.6)
olarak bulundu.

2- Vida dişli metal back'ler acetabulumda volum ve segmenter defekt olma-

Yine aynı grafilerde acetabuler açı

yan yani greft gerektirmeyen olgulara

ise orta, % 40'tan yukarıda ise iyi olarak
değelendirildi. Vakalarımızda

lanma değerlendirmesi yapıldı (350 ile

kullanılma! ıdır,

550 arası normal) olgularımızda ortala-

3- Ameliyat sırasında çıkabilecek

ma 46.40 bulundu.
Çimentosuz total kalça artroplastilerinde henüz uzun süre!i komplikasyonları tam olarak saptanamamıştır. Kısa süreli komplikasyonlar ele alındığında di-

komplikasyonlara hazırlıklı olmalı, uzun
stemli fernoral kompanent çimentolu
acetabuler komponentler ameliyathanede hazır bulunulmalıdır.

ğer

herhangi bir total kalça artroplastisinde karşılaşılan komplikasyonlarla aynıdır. Bunlar intra operatif, erken post-operatif ve geç post-operatif komplikasyonlar olarak ele

alınabilir.

Bizim olgularımızda intra operatif 1
vakada, asetabuler perforasyon durumu
kansellöz kemik ile acetabulum greftlenerek rekonstrükte edildi ve çimentolu
müller tipi acetabuler komponet implante edildi.
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ÇiMENTOSUZ PCA TOTAL
KALÇA ENDOPROTEZLERiNiN ERKEN-SONUÇLARI

Dr. i. Remzi Tözün *, Dr. Ecmel Yeşiiler **
Dr. S. Bora Göksan **, Dr. Yalçm Yavuzer **
Kliniğimizde

1967 ile 1981 yılları arasında çimentolu kalça artroplastisi uygulanan 582 vak2ının 10 yıllık takibinde % ·
14.6 oranında gevşeme bulunması ve
bu hastalara uygulanan revizyonlarda
aşırı kemik kaybı ve çimentonun çıkarıl
ması gibi zorluklarla karşılaşması nedeniyle 1987 yılından itibaren çimentosuz
kalça artroplastisi uygulanmaya başla
mıştır. Yazımızın amacı PCA total kalça
protezi uyguladığımız hasta serimiz erken sonuçlarını bildirmektir.

HASTALAR ve YÖNTEM
istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalı Eylül 1988 ile
Aralık 1990 tarihleri arasında toplam 51
kalçaya (42 hastaya) çimentosuz PCA
(porous-coated anatomic) total kalça
endoprotezi uygulanmıştır. Bunlardan
40' ı primer olarak uygulanmış. 11 kalçaya ise Wagner yüzey değiştirme artroplastisi, Moore protezi, uygulanmıştır. Bu
kalçalardan takibi yapılabilen ve tam olarak dökümante edilebilen 37 kalça çalış-

* ist.
** ist.

mamızda

Çalışmamızda

alınmıştır.

genel değerlendirme dışı
bırakılan 14 kalçanın nedenleri Tablo
l'de belirtilmiştir. Hastalarımızın yaş ortalaması 48'dir (min. 25, maks. 65). 26'sı
kadın, 16'sı erkek olan hastalarımızn 8'ine bilateral kalça protezi uygulanmıştır.
Takip süresi ortalama 14 aydır. Ameliyat
öncesi tanıların dağılımı tablo ll'de görülmektedir.
Tüm kalçalarda lateral giriş kullanıl
mıştır. Antibiyotik profilaksisine hemen
ameliyat öncesi başlanmış olup üçüncü
grup sefalosporinlerle (seftriakson) 48
saat profilaksiye devarn edilmiştir. H eterotopik ossifikasyonu azaltmak için de
indornetasin 75-100 rngjgün 3 hafta süre ile uygulanmıştır. Hastalar üçüncü
ay, altıncı ay, birinci yıl ve .ikinci yılda
kontrole çağrılmış olup klinik olarak Merle d'Aubigne - Postel sistemine göre,
radyolojik olarak da Dünya Kalça Birliği' nin geliştirdiği kriteriere göre değer
lendirilmiştir. Heterotopik ossifikasyon
mevcut ise Brooker ve ark.' nın sınıflama
sına göre derecelendirilrniştir.

Üniv. ist. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Doçenti
Üniv. ist. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D.
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değerlendirmeye

Tablo 1. Genel Değerlendirmeye Alınmayan Kalçaların Çıkarılma
Nedenleri ve Özellikleri
Çıkarılma

Kalça

Nedeni

Sayısı

Yetersiz Takip

11

Özellik
·ı.

1 vaka - collum femoris kr. nedeniyle ameliyat
1 vaka - posrop

dCışük

ayak

1 vaka - revizyonda proksimal femur kr.
Exıtus

2

1 vaka - postop DlC
1 vaka - postop 8. ay

Diğer

ı

başka

sebeplerden

Postop servikal osteomyelit, multipl abseler,
kalça disiokasyonu olan ve postop 5 ay mobilize
edilemeyen hasta. Grade 4 heterotopik ossifikasyon.

Tablo ll. Ameliyat Öncesi Tanı Dağılımı
Kalça Sayısı
Primer

Tanı

Primer osteoartroz
Sekonder osteoartroz
Spondilitis ankilopoetika
Femur başı avasküler nekrozu
Romatoid artrit
Collum femoris fraktürü
Alkaptonüri
Tüberküloz sekeli

20
4
3
7

TOPLAM

40

~

\.J

1

1
1

SONUÇLAR
Klinik sonuçlar: Merle d' Aubigne
Postel sistemine göre klinik sonuçları
rnız pre- ve pastop karşılaştırmalı olarak
tablo lll, IV ve V' de verilmektedir. Abduktor ve ekstensor kas güçleri iki hastamız
da 3, diğerlerinde 4 ve 5 kuwetinde
iken fleksor kas gücü 4 kalçada 3 olarak
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Revizyon
3
6
2

o
o
o
o
o
11 (n=51)

belirlendi. Son kontrolde kalça hareket
açıklığı ortalama 101°, fleksiyon (45° o
o
.
o
o
o
120 ) , 36 abduksıyon (20 - 60 ) , 30
abduksiyon (15° - 40°), 13° iç ratasyon
o
o
o
.
o
o
(O - 40 ) , 22 dış ratasyon (5 - 55 )
olarak saptanmıştır.
Radyolojik sonuçlar. Protezlerin cerrahi uyumu 3 kalçada orta diğerlerinde
ise iyi olarak değerlendirildi. Son kontrol-

şan

radyolusan ve radyodens alanlar
saptandı. Asetabuler komponentte ise
bu alanlara 13 vakada rastlanmiŞ olup 2
ve 3'üncü zorıl.çı.rda yoğurılaştıkları gözlenmiştir. Heterotopik ossifikasyona göre dağılım tablo Vl'da görlilmektedir.

lerindeki ölçü ml ere görefemoral komponentin migrasyonu gevşeme olan vaka
dışında hiçbir kalçada 5 mm üzerinde
değildi. Asetabuler migrasyon ölçümünde ise 8 kalçada vertikal yönde, 11 kalçada ise horizontal yönde 3 mm ve üzerinde migrasyon saptındı. Poröz, kaplamaya ait serbest tanelere 2 kaiçada 1
ve 3 adet olmak üzere raslandı. 18 kalça
dışında genellikle femoral komponentin
ucunda, medial ve lateralinde yoğunla-

Kompliki=J.syorılar:

Tlim vaka serimizi
dikkate alarak tablo lll'de görülmektedir.

TABLO 3. VAKALARIN AGRl SKORLARINA GÖRE DAt'JILIM.I
(rvlerle d'Aubigne Postd degerlendirme sistemine göre)
V.S.
43

preop
po dop

28
18
J. ..
ıcı

J.2

18

o
6
4

3

8

ile% 60 arasında bildirilmiş ve bu gevşe
meden öncelikle kemik çimentosu sorumlu tutulmuştur (4).
Bazı deneysel çalışmaların ışığı altın
da (6,8) asetabuler kap şeklinin yarımkü
re olması, femoral komponent şeklinin
proksimal femurun anatomik şekline uygun olması nedeniyle mlimkün olduğu

TARTIŞMA

Total kalça protezlerinin uzun süreli
takibinde karşımıza çıkarı en önemli sorun komponentlerin aseptik gevşemesi
dir. Yakın geçmişe kadar sadece çimerı
tolu olarak uygularıarı total kalça protezlerinin başarısızlık oranı literatürde % 17
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TABLO 4. VAKALARıN :t\fOBİLİTE SKORLARININ DAGILil\ll
(Merle d' Aubignc Pastel degcrlendinne sistemine göre)

v.s.
33

PRE<>P

38
28
26

PO S TOP

24

aa

2@

J.@
J.6
1.4

J.3
J.&
8
6.
4

3

a

•

HôiUL:t 1':E DORU

TABLO 5. VAKALARIN YÜRÜ~ffi YETENEÖİ SKORLARlNIN DAGILThfl
(Merle d' Aubigne Pastel degerlendinnesistemine göre)

v.s.
26

~~--~--~--~~--~--~--~~

PO S 'tOP

24

aa
28
.ı.

PREOP

u

J.&
14
.ıa

18
8
6

:[]_[]_
.

~~~~~~~~~~~~~~~~
ı

a

3

4

VURUHE VEl'EMEC:I: SKORU
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TABLO 6. VAKALARIN HETEROTOPİK OSSİFİKASYON DAGILll\.11
(Brooker ve ark. gmde'leme sistemine göre)
V. S.
28
.19

~~----~--~----~--~~~

1.8
.17

1.6

1.5

1.4
.13
1.2

.1.1
ı.

e
9

e
7

6
5
4
3

a
8.1 ~~~--~---=--------~--~
3
4

kadar fizyolojik bir kuwet dağılımı sağla
yacağını ve poröz kaplaması sayesinde
osseointegrasyon oluşturacağını tahmin
ettiğimiz için çimentosuz total kalça endoprotezi uygulamalarımızda PCA protezini tercih ettik.

Tablo VII. Komplikasyonlar
Vaka
Kamplikasyon

Proksimal femur kr.
Asetabuler komponent disl.
Erken kalça dislokasyonu
Düşük ayak
Gastrointestinal kanama
DIC sonucu ölüm
Asetabulum kr.
Femoral komponent gevşemesi

Sayısı

3
2
2
2
1
1
1
1
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Uyluk ağrısı çimentosuz kalça protezlerinden sonra % 16 ile % 74 arası
oranlarda bildirilmiş olup muhtemel sebepleri femoral komponentin çok sıkı veya gevşek yerleştirilmesi veya ilerde gevşemesidir (1 ,5). Serimizde 11 kalçada
uyluk ağrısı saptanmıştır(% 30). Dize yayılan, Trendelenburg yürüyüşü yaratan,
yürüdüğü zaman hastayı durmak zorunda bırakan uyluk ağrısının implantın gevşemesinden sorumlu tutulabileceği bildirilmiştir (5). Bir vakamızda bu karakterde uyluk ağrısı mevcut olup radyografik
olarak fehıoral komponentte gevşeme
ve piston hareketi mevcuttur. 3 hastada
ise aktiviteyle oluşan ve aktiviteyi azaltan uyluk ağrısı bulunmakla beraber hiçbir radyografik gevşeme bulgusu saptamadık. 7 hastada ise hastanın aktivitesini engellemeyen uyluk ağrısı vardı. Had-

dad ve ark. uyluk ağrısı sıklığının çimentosuz PCA ve AML protezi uygulamalarındaki klinik başarıyı çimentolu protezlerle elde edi!en klinik başarının altına
düşürdüğünü bildirmiştir (3).
Pastop topailanıayı 9 hastanın 3' ünde uyluk ağrısına. dördlinde kısalığa, birinde hemiplejiye. birinde de romatoid
artrite bağladık. Hiçbir hastada superior
gluteal sinir yaralanmasına bağlı gluteus
medius zaafı nedeniyle topallama yoktu.
Femoral kırık % O i!e % 4 arasında
bildirilmektedir (5,7,1). Tüm vaka serimizde (n-51) 3 va kada (% 5.8) proksimal femur kırığı oluşmuş ikisine serklaj
yapılmış, biri pastop saptandığında serklaj yapılmamıştır.
Mittelmeier seramik total kalça artroplastisinde, bir vaka serisinde % 27
revizyon oranı bildirmiştir (7). RM izoelastik çimentosuz kalça protezi uygulanan bir başka seride de sonuçların tatminkar olmadığı bildirilmiştir (5). Callaghan PCA kullandığı seride % 74 mükemmel, % 20 iyi, % 4 orta % 2 kötü sonuç
bildirmiştir (1). Birvakamız femoral komponent gevşemesi nedeniyle revizyon
gerektitmektedir. Hiçbir vakamızda infeksiyon görülmemiştir. Sonuçlarımız
Mittelmeier ve RM protezleri için bildirilerı sonuçlardan iyidir. Sonuçları kötü
olarak değerlendirilen 4 (% 11) vaka m ız
da biride skorun düşlik olmasının sebebi hemipleji diğerinde ise karşı kalçadaki ileri sekonder artrozik değişiklikler idi.
Skoru kötü olan diğer iki hastamızdan
biri femoral komponent gevşemesi olan

diğeri

ise ankilozan spondilitli ve kalçasında hareket kısıtlılığı meydana gelen
hasta idi.
Takip süremlzin henüz kısa olması
nedeniyle kesin bir'·yorum yapılamamak
la birlikte çimentosuz PCA total kalça
protezi uygulamalarırnızın erken sonuçlarının tatminkar olduğunu söyleyebiliriz.

KAYNAKLAR
1. Cal/aghan JJ. Dysart SH, Savory CG. The
uncemented porous-coated anatomic total hip
prosthesis. Two-year results of a prospective consecutive series J. Bone Joint Surg 70-A: 337,
1988.
2. Çetinoğlu MS: Total kalça protezi uygulamasmda komponentlerin gevşemesisorunu ve revizyon cerrahisi. Uzmanlik tezi. 690, 1987.
3. Haddad RJ. Ska/fey TC et al: Clinical and
roentgenographic evaluaticn of noncemented porous-coated anatomic medu!lary Joeking (AML)
and porous-coated anatomic (PCA) total hip arthrop/asties. C/in Orthop 258: 176, 1989.
4. Hungerford DS, Jones LC, The ratianale of
cementless revision of cemented arthrop/astt failures. C/in Orthop 235: 12, 1988.
5. Jakim /, Barlin C et al. RM isoe/astic total
hip arthroplasty. J. Arthrop!asty vol. 3 no: 3: 181,
1988.
6. Morscher E. Bere::er H. Lampert C. Cementless press-fit cup: Prlnciples. experimental
data, and three-year fol!ow-up study. C/in Orthop
249: 12, 1989 ..
7. 0/eary JFM,Ma!lort TH et al: Mitte/meier
ceramic total hip arthrop/asty. J. Arthroplastı; vol.
3 no. 1: 87, 1988.
8. Tooke MS, Nugent PJ et al. Comparison of
in vivo cement!ess acetabu!ar fixation. C/in Orthop 235:254, 1988.
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SEMENTSiZ TOTAL KALÇA PROTEZLERiNiN
YAKIN TAKiP SONUÇLAR'I

Dr. Ethem Faruk !v1UMCU *, Dr. Fatih ibrahim PESTiLCi
Dr. Tanju UCA ***, Dr. Serdar AKALIN ***

"Yaşam

Harekettir, Hareket Yaşam
dır" özdeyişinden çıkışla 20. yüzyılın 2.
ci yarısında teknolojinin tüm olanakların
dan yararlanılarak insanlara ağrısız ve
hareketli eklemler verebilmek için hemen bütün ekiemiere ait protezler gelişti
rilmiştir.

Tota! kalça protezleri bunlar arasın
da en önde gelmektedir.
ilk total kalça protezi Philip Wiles tarafından 1938'de uygulanmıştır. Daha
sonra 1951'de Mc Kee, 1961'de Mc Kee
- Farrar protezleri uygulanmıştır. Ama
bugünkü anlamdaki ilk total kalça protezi Sir John Charnley' in geliştirdiği protezdir (1963) (1, 60).

MATERYAL

**

tır.

Bunlardan 10 tanesi en az 18 aylık takip süresini tamamlamış olduğu için diğer 33 olgu kapsam dışı bırakılmıştır.
Hastaların 5'i erkek, 5'i kadın, en
genci 26 yaşı:ıda, en yaşiısı 65 yaşında
dır. Yaş ortalaması 47.4'dür. 10 hastanın
6' sı sağ 4' ü sol kalçasından ameliyat
edilmiştir.
Tanı dağılımı aşağıdaki

Ankilozan Spondilit
Primer Koksartroz
Sekonder Koksartroz

1 hasta
1 hasta
8 hasta

gibidir:
(E)
(K)

26 yaş.
65 yaş.

Hastalar postoperatif en az 2 hafta,
en fazla 4 hafta yatırılmıştır. Postoperatif
hastanede yatış süresi ortalama 3 hafta- .
dır.

Postoperatif erken ve geç enfeksiyon görlilmedi.
Peroperatuar antibiotik tatbik edildi.
Postoperatif 7 glin antibiotik tatbik edildi.

Ocak 1989- Aralık 1990 tarihleri arasında S. S. K. Ankara Hastanesi 1. Ortapedi ve Travmatoloji Kliniği' nde 43 sementsiz total kalça protezi uygulanmış"" S.S.K. Ankara Hast. 1. Ortopedi KI. Şefi
""* S.S.K. Ankara Hast. 1. Ortopedi KI. Uzmam
*** S.S.K. Ankara Hast. 1. Ortopedi KI. Asistam
*** S.S.K. Ankara Hast. 1. Ortopedi KI. Asistam
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METOD:

yiz.
Brooker kemik büyümesindeki (Bo-

Hastalar preoperatif olarak total kalça protezi endikasyonu için Harris'in
kendi yayınlamış olduğu skoruna göre
değerlendirilmiştir. Harris 100 üzerinden

ne lngrowth) başarısızlığın 1. ve 2. yıllar
da en üst düzeye ulaştığını, ancak olgu...
larında biogrove tipi protezlerde 2 yıllık
sonuçlarda başarısızlık görmediğini ifa-

40 puan ve altı için total kalça protezi endikasyonu vardır demektedir (4).
Bizim hastalarımızda bu puan 21 41 arasında değişmektedir.

de etmektedir (2).
Bizim olgularımızda kullandığımız
protez türü de aynıdır. Halen 23 aylık takip sonunda olgularımızda gevşeme gö- ·
rülmemiştir.

Sementli, sementsiz protez endikasyonu için de Spotorno'nun sementsiz total kalça protezi endikasyanları skoru
kullanılmıştır. Burada değerlendirme 11
puan üzerinden yapılmıştır. O - 4 puan
arası sementsiz protez için endikedir.
Bizim olgularımızda da bu puan 4
ve altında idi.
Ameliyat: Hastalar yan yatırılarak

SONUÇ:

Convery 1990'da yayınladığı makale-

pasteralateral ensizyonla ameliyat edildi. Ameliyat 1.5 - 2.5 saat sürdü, genel-

sinde post operatif skora önem vermiş
tir. Harris Kalça Skoru' na göre sonuçları
90 puan üzerinde bulmuştur (3).
Bizim sonuçlarımız da bu skora göre 86 - 70 arasında değişmekteydi. Orta-

de 1 ünite kan kullanıldı.
Hastalar postoperatif 1. günde ya-

lama 80.1 puan olarak bulunmuştur. Takip süreleri uzadıkça bu puanların 90'lara

tak içinde kuadriseps egzersizine başla
tıldı. 3. gün yatakta oturtulup diz ekstansiyonu egzersizlerine başlatıldı. 7. gün
koltuk değneği ile yük vermeden yürütü!. d ü. 6. hafta da parsiyel yük vermeye,

TARTIŞMA:

Sementsiz protezler uygun endikasyon, aynı ekip ve iyi cerrahi manüplas-

12. hatada tam yük vermeye izin verildi.
Tam yük vermeden sonra 3 aylık aralarla kontrallara devam edildi. Hastaların
kontrolları

ulaşacağına inanıyoruz.

yonla ve uygun rehabilitasyon ile başarı
lı sonuçlar vermektedir. Halen olguları

devam etmektedir.

Phillips sementsiz implantasyondan
ancak üç ay sonra güvenli fiksasyon
sağlanır deme"-1edir (5).
Bizde hastalara postoperatif 3 ay
(12 hafta) sonra tam yük verdirmekte-
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mızın

çok uzun süreli takipleri yapılma
mış olmakla beraber literatürdeki 1 - 2
yıllık takip s~muçlarına uyum göstermektedir.

KAYNAKLAR

1- Crenshaw, A. H.: Campbells' Operative
Orthopaedics. 1987, Vol 2. 1213-1487, T. C.
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2- Brooker, A., F. SR. M. O. Biogroove Hip.
Advances in
Orthopaedic Surgery.
1988.
0738-2278
3- Convery. Acetabuler Augmentation in Primary and Revision Total Hip Arthrolasty with Ce-

mentless Prostheses. Clinical Orthopaedics and
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4- Harris, W., H. Travmatic Arthritis of the Hip
After Dislocation and Acetabuler Fractures Treatment by Mo/d Arthrop/asty. JBJS Vol. 51 - A No: 4.
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5- Phi/lips T. W.: Femoral Stem Fixation in
Hip Rep!acement. JBJS Vol. 72-8. 431-434. May
1990
6- Surgery of the Hip Joint. Raymond G. Tronzo 1973. 656-648 .
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TOTAL KALÇA PROTEZI FEMORAL KOMPONENTDE
ASEPTiK GEVŞEME SORUNU

Dr. Faik Altmtaş *, Dr. Şanver Ercan **
Dr. Abdurrahman Sakaoğullan **, Dr. N. Kemal Özkan

Total kalça protezi koksartrozda kurtarıcı bir tedavi şeklidir. 1960 yılları sonrası çok sıklıkla .uygulama alanı bulmuş
ve tüm dünyada giderek artan boyutlarda tedavi yöntemi olmuştur. 1970'1i yıllar
da ilk tedavileri n komplikasyonlarının görülmesiyle uygulama artışında bir duraksama olmuşsa da teknolojik ilerlemeyle
komplikasyonları minimale indirme çalış
maları hız kazanmıştır.

Teknik hata olmaksızın total kalça
protezi yerleştirilmelerinde halen en bıJ
yük sorun aseptik gevşemedir.
S. S. K. Göztepe Hastanesi ll. Ortapedi ve Travmatoloji Kliniğinde 1983 1988 yılları arasında yapılan 30 total kalça protezi değerlendirmeye alınmıştır.
En az 3, en fazla 8, ortalama 4.2 yıl takip edilen olguların 3' ünde (% 1O) fe moral komponentde, 2' sinde (% 6.6) asetabular komponentde olası gevşeme tespit edilmiştir.
Çalışmamız sonunda total kalça protezi uygulamalarında takip süresi arttık-

**

ça gevşeme oranının arttığı ve gevşeme
tespit edilen olgularda erken revizyon
cerrahisi uygulamanın gerektiği sonucuna varılmıştır.

GiRiŞ - GENEL BiLGiLER

Kalça ekieminin kıkırdak harabiyetinde 1960 yılına kadar ağrı dindirici cerrahi müdahale olan artrodez yapılırken
1960 sonrası total kalça protezi ameliyatı giderek artarak artrodezin yerini almış
tır. Sir John Charnley ilk olarak cementli
total kalça protezi ameliyatı yaptığında
bütün dünya gelişmeleri hayranlıkla izlemiş ve kısa bir süre sonra uygulamaya
başlamıştır. Erken sonuçları çok iyi olan
bu müdahalede geç sonuçlar alınmaya
başladığı~da komplikasyonlar görüldükçe daha iyiyi arama çabaları hız kazanmış ve günümüzde cementten nasıl kurtulacağımızın çalışmaları sonuçlarını vermeye başlamıştır. Teknik hata olmaksı-

* S.S.K. Göztepe Hast. ll. Ortopedi ve Trav. Kliniği Şefi_ Doçent
** S.S.K. Göztepe Hast. ll. Ortopedi ve Trav. Kliniği Uzmanı
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zın yapılan

total kalça protezi yerleştir
melerinde halen en büyük sorun aseptik
gevşemedir (4, 7).
Total kalça protezi ameliyatında başarı kullanılan materyale, protezin dizaynına, optimal teknik kullanılmasına ve
protez komponentlerin kemiğen en uygun fiksasyonuna bağlıdır. Gevşeme nedeni teknik problemler ise medial korteksde spongioz kemiğin iyi remerize
edilmemesi, medCiller kanalın yeterince
reamerize edilmemesi. kalitesi. miktarı,
viskozitesi, basınçlı uygulanmaması ve
polimerizasyon sırasında sabit tutulmaması gibi cemente ait nedenler sayılabi
lir (2, 5).

tünde zon olması, herhangi bir ya da birkaç bölgede 5 mm nin üzerinde zon olması, stern cement arası zon olması, cementte kırılma olması ve normal aktivite
i!e ağrı olması kesin gevşeme olarak değerlendirildi (3).
•!.

BULGULAR
Olgularımızın

2'sinde (% 6.6) postoperatif hemen çekilen grafilerinde femoral 7. bölgede 1 mm zon görüldü. 6 (%
20) olguda ilk 6 ay içinde çeşitli bölgelerde 11 mm nin altında zon görüldü. 2 (%
6.6) olguda 3 bölgede 2 mm ile 5 mm
arası zon ve 1 (% 3.3) olguda 5 mm nin
üzerinde zon ve normal aktivite ile ağrı
olduğu tespit edildi. Hiçbir olguda stern
cement arası zon yoktu. Cementte kırıl
ma görülmedi.

MATERYAL VE METOD

S. S. K. Göztepe Hastanesi ll. Ortapedi ve Travmatoloji Kliniğinde 1983 1988 yılları arasında yapılan 30 total kalça protezi değerlendirmeye alınmıştır.
Olgular en az 3, en fazla 8, ortalama 4.2
yıl takip edilmişlerdir. Olgulara lateral ve
posterolateral yaklaşım ile cerrahi müdahale yapılmıştır. Charnley, Charnley Müller ve düz saplı femoral komponentli total kalça protezi cementli olarak yerleşti
rilmiştir. Olguların tümünde CMW cement kullanılmıştır. Gevşeme değerlen
dirmesi için femoral komponent 7 bölgeye ayrılarak incelenmiştir (3). Bu bölgelerin herhangi birinde radyolucent sahanın (zonun) 2 mm ila 5 mm arasında olması, metal debris olması ya da ağır aktivite ile uylukta ağrı olması olası gevşe
me olarak, tüm zonlarda 1 mm nin üs-

TARTIŞMA

Protez cement, cement kemik ya da
cementsiz protezlerde protez kemik arası enfeksion dışındaki nedenlerle fiksasyonun sağlanamamasına aseptik gevşe
me denir. Bir protezin mekanik başarısı
yükün protez cement ve kemiğe dağıl
masıyla mümkündür. Yük asetabulumdan cemente, cementten asetabuler
komponente oradan femoral kamponente ve cemente, cementten de femura
nakledilir. Cement'in komponentlerin
her yönünü kaplaması gerekir. Klinik olarak yük taşıma ile uylukta ağrı, radyolojik olarak ise siyah bir zon olarak radyo-
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lucent saha görülmesi aseptik gevşeme
nin bulgularıdır. Cement ile kemik arasın
da her zaman bir fibroz membran geliş
mektedir. Postoperatif ilk 6 ayda gelişen
bu membranın yapısı ve nedeni hala
tam açıklanamamıştır. Bu fibroz membran çoğu araştırmacıya göre 1 mm kalın
lığında zon olarak görülür ve normaldir.
Bizim olgularımızın 6'sında (% 20) 6 ay
içinde temaral komponentte 1 mm nin
altında zon tespit edildi.
Femoral komponentde iyi reamerizasyon gerekir. Postoperatif erken çekilen radyografilerde zon görülmesi spongioz kemiğin iyi reamerize edilemediğini
gösterir. Bizim 2 (% 6.6) olgumuzda 1
inde (% 3.3) daha sonra zonun arttığı
tespit edilmiştir. Kesin gevşeme bulguları 5 mm nin üzerinde zon bir olgumuzda
olmuştur. Stern cement arası zon ve cementte kırılma hiç bir olgumuzda olmamıştır. Ortalama 4 yıl takipte olası gevşe
me nedenleri ise 2 (% 6.6) olgumuzda
tespit edilmiştir. Postoperatif erken sonuçlarda gevşeme görülmemesine (1)
karşın geç takiplerde çeşitli yazarlcıra
göre bu oran % 9 ile % 29 arasında değişmektedir (2, 3, 5).

SONUÇ
Total kalça protezi ameliyatı uygulamaları iyi bir endikasyon ve optimal tek-

636

nikle yapıldığında başarı oranı yüksek
ameliyatlar olmasına rağmen henüz çözülmemiş komplikasyonlar mevcuttur.
Aseptik gevşeme bu komplikasyonlardan biridir. Takip süresi arttıkça aseptik
gevşeme oranı artmaktadır. Artroplasti
problemi yaşayan kemik ya da onun
özelliklerine tam uygun materyal bulununcaya kadar devam edecektir.

KAYNAKLAR
1- Alttntaş F., Demirçay C.; Total Kalça Protezi Erken Sonuç/an. S. S. K. Tip Bülteni. Yil: 2 Say;:
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P. D.: Femoral Stern Fixation in Hip Replacement.
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TOTAL KALÇA ARTROPLASTiLERiND.~N SONRA
GÖRÜLEN FOKAL LiTiK LEZVONLAR

Dr. Erdal Cila *, Dr. Bülent Atilla **, Dr. Mümtaz Alpaslan ***

Total kalça artroplastisi (TKA) uygulamalarından sonra; çimento kırığı, protezin femur içine çökmesi, protez çevre- ·

görülme sıklığı yazarlara göre farklılık göste'rmektedir, % 0.33
ile % 23.8 arasında oranlar bildirilmiştir

sinde iki milimetreden geniş radyolusent alan, çimento ile protez arasında
radyolusent görünüm gibi, protez gevşe
mesinin iyi bilinen radyolojik belirtilerinden farklı olarak, bazen daha değişik karakterde radyolusent görünüm gibi, protez gevşemesinin iyi bilinen radyolojik
belirtilerinden farklı olarak, bazen daha
değişik karakterde radyolusent alanlar
görülür. Bu alanlar, önceleri kemiğin en-

(3, 4, 5, 8, 9).
Fokal litik lezyonların, kalça replasmanından ne kadar süre sonra ortaya
çıktığı hakkında da farklı süreler bildirilmiştir. üsteolitik lezyonlar bazen radyolojik olarak stabil görünümlü,. revizyon
ameliyatı sırasında da rijit olan implantasyonlarda da görülebilir. Fakat, lezyon
bir kez ortaya. çıktığında ilerleyicidir, ·
tüm olgular sonunda gevşemeye gider
(4, 9). Önceleri bu lezyonların yalnız çimentolu teknikle yapılan artroplastilerden sonra geliştikieri sanılırken, daha
sonra, çimentosuz artroplastilerden sonra görülen olgular o1duğu bildirildi (6).
Lezyonlar multifokal olabilir. Huddleston (4) lezyonların yerleşimini Gruen'in zonlarına (2) göre incelemiş ve kistin en uzun çapına göre lezyonları sınıf
landırmıştır; ı - 2 cm ı. derece, 2- 3 cm
2. derece, 3 - 4 cm 3. derece, 4 cm üze-

dosteal yüzünde aşınma şeklinde görülürken, ilerlemiş olgularda kemik rezorbsiyonu o kadar çoktur ki, neoplazik bir
lezyon görünümündedir.
Bu lezyonlar; iyi sınırlıdır, kemik implant ara yüzünde yer alırlar, ilerleyici
özelliklidirler, endosteal korteks erozyonu yaparlar ve radyolusent görünümlüdürler. Radyolojik olarak oval şekilli ve
uzun eksenleri kemiğe paralel yapılardır

(4).

Lezyonların

* Gazi Üniv. Tip Fak. Ortopedi ve Trav. A.B.D. Öğret. Görevlisi
** Hacettepe Ün iv. Tip Fak. Ortopedi ve Trav. A.B.O.
***Hacettepe Üniv. Tip Fak. Ortopedi ve Trav. A.B.D. Profesörü
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ri 4. derece. Birden fazla sayıda lezyon
varsa, en büyük olanına göre dereeelendirilmiştir (Şekil 1).

rak tek belirti ağrıdır ve lezyonun olduğu yere lokalizedir (9). Tedavi, öteki
semptomatik gevşemiş protezlerde oldu-

ll

,\

Şekil

Lezyonun makroskopik ve mikroskopik görünümü, aseptik gevşemede karşı
laşılan sinovya benzeri membranla ortak özellikler taşır. Ancak, histolojik preparatlarda monosit makrofajların çokluğu ve aktif fibroblastların olmaması ile
-aseptik gevşemede görülen membranlardan ayrılır. Ayrıca histiositlerin de çok
sayıda olması dikkat çekicidir (4, 7, 8).
Lezyonlar genellikle büyük boyutlara ulaşınca klinik belirti verir. Klinik ola-
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- 1
ğu

gibi revizyon artroplastidir. Ancak bu
şekilde semptomlar giderilir ve komplikasyonlar önlenir. Bu komplikasyonlar
şunlardır; (4, 9)'.
1. Her iki protez komponentinde
gevşeme, 2. Kemik yapısının ileri derecede bozulması, 3. Patolojik femur kırığı,
4. Femoral komponentte stern kırığı.
Fokal litik lezyonlar nedeniyle yapı
lan revizyon antroplastilerinin sonuçları
iyidir. Fakat, nüks olmaması için, ameli-

1

yat sırasında lezyonun çok iyi kürete
edilmesi gerekir (8). Ayrıca geniş defektIerin greftlenmesi ve çimentosuz teknikle revizyon önerilir (10).

yerleri Huddleston'un (4) önerdiği şekil
de incelendi. Hastalar primer patolojilerine göre ayrıldı. üsteolitik görünümün,
bir önceki ameliyattan ne kadar süre
sonra fark edildiği kaydedildi.

MATERYAL VE METOD

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde
1969 - 1989 yılları arasında uygulanıp,
radyolojik iziemi olan 205 primer, 99 revizyon TKA olgusu retrospektif olarak incelenerek, fokal litik lezyor.lar açısından
araştırıldı.

Lezyonların

derecesi ve

yerleşim

BULGULAR

304 artroplasti olgusu incelendiğin
de 14 hastanın 16 kalçasında fokal litik
görünümle karşılaşıldı.
Bu hastalara TKA uygulanmasına neden olan primer hastalıklar Tablo 1 'de
gösterilmektedir.

Tablo 1: Kistik osteolitik lezyon görülen olgularda,
TKA uygulanmasına neden olan primer hastalıklar.
Hastalık

DKÇ
Primer osteoartrit
Ankilozan spondilit
Romatoid artrit
Morquio Hastalığı

Hasta Sayısı

Kalça Sayısı

6
5
1
1
1

7
6
1
1
1

14

16

-

Toplam

Lezyon saptanan kalçaların 8' i primer, 2'si revizyon TKA idi. 4 kalçaya
gevşeme nedeniyle revizyon uygulanmıştı, revizyon önerilen 2 hasta ameliyatı kabul etmemişti.
Fokal litik görünümün ilk fark edildiği zamanla, bir önceki ameliyat arasın-
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da geçen süre ortalama 7,86 yıl (95,6
ay) olarak saptandı (en az 14 en çok
215ay).
Lezyonların şiddeti Tablo ll, yerleşim yerleri de Şekil 1'de gösterildiği gibi
bulundu.
1

Tablo ll: Kistik osteolitik

Kalça

1

.

lezyonların şiddetlerinin dağılımı.
Sayısı

(%)

..

·'
.,lt
:.,;

1. derece
ll. derece
lll. derece
IV. derece
Toplam

Biri

...

-~-::-··

1
3
5
7

6.25
18.75
31.75
43.75

16

100.00

dışında,

bütün kalçalarda osteolitik lezyonların birden fazla sayıda oldu~
ğu görüldü.
Femoral komponentin medüller kanal içindeki pozisyonu incelendiğ!nde, 3
kalçada valgus, 2 kalçada da varus olmak üzere toplam 5 kalçada (% 31.25)
malpozisyon olduğu görüldü.
Radyolojik izlemlerde, 3 kalçada lezyonun derecesinde ilerleme olduğu görüldü. Bunlardan birincisi 7 yılda 1. dereceden ll. ye, ikincisi 8 ayda lll. dereceden IV. ye, üçüncüsü ise 22 ayda lll. dereceden IV. ye dönüşmüştü.

TARTIŞMA

1976 yılından beri bilinen fakat pek
üzerinde durulmayan bu lezyonlar son
yıllarda güncellik kazanmıştır. Bu lezyonlarla aseptik gevşeme ve neoplazik geliş
meler arasında ilişki kurulmaya çalışıl
mıştır; aseptik. gevşemeye yol açtıkları
kesindir, fakat neoplazilerle ilişkileri açık
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değildir.
Kliniğimizde

fokal litik lezyonların görülme sıklığı % 5,26 olarak bulunmuştur,
bu oran Tallroth ve arkadaşlarının bildirdiği orana yakındır.
Lezyonların gelişmesi primer hastalı
ğa bağlı değildir, değişik nedenlerle uygulanan artroplastilerden sonra görülebilmektedirler (Tablo 1).
Lezyonların ortaya çıktığı süre Huddleston'a (4) göre ortalama 61 ayken, bu
çalışmada ortalama 96 ay (14 - 215 ay
arası) olarak bulunmuştur.
Lezyonların çoğunun (% 43. 75) IV.
derece olduğu görülmüştür. Bu bulgu,
lezyonların erken dönemlerde fark edilmediğinin ya da önemsenmediğinin göstergesidir.
Litik lezyonların dağılımı incelendiğinde, en ·çok zon VII, VI, ll'de bulundukları görülmektedir (sırasıyla % 22,2
% 20, % 20). Bu, Huddleston'un (4) bulgularından farklılık gösterirken, Tallroth
ve arkadaşlarının (9) bulgularıyla uyumludur.

iki hastada, her iki kalçada da litik
lezyon gelişmiştir. Biri dışında bütün kalçalarda lezyonlar birden fazla sayıdadır.
Huddleston'a (4) göre lezyonların
gelişiminde önemli faktörlerden biri femoral komponent alt ucunun malpozisyonudur. Bu çalışmada malpozisyon
oranı % 31.25 bulunmuştur ve Huddleston'un görüşü desteklenmiştir. Bunun
yanında, fokal litik lezyonlara yol açan
bir başka tenki neden, Anthony ve ark.
na (1) göre çimentolama kusurudur.
Bu lezyonlar saptandığında, komplikasyonların önlenmesi için erken dö:.
nemde revizyon a11roplasti uygulanması
önerilmektedir (3, 9). Bu nedenle, lezyonların tanınması önem kazanmaktadır. Bundan sonra, kliniklerimizde TKA
revizyonu nedenleri arasında, fokal litik
lezyonların önemli yer tutacağım sanıyo
ruz.
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PROSTETiK KALÇA ARTROPLASTi?i GEVŞEME
TANISINDA TEKNİSYUM- 99M NANOKOLLOiD
SiNTiGRAFiSiNiN DEGERi

Dr. Nejat TOKGÖZOGLU *, Dr. irem BERNAY
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Dr. Metin AKlNCI ***

Dr. Günaydtn ERBENGI :'<***

Kalça protezli hastalarda geç dönemde gelişen kalça ağrısı nedenleri olarak, femoral komponentin dislokasyon
veya subluksasyonu, heteropotik ossifikasyon gibi birçok etken yanında mekanik veya infeksiyana bağlı gevşeme de
düşünülmelidir (11). infekte gevşemele
rin, özellikle çok gecikmiş vakalarda,
bölgede akıntılı fistül, şişlik, kızarıklık gibi klinik; sed imantasyanda artma, lökositoz, C.R.P. müsbetliği gibi laboratuvar;
geniş korteks rezorpsiyonu, femoral kanala protezin migrasyonu, periost reaksiyonu gibi radyolojik belirgin bulguları ile
birlikte ise tanısı kolaydır. Ancak, bazı

*
*""

***
****

vakalarda mekanik ile infekte gevşeme
ler arasında cıyırım yapmak tanısal yöntemlerle güçtür.
Çalışmamızda, laboratuvar ve radyolojik bulgular, üç fazlı Tc99M metilen difosfonat (MDP) sintigrafisi ile birlikte karşılaştırmalı olarak Tc-99M nanokolloid
sintigrafisinin infekte kalça protezlerinde
tanısal değeri araştırıldı.

MATERYAL ve METOD
Çalışmaya, polikliniğimize ağrı şika-

yeti ile gelen, revizyon indikasyonu kon-

H.Ü. T.F. Ortop. ve Travm. A.B.D. Profesörü.
Samsun Ün i. Tip Fak. Nükleer Tip A.B.D. Profesörü.
H.Ü. T.F .. Ortop. ve Travm. A.B.D. Arş. Gör.
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muş,

rastgele seçilen 29 kalça protezli

daki süre en az dört gün idi. Görüntüler

hasta dahil edildi. Kontrol grubu olarak,
ağrı şikayeti olmayan, takip hastaların

bilgisayar bağlantılı genel amaçlı kollimatör takılı gamma-kameralar (Siemens

dan 10'u rastgele seçilerek aynı incelemelere tabi tutuldu.

Scintiview ll) yardımıyla alındı (16).
Bu çalışmalar, ağrılı hastalarda kalça protezi uygulandıktan ortalama: 11

Hastalardan, % 72'si kadın, % 23'ü
erkek olup, yaş ortalaması 57 (30-70
yaş) idi.
Tüm hastalarda sedimantasyon, BK,
C.R.P. bakıldı. Kalçanın iki yönlü radyografisi değerlendirildi. Ön-arka radyogramında asetabulum ve temaral komponentlar Gruen ve ark.'nın kriterierine gö~

yıl (8 ay - 18 yıl) sonra, kontrol grubun-

da ise ortalama 3 yıl (3 ay - 12 yıl) sonra
yapıldı.

29 kalça protezli hastalardan ikisi
ameliyatı kabul etmediğinden dolayı çalışma dışı bırakıldı. Kalan hastalardan bi-

re zonlarına ayrılarak; kemik rezorpsiyo-

ri septik şok nedeniyle ameliyata alına
madan kaybedildi. Ameliyata alınan 26

nu, kortekste kırık, ektopik kemik oluşu
mu, periost reaksiyonu gibi değişiklikler
kaydedildi (5).

hastadan 9'unda infeksiyonla karşılaşıldı
ve implantlar çıkarıldı. 17 hastaya da
aseptik gevşeme nedeniyle revizyon uy-

Tüm hastalara Tc-99M MDP ve ayrı

gulandı.

ca Tc-99M Nanokolloid sintigrafisi çalışıl
dı. MDP kemik sintigrafisinde anterior
ve posterior, nanokolloid siritigrafisinde
ise anterior görüntülere radyografide
kullanılan zonlara ayırma tekniği uyarlan-

Kalça protez uygulanması ile revizyon arasındaki süre: infekte protezlerde
3. 7 yıl (8 ay- 7 yıl), aseptik gevşemeler
de 12 ay (5- 18 yıl) idi.
Revizyona alınan hastaların tümün-

d ı.
bu zonlara göre kaydedildi. Sintigrafik
değerlendirmeler klinik, laboratuvar ve

de infeksiyenun varlığı, intraoperatif
makroskopik görünüm, yayma, patolojik inceleme ve kültür sonuçlarıyla araştı
rıldı ve karar verildi.

radyolojik bulgulardan habersiz iki göz-

Sintigrafik, laboratuvar ve radyolojik

Sintigrafik tutulma gösteren alanlar

lemci tarafından ayrı ~yrı yapıldı.

yöntemler, duyarlılık (sensitivite), spesifi-

Hastalara 20 mci (740 mBq.)
Tc-99M işaretli hazır kit olan MDP iv. yolla verildi ve pelvik bölgenin kinetik, bload pool (kan havuzu) ve dört saat sonraki geç statik görüntüleri alındı. Aynı

te ..;e güvenirlik parametreleri esas alına
rak, istatistiki yöntem olarak khi-kare

hastalara 15 mci (555 mBq.) Tc-99M işa
retli hazır kit olan nanokolloid iv yolla verildikten 45 dak. sonra pelvik bölgenin
statik görüntüleri alındı. iki teknik arasın-
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testine göre

karşılaştırıldı.

BULGULAR

Laboratuvar Bulguları: (Tablo - 1)
Kontrol grubu hastaların ikisinde se-

Aseptik gevşemeli hastaların üçünde kortekste geniş rezorpsiyon, altısın
da femoral stern proksimal ve distal uçlarında ve altı hastada da femoral stern
.,_
proksimalinde kemik rezorpsiyonu mevcuttu. Asetabular komponent gevşeme
sine ait bulgular tüm hastalarda mevcuttu. iki hastad? 3. zonda protezin korteksi kırarak deldiği ve bir hastada ektopik
kemik oluşumu gözlendi.
Septik gevşemeli hastalardan ikisi
hariç diğerlerinde femoral ve asetabular
geniş korteks harabiyeti görüldü. Bu iki
hastadan biri (postop 8. ay) radyografisinde gevşeme belirtisi göstermezken,
diğerinde (postop 1. yıl) proksimal kortekste minimal rezorpsiyon mevcuttu.

dim ve CRP; birinde yalnızca CRP değerleri yüksek bulundu.
Aseptik gevşemeli hastaların birinde
sed im, B. K. ve CRP; üçünde sed im ve
CRP değerleri yüksek bulundu. Sekiz
hastada laboratuvar değerleri düşük idi.
infekte protezli grupta yedi kişide sed im, B.K. ve CRP yüksek; ikisinde sedim.ve CRP; birinde yalnızca sedim yüksek idi.
Laboratuvar çalışmalarından sedim,
CRP veya B.K.'nın herhangi birinin yüksekliği infeksiyon lehine olarak kabul
edildi.
Radyografik Bulgular: (Tablo- ll)
Kontrol grubu hastaların altısında
asetabulum 1. zonda kemik rezorpsiyonu, bir hastada ise miyositis ossifikans
mevcuttu.
Tablo - 1. Laboratuvar

çalışmalarının sonuçları.

Sedim 30 mmjsa.

BK 11.000

CRP ( +)

2

1

--

4

2

1

10

9

7

Kontrol gurubu
(n = 1O)
Aseptik gevşeme
(n = 17)
i nfekte protez
(n + 1O)

Tablo - ll. Radyografik görüntülerin

(-)

Kontrol grubu
(n = 1O)
Aseptik gevşeme
(n = 17)
infekte gevşeme
(n = 1O)

sonuçları.

Geniş

Tek
zonda rez.

iki
zonda rez.

Üç
zonda rez.

rez. (inf.).

4

6

--

--

--

2

--

6

6

3

1

1

--

--

8

644

Tc-99M MDP kemik sintigrafisi bulguları (Tablo 3).
Kontrol grubundaki hastalardan be- ·
şinde tutulum mevcuttu. Üçü infeksiyon
ile uyumlu tutulum idi.
Aseptik gevşemeli hastalardan beşi

infeksiyonla uyan ve 12'si de aseptik
gevşemeye uyan tutulum gösterdi.
Septik gevşemeli hastalarda ise bir
kalça hariç tümünde tutulum mevcuttu,
sekiz kalça infeksiyonla uyumlu tutulum
gösterdi.

Tablo - lll. Tc-99M MDP sintigrafi

sonuçları.

utulum ( +)
Tutulum (-)

Kontrol grubu

infeksiyon la

Aseptik

gevşeme

uyumlu

ile uyumlu

5

3

2

--

5

1

8

(n = 1O)
Aseptik

gevşem_e

.

(n = 17)
lnfekte

gevşeme

12
1

(n = 1O)

ratif 8 ay ve sonra çalışılan olgulardır.
Aseptik gevşemeli hastalardan yalnız üçünde tutulum gözlendi. ikisinde tutuluma uyan bölgede kortekste kırık
mevcuttu.
Septik gevşemeli hastalarda tümünde asetabul um ve femurda tutulum mevcuttu.

Tc-99M Nanokolloid sintigrafisi bulguları (Tablo IV).
Kontrol grubundaki hastaların dördünde tutulum mevcuttu. Burada, tutulum gösteren bu dört olgu da protez uygulamasından sonra ilk 6 ay içinde çalı
şılan sintigraflerde görünmektedir. Tutulum göstermeyen diğer olgular potope-

Tablo IV. Tc-99M Nanokolloid sintigrafi
Tutulum (-)

Tutulum ( +)

6

4

14

3

--

10

Kontrol grubu (n = 1O)
Aseptik

gevşeme

(n = 17)

sonuçları

Septik gevşeme (n = 1O)
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TARTIŞMA

Gevşeme

sorunu olan kalça protezlerinde infekte gevşemelerin daha ileri
korteks harabiyeti olmadan erken dönemde tanısı, hastanın prognozunu etkilemektedir (11). Diğerleri arasında en az
invazif, en ekonomik ve güvenilirliği en
yüksek olan yöntem halen araştırılmak
tadır (1 ,4,8, 10).

Tablo -V.

Çeşitli

Tc-99M MDP sintigrafisinin kalça
protezi gevşemelerini göstermede hassas bir yöntem olmasına rağmen, infeksiyonun varlığını aynı hassasiyetle göstermediği çeşitli ·- araştırıcılar tarafından
bildirilmiştir (1, 7,8, 11, 17). Tc-Ga sintigrafisi ve in işaretli lökosit sintigrafisi ile alı
nan sonuçlar Tablo 5'de gösterilmektedir. Tc-99M ile işaretli lökosit sintigrafisi
ile de ln-HMPAOiökositinkine benzer sonuçlar bildirilmiştir (8).

sintigrafik yöntemlerle literatürde bildirilen sonuçlar
Spesifite

Duyarlılık

Tc-99M MDP sintigrafisi (4,7,15,17)

%80

%56

Tc-Ga sintigrafisi (4,9,15)

%81

%66

ln-HMPAO-Iökosit sint. (4,6,9, 13)

%94

%83

Ga sintigrafisinin 48-72 saat gibi
uzun süre sonra görüntüleme gerektirmesi, Tc-99M (13) veya In ile işaretli lökosit sintigrafisinde maddelerin her an
elde olmaması, lökosit ayırma tekniklerinin uzun ve yorucu bir çalışma gerektirmesi, işaretleme tekniğinin zor olması gibi dezavantajları nedeniyle, daha başka
bir sintigrafik yönteme ihtiyaç doğmuş
tur (8, 1o, 14).
Çok küçük bir partikül olan kolloidin
kemik iliği, fokal infeksiyon ve inflamasyon odaklarında toplanma özelliği, Tc
ile işaretli nanokolloidin sintigrafik bir
yöntem olarak kullanımını düşündürmüş
tür (4). Literatürde 1n işaretli lökosit sintigrafisi kadar başarıyla infeksiyonu göstermede (% 93.4 ve % 88.5) etkin oldu-.
ğu bildirilmektedir (3, 12, 14). Kliniğimiz
de daha önceki çalışmalarda kemik in646
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teksiyonunu göstermed e aldığımız olumlu sonuçlar, bu maddenin kalça protezlerinde gevşemede de başarılı olacağını
bizi düşündürmüştür.
Çalışmamızda yeni bir yöntem olarak, radyolojik ve sintigrafik görünümierin karşılaştırılması için, sintigrafik görüntüler Gruen ve arkadaşlarının radyografi
için tarifiediği zonlara bölünmüştür.
Sintgrafik zonlara göre tutulmalar ile radyografik aynı zonlardaki bulgular arasın
da korrelasyonun olduğu görülmüştür.
Çalışmamızda, Tc-99M MDP sintigrafisi tüm gevşeme olgularını % 96 duyarlılık, % 90 sposifite ve % 95 güvenirlikle göstermiştir. Tc-99M MDP ile tutulum gösterenierin % 96'sinde gevşeme
gözlenirken, tutulum gösteremeyenlerin
% 90'inde gevşeme mevcut değildi.

Yapılan çalışmaların

Tablo -VI.

sonuç

değerleri.

Lab. Bulgular

Rady. Bulg.

Tc-99M MDP

Tc-99M Nano.

Duyarlılık

%90

%80

%80

% 100

Spesifite

%59

%89

%70

%89

Güvenirlik

%68

%86

%73

%92

Beklenen (+)'lik
Beklenen (-)'!iL;

%45

%73

%50

%77

%94

%92

%90

%100

Çalışmamızda,

Tc-99M Nanokolloid

sintigrafisi protez infeksiyonunu göster. medediğer tüm yöntemlerde·n daha du-.
yarlı,

spesifik ve güvenilir

bulunmuştur

SONUÇ
lnfekte kalça protezlerinin erken dönemde

saptanmasında Tc-99M

Nanokol-

(p % 0.1). Bu değerler literatürde In-lö-

loid sintigrafisi en güvenilir yöntemler-

kosit sintigrafisi için belirtilen daha yük-

den biridir. Doğru olarak değerlendirebil
mesi için protez uygulamasından en az
altı ay sonra çalışılmalıdır. Spesifitenin
artırılmasında, radyografilerle birlikte de-

sek bulunmuştur, ancak aradaki fark istatistik olarak belirgin değildir.
Tc-99M MDP sintigrafisinde infekte
kalça protezi için

yalancı

positiflik % 50

iken bu değer Tc-99M Nanokolloid sin-

ğerlendirilmesi

önem taşımaktadır.

tigrafisinde% 23'dur. Tc-99M Nanokollo-

Sonuç olarak, ağrı şikayeti ile gelen
kalça protezlerinin gevşeme şüphesin

id sintigrafisi olumsuz gelenlerde güven-

de, klinik laboratuvar ve radyografik bul-

le kalça protezinin infekte olmadığı söy-

gular beklenmeden Tc-99M Nanokolloid

lenebilir.

sintigrafi

çalışması

tanısında

hayati bir önem

iki hastanın radyografisinde infeksidüşündürecek

bir bulgu yokken,

nanokolloid tutulumu

gösterdiği çalışma

yonu

mızda görülmüştür.

Nanokolloid
ren aseptik

dasını

tutulum göste-

hastalardan ikisin-

de rastlanan kortekste
değerlendirilmesinde

taşımaktadır.

KAYNAKLAR

yalancı

gevşemeli

infeksiyenun erken

kırık

sintigrafinin

radyografinin fay-

göstermektedir.

Yalancı

tutulum

görülen diğer bir hastada biyopsi sonucu agressif granolomatozis olarak gelmiştir.
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KALÇA ARTROPLASTILERINDE
REViZVON UYGULAMALARIMIZ

Dr.Zeki Korkusuz *, Dr. Mehmet Demirtaş **, Dr. Umut Bektaş

Günümüzde artroplasti gelişen teknolojiye paralel olarak popularitesini art- :
tırmıştır. Geçmiş yıllara oranla artan ortalama yaşam süresi ve yeni tekniklerle
artroplasti uygulamalarının yaş sınırını
daha çok düşürmesi uygulama alanını
çok genişletmiştir. Gittikçe artan morbiditeyi göz önüne alarak, önümüzdeki yıl
lara revizyon yapılmak üzere baş vuran
hasta sayısında büyük artmalar olacağı
nı söyleyebiliriz.
Sunacağımız

çalışmamızda

farklı

merkezlerde farklı yöntem ve tekniklerle
yapılan primer artroplastilere uygulanan
revizyon yöntemlerini sunacağız. Literatür ışığında yapılan revizyon yöntemlerinin geç sonuçlarını değerlendirmedeki
kriterleri gözden geçireceğiz.

MATERYAL VE METOD:
Anabilimdalımız
arasında

*
**

da 1987-1990 yılları
11 tanesi endoprotez, 23 tane-

si total kalça protezi ameliyati ısı, 33 hastaya revizyon artroplastisi uygulanmış
tır. 12 hastanın ilk ameliyatı başka kliniklerde yapılmış olup diğerleri kliniğimizde
ameliyat olmuştur. 9'u erkek, 24'ü kadın
olan grub'un yaşları 36-70 arasında idi
(ort, 57.3)
Uygulanmış olan yöntemleri sıralayacak olursak;
Müller total protez:
15
Charnley total protez:
5
Charnley-Müller total protez:
1
Thompson endopratez:
6
Moore endoprotez:
4
Bipolar endoprotez:
1
Cup artroplasti:
1
Bu olgular 5 ay ile 16 yıl arasında
(ort. 8 yıl 8 ay) revizyon yapılmak üzere
baş vurmuşlardır. 2 olgumuz da kültür
de üreme ye bir olgu da patolojik inceleme sonucun da kronik iltihap gözlenmiş
diğerleri aseptik gevşeme olarak kabul
edilmiştir. Derin yavaş enfeksiyonu ekarte etmek için serolajik tetkikler ve histo-

Ank. Üniv. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Profesörü
Ank. Üniv. Tip Fak..Ortop. ve Travm. A.B.D. Araş. GöN.
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yapılama

Asetebuler komponentler de ise:
3'ü Cup kırılmasında
1'i Çimento-protez arasında
13'ü Çimento-kemik arasında gevşe-

maşıtır.

Total protezlerin 14' ünde her iki
komponentin de gevşediği, 2 olgu da
asetebuler komponentin sağlam olduğu, 5 olgu da da femoral komponentin
sağlam olduğu görülmüştür. Rodyo!ojik
olarak gevşeme görüntüsü vermeyen 3
asetebulum ve 1 femoral komponentin
de gevşemiş olduğu ameliyat sırasında
anlaşılmıştır.

me
1 'i Protrüsyo görülmüştür.

Uygulanan

revizyon

yöntemlerini

şöyle sıralayabiliriz:

Girdlestone rezeksiyon artroplastisi
10

Charnley total protez 3
Uzun saplı düz stem 11
Asetebuler reinforcemeni 8
Sadece ecetebiler cup revizyonu 2
Sacjece femoral komponent revizyo-

Femoral komponentlerde:
4' ü Çimento-pmtez arasında ,
1O' u Çimento-kemik arasında gevşeme
3' ü Subtrokanterik

··ı

kırık görülmüş-

nu 2
33 olgunun 14 tanesi 2 ay ile 3 yıl

tür.
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arasında

(ort. 11. ay) takip edilmiştir. 1
olgu ise 13 ay sonra bir kere daha revizyon ameliyatı olmuştur. Takipler de 6 ay
dan sonra eskiye oranla daha az ağrılı
ve daha hareketli olduğunu ifade eden
hastalar iyi olarak, ağrısız olanlar ise
çok iyi olarak değerlendirilmiştir. Değer
lendirme değişik doktorlar tarafından yapılmış ve standart bir skorlama sistemi
kullanılmamıştır.

TARTIŞMA:

Revizyon ameliyatları teknik olarak
çok daha güç ameliyatlardır. Gevşeme
nedeniyle her iki komponentte kemik
stokun azalması, özellikle femur kortek651

sinin ineelmesi kanacak olan yeni protezin stabilitesini sağlamakta büyük güçlük çıkartmaktadır. Yeni protezi yerleştir
mek için eski çimento artıklarını temizlerken iyice incelmiş olan temaral karteksi
kırmamak için iyi ensrüman ve dikkat gerektirmektedir. Bütün bu güçlükler ilk
ameliyattaki yaş, kemik kalitesi ve femur
medullasının şekline göre protez seçiminin ve doğru bir teknikle yani ideal pozisyon, ince fakat yeterli bir çimentolamanın önemini vurgulamaktadır. Primer
protez sırasında doğru teknik ve uygun
protez seçimi hem protezin ömrünü
uzatmakta hem de revizyon esnasındaki
teknik güçlükleri azaltmaktadır.
Revizyon ameliyatlarında da ilk ameliyattaki teknik prensipler geçerlidir. Sta-

KAYNAKLAR:

biliteyi sağlamak için daha uzun saplı
protezler kullanmak ve azalmış, olan ke-
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mik stokunu gene otolog veya allogref
kemik ile doldurma ideal olmakla beraber genellikle kemik grefi yetersiz olduğu için çimento sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Asetebuler tarafta ise konulan
kemik grefe destek sağlamak amacı ile
reinforcement kullanılarak ideal pozisyon elde edilmiştir.
geç sonuçlarını
değerlendirmek için elimizdeki veriler ve
takip süremiz yeterli değildir. Gittikçe artan sayıda revizyon yapılmak üzere baş
Revizyon

olgularının

vuran hastaların analizi ilk ameliyatlarda
ki endikasyon, cerrahi teknik ve uygun
protez seçiminin önemini vurgulamıştır.
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REViZVON ARTROPLASTi SONUÇLARIMIZIN
DEGERLENDiRiLMESi

Dr. Hakkt SUR *, Dr. Uğur YENSEL **

Total kalça artroplastilerinin uygulama endikasyonunun artması ile revizyon ameliyatiarına olan ihtiyaç da doğal
olarak artmıştır. Tota! protez ameliyatlarından sonra revizyon gereken kalça sayısı için çeşitli rakamlar verilmektedir
(2). Revizyon operasyonları için çeşitli
sebebler vardır. En önemli sebeb; hastaların klinik yakınmalarının olmasıdır Klinik yakınmaların ortaya çıkmasından da
protezin gevşemesi sorumludur. Geçmiş yıllarda gevşeme sebebleri üzerine
pekçok araştırma yapılmıştır. Büyük çaplı baş kullanmanın yüksek oranda asetabuler gevşeme ile beraber olduğu· en
son kabul edilen gevşeme nedenlerindendir. 22 mm'lik baş kullanımında %
1.28 mm'lik baş kullanımında % 0.5 gibi
bir revizyon oranı bildirilirken, 32 mm'lik
baş kullanımında aynı oran % 2. 7 olarak
verilmektedir (3, 9, 28).

1- Enfeksiyon,
2- Erken ve aktif yaş dönemlerinde
total kalça protezi uygulanması (13, 19).
Enfeksiyon nedeni ile protez gevşe
mesi ve bunun revizyonu tamamen ayrı
ve zor bir problemdir (13). Enfeksiyöz
nedenli gevşemelerde rezeksiyon artroplastisi ile tedavi edilen hasta sayısı da oldukça fazladır (13). Bu gevşemelerde revizyon için iki ayrı görüş vardır. Bunlardan birincisi, revizyonu hemen aynı seansda yapmak, diğeri ise revizyonu,
impiantların ve cementin çıkarılıp, yeterli
bir debridman yapıldıktan sonra ikinci
basamak bir operasyon ile yapılmasıdır
(13). Bu iki görüş içinde çeşitli başarı
yüzdeleri verilmektedir. Buchholz tek seferde revizyon için % 40 - 90 arasında
başarılı sonuç verirken, iki basamakta
(Two Stage revision) tedavi öneren araş
tırıcılar % 60 - 95 arasında başarılı sonuç bildirmektedirler (5, 6, 8, 1O, 14, 15,
17, 20, 21, 30, 31, 32). Her iki yöntem

Gevşemeden

sorumlu olan diğer
önemli sebebler ise şunlardır:
* Ege Üniv. T1p Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Ooçenti

**Ege Üniv. T1p Fak. Ort. ve Trav. A.B.O. Uzmanlik Öğrencisi
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içinde başarılı ve başarısız sonuçlar verilebildiğine göre, başarı şansını belirleyen tek eneksiyon nedeni olan, mikro organizmanın verulansıdır (5, 6, 1O, 15,
17, 20, 29, 30). Revizyon uygulanan hastalardan alınan numunelerin mikrobiyolojik tetkikleri göstermiştir ki; en çok enfeksiyona sebeb olan bakteriler Staf. Epidermitis, Staf. Aureus, olmaktadır. Bunları Strep. Viridans izlemektedir. Ancak
en virulan mikro - organizmalar ise
Gram (-) bakteriler ve D grubu Streptokoklardır (13). Eğer gevşemeye bu virulan bakteriler neden oluyor ise iki basamaklı tedavi daha uygundur (13). Revizyonlarda eğer sement kullanılmaz ise ilk
5 yılda rekürrens enfeksiyon oranı; % 13
- 15 gibi bir oranda oildirilmektedir. Bu
yüzden revizyonlarda antibiyotikli sement kullanımı artık ortak bir görüş hali- .
ne gelmiştir (13).
Protez gevşemelerinin radyolojik
bulguları ve bunun . s~andardizasyonu
için pek çok araştırma yayınlanmıştır.
Harris yaptığı sınıflamada radyolusent
görünüme göre gevşemeyi 3 evrede tarif etmiştir. Delee ve Charnley periasetabuler radyolusentlik üzerine çalışmışlar,
gevşemeyi sement ile kemik arasındaki
mesafeye göre, 3 evreye ayırmışlardır.
Kalkar temaraldeki re~orbsiyon derecesini 4 evreye ayırarak gevşemeyi sınıfla
yan araştırıcılar olmuştur. Brooker, ektopik kemik oluşumuna göre.bir tasnif yapm.ıştır. Bütün bu araştırmalar ışığında bugün kabul edilen, implantlar çevresinde
konsantrik radyolusentlik 2 mm ve daha
fazla ise gevşeme vardır (4, 11, 12, 23,
26, 27).

654

Revizyon artroplasti operasyonuna
duyulan gereksinimin süresi hakkında
çeşitli rakamlarverilmektedir (27). Revizsonuçları hakkınyon operasyonlarının
..
da da çeşitli rakamlar verilmektedir. Ancak herkes tarafından kabul edilen; revizyon sonuçlarının ilk operasyondan
daha az başarılı olduğudur. Hele ağır
migrason vakaları daha zor ve sonuçları
açısından da problemli vakalardır (22,
27).
Hangi nedenle olursa olsun, revizyon artroplastileri önümüzdeki yıllarda
ortopedik cerrahiarın en önemli problemlerinden birisi olacaktır (1, 7, 16, 18,
24, 25).

MATERYAL VE METOD

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında
1985 - 1990 yılları arasında yapılan revizyon artroplastilerinden 14'ünü ve operasyon sonuçlarını değerlendirdik. Hastalarımızın 8'i kadın olup (% 57.14), 6'sı
erkek (% 42.85) olarak bulunmuştur. ilk
total protez uygulanma yaşı ortal?ma
48' dir. Bu ilk operasyondan sonra ortalama 11 yıl yakınmaları olmayan hastalar,
bu sü~e sonunda klinik bulgular ile baş
vurmuşlardır. Yapılan radyoloji değerlen
dirmelerinde protez gevşemesi saptanmıştır. Hastalarımızın klinik ve laboratuar kontrolleri yapıldıktan sonra revizyon
operasyonu uygulanmıştır. Operasyon
spinal anestezi ve epidural kateter tatbiki ile yapılmıştır. Her hasta için ortalama
2 ünite kan transfüzyonu yapılmıştır.

Operasyon sırasında lateral yaklaşım uygulanmış ve peroperatuar her hastadan
mikrobiyolojik ve patolojik tetkik için doku numuneleri alınmıştır.
Postoperatif anestezi etkisi geçer
geçmez yatağında kadriseps egzersizlerine başlanan hastaların, drenleri 3. gün
çekilmiştir. Stabil olduğuna inandığımız
hastalar 1. hatta sonunda ayağa kaldırıl
mış, 14. gün dikişleri alınarak taburcu
edilmişlerdir. Hastalar 15 gün sonra rehabilitasyon amacı ile yeniden 1 hatta
hastaneye yatırılmış, bu süre bitiminde
tek koltuk değneni kullanarak taburcu
edilmişlerdir. Daha sonra polikliniğimiz
den takipleri yapılmıştır.

BULGULAR
Hastalarımızın

6' sında hem asetabul er hem de temaral kompanent de gevşeme saptandı. Bu hastalara total protez revizyonu uygulandı. 3 hastamızda
sadece asetabul er cup'da gevşeme saptandı. Bunlara sadece cup revizyonu uygulandı. 3 hastamızda sadece femoral
kompanentde gevşeme saptandı. Bu
hastalara ise sadece temaral kompanent revizyonu uygulandı. Bu hastalara
endoprotez çıkarıldıktan sonra total protez uygulandı. Bu operasyonlar sırasın
da 2 hastada asetabulum tavanında yetmezlik saptandığı için asetabuler ring
kullanıldı. Hastalarımız en az 4 ay,· en
.
.
çok 5 yıl süre ile izlendi. Yapılan kontrollerde Merle D'aubigne kriterleri göz önüne alındı. Revizyon öncesi ağrı ve topallama şikayetleri olan tüm hastalarımızın
.

.

.
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bu şikayetlerinin ortadan kalktığı görüldü.
Bir hastada 7 cm kısalık, iki hastada
ise 3 cm kısalık saptandı.
·•,

SONUÇLAR

Preoperatif, peroperatif ve postoperatif

sonuçlarımız şunlardır:

1- ilk artroplasti öncesi etyolojileri incelendiğinde aşağıdaki

hususlar görül-

dü.
Kırık

sonu gelişen koksartroza bağlı
total protez konulan hasta sayısı 1, DKÇ
sekeli olarak total protez konulan hasta
sayısı 2, koksartroza bağlı total protez
konulan hasta sayısı 6, yüksekten düş
meye bağlı posttravmatik gelişen koksartroz sonucu konulan total protez sayısı 3, olarak bulundu. iki hastada ise kı
rık sonucu endoprotez konulmuş idi.
2- ilk total protez uygulamas~ iÇin ortalama yaş 48' dir.
3- Revizyon için g·ereken·süre ortalama 11 yıldır.
4- Revizyon için başvuran hastaları
mızın en önemli klinik yakınmaları ağrı,
topallama'dır.

5- Bütün hastalarımızda radyolojik
olarak gevşeme bulguları saptanmıştır.
6- Hastalarımızdan operasyon sıra
sında alınan doku örneklerinin patoloji
sonucu: Yabancı cisim granülasyon dokusu olarak bildirilmiştir.
7- Bir hastada peroperatuar enfeksiyon görülmüş, implantları çıkarılıp, geniş debridman·yapılan, numune örnekleri alınan hastaya, revizyon enfeksiyon

yatıştıktan

4 ay sonra uygulanmıştır. Bu
hastanın kültüründe Proteus üremiş ve
amikasin ile enfeksiyon kontrol altına
alınmıştır. Bir diğer hastada postoperatif
5. ayda operasyon yerinde akıntı başla
mış, yapılan fistülogramda enfeksiyon
sadece cilt altında bulunmuş, kültüründe Stafilokokkus Aureus üremiş, Netilymycine ile enfeksiyon kontrol altına
alınmıştır.

8) Bir hastamızda postoperatif opere olan taraf alt ekstremitesinde şişlik kı
zarıklık ağrı gelişmiş, hasta ayrıca zaman zaman dispne ve yan ağrısı tarif etmiştir. Çekilen perfüzyon sintigrafilerinde Trombo - emboli saptanarak mobilizasyona ara verilmiş, önce .heparinize
edilen hastaya daha sonra anti koagülan tedavi uygulanmıştır. Klinik tablo yatıştıktan sonra rehabilitasyonu tamamlanmıştır.

9nik

Hastalarımızın

kontrollerinde kli-

yakınmaları kalmamıştır.

1O- Hiçbir hastamızda ikinci bir revizyon

ameliyatı gerekmemiştir.

TARTIŞMA

Revizyon antroplastileri ortopedik
cerrahiarın en önemli problemlerinden
birisidir. Her vaka ayrı ayrı düşünülmeli
ve çok iyi bir planlama yapılmalıdır.
Büyük femoral baş kullanmanın ve
buna uygun asetabuler cup kullanmanın
yüksek gevşeme riski taşıdığı bildirilmektedir (3, 9, 28). Bu nedenle 28 mm'lik
protez kullanımı ve sonuçları şimdilik daha iyi gözükmektedir. Biz de ilk reviz-

yonlarırııızda

32 mm'lik Charnley Müller
protezler kullandık. Ancak daha sonra
28 x 50 asetabuler cup ve 28 x 7.5, 28 x
1O, 28 x 11, 28 x 12.5' luk fe moral kompanentlerle revizyon uyguladık. Kullandı
ğımız fe moral kompanentlerin hepsi stra'ight stern olarak tatbik edildi.
ilk total protez uygulama yaşımız
48'dir. Bu literatür ile pek uyumlu değil
dir. Ancak bu hastalar total protez öncesi uygulanabilecek bir osteotomi şansını
kaybetmiş hastalardır. Ve hertürlü tedavi için geç kalmış hastalardır. Kliniğimiz
de primer total protez uygulamalarında
mümkün olduğu kadar geç yaşlarda uygulamaya çalıştığımız gerçeği bu konudaki literatür ile uyumludur (13, 19). Bu
nedenle şu hususu bir kez daha vurgulamak gereği vardır; total kalça protezleri
mümkün olduğu kadar geç dönemlerde
yapılmaya çalışılmalı, revizyon için gerekli sürenin kısalığı ve revizyon artroplastilerinin başarı şansının· azlığı unutulmamalmıdır (1, 7, 16, 18, 24, 25).
Revizyon artroplastilerinden önce
gevşemenin mekanik veya enfeksiyöz olduğu iyi araştırılmalı, tedavi planı buna
göre yapılmalıdır (5, 8, 10, 13, 15, 17,
20, 30, 32).
Virulan bakterilerin gevşeme ve rekürrent enfeksiyonlardaki rolü unutulmamalıdır (5, 6, 10, 13, 15, 17, 20, 30). Bu
konuda en büyük yardım peroperatuar
alınan biopsi örneklerinin hemen incelenip cerraha bildirilmesi ile olacaktır. Cerrah bu takdirde revizyonun hemen veya
iki basamakta yapılmasına daha kolay
karar verebilecektir. Bizim bu konuda. oi'J ukça az bir deneyimimiz söz konusu-
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dur. iki basamakta revizyon sadece bir
hastada uygulanmıştır.
Revizyon artroplastileri sırasında sement artıklarının mümkün olduğu kadar
tamamının

çıkarılmasına

çalışılmalıdır

(13). Bu şekilde enfeksiyon riski daha
da azalacaktır. Yine bu operasyonlarda
antibiyotikli sement kullanılmalıdır.
Sonuç olarak; revizyon artroplastileri zor ve komplikasyonları yönünden de
riskli operasyonlardır.
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KALÇA TOTAL PROTEZiNtN
ENDER GÖRÜLEN BiR KOMPLiKASYONU:
GLUTEADA KiSTiK TÜMÖR OLUŞAN
BiR VAKA SUNULMASI

Dr. Fahri SEYHAN

1981 yılında 59 yaşında bir erkek
hastaya sağ koksartroz teşhisi ile sementli Müller kalça total protezi uygulamıştım. Ameliyattan sonraki dönemde
ağrıları tamamen geçen ve rahat yürüyen hasta, 8 yıl sonra Temmuz 1989'da
aynı kalçada şiddetli ağrı başladığı için
tekrar geldi. Radyografillerinde, 8 yıllık
bir sementli protezde görülmesi olağan
olan gevşeme bulguları vardı ama bunlar şiddetli ağrıyı açıklayacak boyutta değildi. Klinik muayenesinde, hastanın aynı taraf gluteası içinde türnöral bir kitle
olduğu görüldü. Bu kitle iri bir portakal
büyüklüğünde, sert kıvamdave palpasyonla ağrılı idi. Bilgisayarlı tomografi ve
türnöral kitlenin insisura siyatica yolu ile
pelvis içi organlarla bağlantılı olduğu izlenimini verdiği için genel cerrahi konsültasyonu istendi. 5 ay sonra Aralık
1989'da hasta tekrar görüldüğünde, bu
kitleye genel cerrah tarafından biyopsi
yapıldığı, tümör dokusu değil de bir kist
ile karşılaşıldığı, içerisi boşaltılan kistin
küçüldüğü ve hastanın ağrısının geçtiği

*

öğrenildi.

Fakat zamanla kist büyümüş
ve ağrılar tekrar başlamıştı. Tekrarlanan
bilgisayarlı tomografi muayenesi kistin
boyutlarını ve kalça ekiemi kapsülü ile
olan bağlantısını ortaya koydu. Bunun
üzerine eksplorasyona karar verildi.
Bu ameliyatta, gluteus maksimus
adalesi açıldıktan sonra çevre dokulardan rahatlıkla ayrılabilen, kalın fibröz duvarir bir kist ortaya kondu. içi açıldığın
da kirli renkte bulanık fakat sinovya sıvı
sı kıvamında sıvı boşaldı. Kistin disseksiyonuna devam edildi, protezli kalça ekieminin yeniden oluşmuş olan fibröz kapsül ile bağlantılı olduğu görüldü ve buradan ayrılarak tamamen çıkarıldı. Kalça
kapsülündeki defekt tamir edildi ve kapatıldı. Çıkarılan kitlenin histolojik incelenmesi, kalın bağ dokusundan yapılmış
cidarı alEm bir sinovyal kist olduğunu
gösterdi. Bu ameliyattan sonra 1 yıl takip edilen hastanın ağrıları tamamen
geçti ve aynı kistin nüksetmediği görüldü.

ist. Üniv. ist. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Profesörü.
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TARTIŞMA:

Bu

psödotümörler oluştuğu bildirilmektedir.
Fakat s1novyal kist oluşumuna ait bir ya-

vakayı

kalça total protezi uygulamasında 20 yıllık tecrqbemiz ve sayısı
900 civarında olan vakalarımız içinde
tek vaka olduğu için huzurunuzda sunmayı uygun buldum. Yabancı literatürü
araştırdığımda: J. B. J. S. de yayınlan
mış bir vakada, sementsiz kalça total
protezi uygulamasından 2,5 yıl sonra aynı kalçada büyük bir yumuşak doku tümörü oluştuğu, önce sarkom zannedilen bu kitlenin protezin madenine karşı
aşırı duyarlılık sonucunda oluşmuş, ko-·
rozyona benzer bir yabancı doku reaksiyonu kitlesi olduğu anlaşılmıştır. Yine
başka yayınlarda, semente karşı veya
aşınmış polietilen cup'un parçalarına
karşı yabancı doku reaksiyonu şeklinde
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yına rastlamadım.

Ben bu sinovyal kistin, ilk ameliyat
esnasında tam ü'iarak eksize edilemeyen posterior eklem kapsülü ve sinavyadan menşe aldığını tahmin ediyor ve bu
nedenle kalça total protezi uygulaması
esnasında tam ·bir sinovektomi ve kapsülatom i yapılmasını öneriyorum.

KAYNAKLAR
1- O/le Svenson ve

arkadaş/an:

Formatian of

a Fulminant Soft- Tussie Pseudotumor after Uncemented Hip Arthroplasty, A Case Report, J. B. J.
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DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGI
PEATHES
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SONOSPEKTROGRAFi:
DOGUŞTAN KALÇA Ç~KIGI
TEŞHiSiNDE YENi BiR METOD
.
~.

Dr. M. i. Safa Kapteloğlu *, Dr. Önder Tüzünalp **
Dr. Zeki Korkusuz ***, Dr. Abdurrahman Kutlu ****

Oskültasyon klasik bir fizik muayene metodu olup doğuştan kalça çıkığı
(DKÇ) teşhisinde ilk olarak Stone ve
ark. (3) tarafından steteskop ve 256 Hz,
lik diapozon yardımıyla kullanılmıştır.

MATERYAL VE METOD
Çalışmamıza

esas olan sonospektrograf, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Geliştirme Araştırma Laboratuvarı
(EGAL) tarafından geliştirilmiş olup ölçüm ve kayıtlar Ankara Üniversitesi ibni
Sina Hastanesi'nde bu yeni sistem ile
yapılmıştır (Resim 1).

Bu
makalemizde
"SONOSPEKTROGRAFi" adını verdiğimiz ve tamamiyIe orjinal olarak tarafımızdan geliştirilen
sistem ile yaptığımız çalışmaları sunduk.

Resim - 1: Sonospektrografi sistemi

* Selçuk Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D. Yard. Doçenti
** A. ü. Fen Fak. Elektronik Mühendisliği Böl. Profesörü
*** A. Ü. Tip Fak. ibni Sina Hastanesi Ortop. ve Trav. A.B.D. Profesörü
****Selçuk Ün iv. Tip Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D. Doçenti
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Sistemin Tanıtımı: Bu orjinal sistemde bir mikroeksitatör ile adyo bandında sabit seviyelerde ses dalgaları üretilmekte, bu dalgalar ·patella üzerinden
gönderilerek pelvis kemiği üzerinde simfizis pubis ve spina ilyaka anterior superior (SiAS)' da dışardan tatbik edilen bir
mikroakustik prob (mikrofon) ile alındık
tan sonra dalgalar üzerinde Fourier
Transformu işlemi yapılıp genliklerin
mutlak değerleri frekansın fonksiyonu
olarak 20 Hz ile 20 KHz bandında çizdirilmektedir. Ölçme, eksitatör ve mikro.
'
fon elle gerekli yerlere tatbik edildikten
sonra tamamen momatik bir şekilde cereya·n etmektedir
Klinik Uygulama: Tektaraflı DKÇ olduğu radyolojik olarak tesbit edilen 22
vaka (19 kız, 3 erkek) sistemimiz ile incelendi. Hasta[arın en küçüğü 4 aylık, en

--

büyüğü

12

yaşındaydı

yaş). Hastaların sağlam

(Ortalama 5,9
kalçaları ses ge-

çirgenlik spektrumunun. karşılaştırılması
amacıyla kontrol tarafı olarak kullanıldı.
Bütün kalçalar 4 ayrı pozisyonda incelendi (Şekil 1). Bu pozisyonlar:

1. pozisyon: Kalça ve diz ekiemi nötral durumdayken patella-s. pubis arası.
ll. pozisyon: Kalça ve diz ekiemi nötral durumdayken patella-SiAS arası.
lll. pozisyon: Kalça ve diz fleksiyondayken patella ile s. pubis arası.
IV. pozisyon: Kalça ve diz fleksiyondayken patella-SiAS arası.

SONUÇLAR

Patelladan gönderilip pelvis üzerinden alınan ses dalgası spektrumu eşeili

~----

-----------------

2.
Şekil - 1: (1) /.Pozisyon, (2) ll. Pozisyon, ( 3) lll. Pozisyon, (4) N. Pozisyon
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kağıtta

kaydedildikten sonra genlik, frekansın bir fonksiyonu olarak yüzde (%)
cinsinden tesbit edildi. r:Jormal ve çıkık
kalçalar arasındaki genlik farkları en belirgin olarak IV. pozisyonda tesbit edildi.
Bunu sırasıyla ll., lll. ve !.pozisyonlar ta-

subjektif olması kısıtlayıcı bir faktördür.
Sistemimizde ise subjektifliği ortadan
kaldırabilmek için genlikler kaydedilmiştir.
Lökomotor sistemde vibrasyon artrografisi ve aks·elerometre gibi teknik

kip etti. Genlikler hem normal hem de çı
kık kalçalarda uyluk fleksiyonda iken daha belirgindi. Yaş ilerledikçe transmisyon yolunun uzamasına bağlı olarak
genlik değerleri azaldı.
Bütün ölçümlerde 3 küçük ve 1 büyük pik tespit edildi. Bu pikler sırasıyla .
200 Hz, 250 Hz, 41 O Hz civarında tesbit
edilen büyük pik üzerinde yapıldı (Şe
kil-2).

yazarlar tarafından kullanılmıştır (1, 2),. Ancak bu tekniklerde
çok pahalı olan anekoik kabin gerekmektedir. Bizim sistemimizde ise buna
gerek duyulmamıştır.
St one ve ark. (3)' nın steteskop ve
256 Hz'lik diapozon kullanarak yaptıkları
çalışma prensip olarak bizim çalışmama
zı benzemekle birlikte tamamen subjektiftir. Sonospektrogradife ise ses dalgala-

•.f.

ve cihazlar

bazı

Şekil - 2: (a) sağlam, (b) Çlkik kalçaya ait genlikleri gösteren traseler

rı

TARTIŞMA

Bir teşhis metodu olarak ses girişim
lerinin lökomotor sistemde kullanılması
nisbeten zordur. Ölçümlerin özellikle
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mikrofon aracılığı ile alınarak eşeili kağıda kaydedilmekte ve ölçümler bu traseler üzerinde yapıldığı için objektif sonuçlar elde edilmektedir. Ayrıca bizim
çalışmamızda tek bir frekans yerine bir

frekans bandı kullanılarak 4 ayrı rezorians piki elde edilmiştir.
Günümüzde DKÇ teşhisinde en çok
kullanılan metodlardan biri olan ultrasonografi yumuşak dokular hakkında da
bilgi vermesi bakımından üstün olmakla
birlikte mutlaka deneyimli bir personel
gerektirmektedir ve nisbeten pahalı bir
metoddur.
Sonospektrografi pratik, aktif, non invaziv ve kısa zamanda uygulanabilen
bir teknik olup sistemimizi kompüterize
etme ve ordopedik başka hastaların da
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heşhis
mız

ve katibinde kullanma
devam etmektedir.

çalışmaları
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KONSERVATiF TEDAViSiNDE
PAVLiK BANDAJININ YERi

Dr. Bahattin Güzel *, Dr. Gür/e Ocaklt/ar **, Dr. Metin Doğan **

Bu çalışmamızda yenidoğan döneminde doğmalık sakatlıkların en sık rastlanılanı olan dcğuştan kalça çıkığının
konservatif tedavisinde kullanılan Pavlik
bandajını, anabilim dalımıza Mart 1986
ile Eylül 1990 tarihleri arasında başvuran
228 hastaya uyguladık. 201 hasta tedavi
edilip izlenmeye alındı. Bu 201 hastanın
135 ,·i kız, 66' sı erkekti. 13 hastada çeşitli
nedenlerle bandaj uygulaması ile redüksiyon sağlanamadığından daha ileri tedavi yöntemlerine geçildi. Kalan 188 hastanın 225 kalçasında başarılı sonuç alın
dı. 225 kalçanın 98'i sağ; 125'i sol kalça
id i. Asetabul ar açı ortalaması tedavi öncesi sağda 34.1, solda 33.5 derece, tedavi sonrası sağda 21.1, solda 21.7 derece idi. Pavlik bandajına başlama ayı 1
- 6 ay (ortalama 5.1), kullanma süresi 3
- 8 ay (ortalama 5.1), izleme süresi 4 46 ay (ortalama 21) idi.
225 kalçadan sadece 9'unda (% 4)
T ön n is 1 avasküler nekroz saptandı ve

daha sonraki grafilerinde sekel bırakma
dan iyileştiği gözlendi. 5 kalçada minimal lateralizasyon, 1 kalçada ise ısrar
eden anteversyon saptandı. izleme süreleri boyunca pavlik ile redukte olanların
hiçbirisinde cerrahi girişim gerekmedi.

MATERYAL VE METOD

Prospektif ·olarak, belirtilen tarihler
arasında polikliniğimize başvuran O - 4
ay arası hastalara Pavlik bandajı uygulandı. Bandaj 100 - 120 derecelik fleksi. yon, 30 - 60 derecelik abduksiyon pozisyonuna ayarlandı. iki hafta sonraki kontrollerde redükte olanlarda fleksiyon 90
dereceye indirildi. Redükte olmayanlarda kapalı redüksiyona geçildi.
Kontrollerqe grafi ile redüksiyon pozisyonu, bandajların sıkılığı, ·avasküler
nekroz gelişip gelişmediği ve asatabular
açıların gelişimiizlendi.

* A. ü. Tip Fak. Ortopedi ve Travmato/oji A.B.D. Öğretim Görevlisi

* A. Ü.

Tip Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Araştirma Görevlisi
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ilk 6 hafta için bandajın banyo için
bile çıkarılmasına izin verilmedi. Klinik
ve radyolojik olarak kalçaların stabil olduğuna karar verildikten sonra bandaj
çıkartıldı.

ilk iki kontrol iki ay ara ile sonraki
kontroller 3 ay ara ile yapıldı.

TARTIŞMA

Arnold Pavlik 1944 yılında geliştirdiği
bandajın fonksiyonel bir tedavi sağlandı
ğını ve bu tedavide çocuğun kendiliğin
den oluşan tekmeleme hareketlerinin etkili olduğunu savunuyordu.Çünkü bandaj, bebeğin ekstensiyon ve ad d uksiyon dışındaki tüm kalça hareketlerini
serbest bırakmaktadır. Pavlik' e göre
bandaj tedavi süresini kısaltmak fakat
aynı sürede daha büyük emniyet sağlar.
Bu tedavinin ana fikri kendiliğinden konsantrik redüksiyonun gelişmesi ve bebeğin rahatının daha az kısıtlanmasıdır.
Son 1O yıldır kullanımı büyük oranda artan bandaj hakkındaki tartışmalar,
redüksiyonun ne şekilde olduğu, hangi
pozisyonda ne kadar süre ile uygulanması gerektiği gibi ayrıntılar üzerinde yoğunlaşmıştır.

Mittelmaier ise redüksiyonu sağla
yan gücün kuadriseps ve gluteal kasların bandaj içindeki spantan hareketleri
olduğunu ve bu yüzden annelerin çocuğu hareketlerini engellemeyecek şekilde
istedikleri gibi giydirebileceklerini belirtmiştir (3, 6, 10, 11).
Pavlik bandajı ile tedavi edilen hasta-

85-95 o~arak bildirilmiştir. Pavlik bandajı Displazik, yarı çı
kık ve redükte edilebilen kalçalarda mükemmel sonuçlar verebilir (3, 4, 6, 8, 9,
1O, 11, 13, 15) .···
iwasaki'ye göre bandajın uygulanması sırasında redüksiyon ve stabilizasyon boyunca çocuğun kalçalarında ender olarak .spontan hareket izlenmekte,
birkaç gün içinde kalçalar fleksiyon ve
abduksiyon pozisyonunda sabitleşmek
tedir. Fleksiyon ile başın superior pozisyondan asetabulum arkasına gelmesi
ve adduktorların gerilerek başı öne kaydırmasıyla redüksiyon gerçekleşmekte
dir (8, 9).
Pavlik bandajında uygun pozisyon
büyük çoğunluk tarafından kabul edilen
90- 100 derece fleksiyon, 30 - 70 derece abduksiyon, O derece dışratasyon
pozisyonudur. Ancak bu pozisyona nasıl ulaşılacağı konusunda görüş ayrılıkla
rı mevcuttur. Daha önce 110-120 derece
fleksiyon ile başlanıp 2 hafta içinde redüksiyondan sonra 90 dereceye indirilmesi savunulmakta iken, son birkaç yıl
dır çocuğun bandaja karşı lokal ve genel reaksiyonun değerlendirilmesinin
önemi vurgulanmaktadır. Bu amaçla 60
derece fleksiyonla başlanıp tölere edilemezse 24 saat içinde çıkartılıp 110 derecelik fleksiyona 2 hafta içinde yavaş yavaş çıkılması önerilmektedir. ilk 4- 6 hafta stabilite sağlanıncaya kadar bandajın
banyo için bile çıkarılmasına izin verilmelarda

başarı oranı%

mektedir (6).
Biz çalışmamızda 110 - 120 derece
fleksiyon ile başlayıp, 2 hafta sonra 90
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dereceye indi k ve stabilite sağlanana kadar tam gün bandaj uyguladık.
Uygulama sırasında 30 derecenin altı tekrar çıkığa yol açacağı, 70 derecenin üstü avasküler nekroz riskini arttıra
cağı için kullanılmaması gerektiği önerilmektedir (6, 8, 13, 15).
Pavlik ile redükte olmayanlarda traksiyon uygulanabilir. Kalça ve diz 90 derece fleksiyonda ve sıfır derece abduksiyonda vücut ağırlığının% 10'u ile başla
yıp, abduksiyon yavaş yavaş 30 dereceye .getirilir klinik redüksiyon sağlandığın
da pavlik takılıp iyileşme olana kadar bu
pozisyon korunur (6, 9).
Literatürde avasküler nekroz oranlarının yüksek olması nedeniyle biz pavlikle redükte olmayanlara traksiyon uygula-

doğanın

fizyolojik pozisyonundadır ve
redüksiyon kendiliğinden gerçekleşir.
Pavlik bandajı hastanede yatmayı gerektirmez. Kalçan ın adduksiyon ve ekstensiyon dışındaki tüm hareketleri serbesttir.
Abduksiyon ve fleksiyon derecelerinin
ayarlanması kolaydır.

Pavlik bandajının daha az kamplikasyon oranı olduğuna dair düşünce bizim çalışmamız sonucunda da desteklenmiştir. Özellikle erken tanı konulup ilk
3 ayda pavlik uygulanan 171 kalçada 3
. (% 1. 7), geç tanı konulup 3 aydan sonra pavlik bandajı uygulanan 54 kalçada
6 (% 11) avasküler nekroz görülmesi erken tanının önemini birkez daha ortaya

madık.

Ramsey ve arkadaşları (safe zone)
denilen maksimum abduksiyon ile yeniden çıkık olan abduksiyon derecesi arasındaavasküler nekroz ve yeniden çıkık
olasılığının az olduğu bir bölge tanımla
mışlardır. Hastada safe zone ne kadar
genişse konservatif tedavi şansı o kadar
fazladır. Dar safe zone'lar adduktor tenotomi ile bir miktar genişletilebilirler.
· Hangi konservatif tedavi yöntemi uygulanırsa uygulansın kalçaların emin bölge
içinde olması sağlanmalıdır (1, 2, 6, 7,
9, 12, 13, 15).

SONUÇ
Pavlik

bandajının yapımı

ması kolaydır. Rahattır,

ve uygularedüksiyon yeni-
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koymuştur.

Uygulama sırasında ortaya çıkan
komplikasyonlardan medial diz instabli-.
tesi ve iliotibial band kontraktürünün
bandajın bağlarının sıkılığına ve çocuğun büyümesine yeterli dikkat gösterilmemesine bağlı olduğu; pes kavusun
ise ayakkabı giydirilmemesi sonucu
oluştuğu ve bukomplikasyonların cerrahi tedavi gerektirrneksizin iyileştiği bildirilmiştir (5, 6, 14).
Sonuç' olarak doğuştan kalça çıkığı
nın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Pavlik bandajı ve diğer konservatif
tedavi yöntemleri uygulanırken zorlu maniplasyon ve aşırı abduksiyondan kaçın
malı, kalçaların emin bölge içinde olmasına dikkat edilmelidir. Pavlik bandajı do·ğuştan kalça çıkıklı hastalarda özellikle
ilk 3 ayda cerrahi olmayan en etkin tedavi yöntemlerinden biri olarak değerini hala korumaktadır.
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DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGI'NlN

CERRAHi TEDAViSiNDE
FERGUSON YÖNTEMiNiN YERf.
Dr. Ertan Mergen *, Or. Bülent Erdemli **, Dr. Sinan Adtyaman ***

Doğuştan

kalça çıkığı (D.K.Ç.) tedavisinde ilk defa 1908 tarihinde Ludloff tarafından tarif edilen medial açık redüksiyon ameliyatı 1973 yılında Ferguson tarafından (1) modifiye edilmiştir. Ferguson yönteminde kalçaya, medial insizyonu takiben önde adductor longus ve
brevis arkada adductor magnus ve gracilis arasındaki düzlemde girilmekte ve
redüksiyona engel olan en önemli yapı
lar olarak gösterilen iliopsoas tendonu
ve eklem kapsülü kesilmektedir (1 ,2) .
Medial açrk redüksiyonun en önemli

sonunda radyolojik olarak incelerneyi
ve bu yöntemin sonunda kalçaların gelişimini izleyerek, avasküler nekroz oranı
nı, gereken ek cerrahi müdahale yüzdesini tespit etmeyi ve sonuçlarımızı literatür ile karşılaştırmayı planladık.

MATERYAL VE METOD:

Bu çalışmaya, Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilimdalında Ocak 1979 - Ocak 1988
tarihleri arasında D.K.Ç. nedeniyle Ferguson ameliyatı yapılan ve en az 2 yıllık
takibi olan 27 çocuğun 43 kalçası dahil

avantajları şöyle sıralanabilir;

1- Basit olması,
2- Az kan kaybına neden olması,
3- Tam redüksiyona engel olan yapı
lara (Örneğin iliopsoas, kapsül gibi)

edilmiştir.

27 hastanın 20 tanesi (% 74.1) kız, 7
tanesi (% 25.9) erkekti. Hastaların 16 tanesinde (% 59.3) çıkık iki taraflıydı. 8
hastada (% 29.6) çıkık sol taraflı, 3 hastada {% 11.1) sağ taraflıydı. Ameliyat sı
rasında hastaların yaşı 3-33 ay arasın
daydı ve ortalama ameliyat yaşı 10.9 ay-

doğrudan yaLaş ııa elverişli olması,

4- Minimal yumuşak doku disseksiyonu yapılması,
5- Kesinin kozmetik yönden de uygun olması.
Biz, bu çalışmamızda Ferguson yöntemiyle tedavi edilen kalçaları en az 2 yıl

* A.Ü. T.F.
** A.Ü. T.F.
*** A.Ü. T.F.

dı.

Ortop. ve Travm. ABD Öğr. Üye. Profesör
Ortop. ve Travm. ABD Asistam
Ortop. ve Travm. ABD Uzmanı

671

Tablo 1: 43 kalçan ın radyolojik sonuçları. (Severin)
SINIFLAMA

Grade
Grade
Grade
Grade
Grade
Grade

KALÇA SAYISI

1
ll
lll
IV
V
VI

··;t.

25
4
8
6

Toplam

Hastalarımızın

hiçbirine preoperatif
konservatif tedavi veya traksiyon uygulanmadı.

Ameliyat yöntemi olarak aynen Ferguson tarafından tarif edilen girişim
(1 ,2) uygulandı. Tüm vakalarda iliopsoas tendonu ile kapsül kesildi. Ek olarak
ligamentum teres, transvers asetabular
ligament ve hipertrafik pulvinar rutin olarak eksize edildi. Hiçbir vakada majör
kanama gözlenmedi. Tüm vakalarda yeterli redüksiyon sağlandı. Ameliyat sonrası 3 ay süreyle bilateral pelvipedal alçı
uygulandı. Alçı pozisyonu olarak genellikle 30-40° abduksiyon, ·20° fleksiyon,
10-20° iç ratasyon tercih edildi. Alçı çıka
rıldıktan sonra 6 hafta da abduksiyon
ateli kullanıldı.
Hiçbir vakada postoperatif erken
kamplikasyon görülmedi.
Hastaların

takip süresi en az 24, en
fazla 134, ortalama 75.4 aydı. Hastaların
tümü "Severin'in Radyolojik Kriterleri"ne
göre değerlendirildi (5).
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%

o
o

58.1
9.3
18.6
14.0
0.0
0.0

43

100.0

SONUÇLAR:

Radyolojik olarak 43 kalçanın 25 tanesi (% 58.1) Grade 1, 4 tanesi (% 9.3)
Grade ll olarak değerlendirildi. Kalan 14 ·
kalça (% 32.6) radyolojik olarak sonucu
yetersiz kabul edildi (Tablo 1). Bu 14 kalçada asetabular displazi veya femur başı subluksasyonu veya avasküler nekroza bağlı femur başında deformite tespit
edildi.
6 kalçada asetabular displazi tespit
edildi. Bunların 3 tanesi 3-6 aylık, 2 tanesi 7-12 aylık, 1 tanesi 13-18 aylıkken
ameliyat edilmişti. Bu 6 kalçanın 5 tanesine Salter innominate osteotomisi uygulandı. Kalan son kalça için de ameliyat
planiand ı.
6 kalçada ise femur başı subluksasyonu tespit edildi. Bunların 2 tanesi 3-6
aylık, 2 tanesi 7-12 aylık, 2 tanesi 13-18
aylıkken ameliyat edilmişti. Bu 6 kalçanın 3 tanesine intertrokanterik varizasyon osteoto~isi uyg~landı, kalan 3 kalçaya da uygulanması planlandı.

Tablo 2) Ferguson ameliyatı sonrası gelişen femurbaşı avasküler
nekrozu ve ameliyat yaşı ilişkisi.
AMELiYAT YAŞI

AVESKÜLER NEKROZ GELiŞEN
KALÇA 1 YAŞ GRUBUNDAKi KALÇA

o/o

3-6 ay
7-12 ay
13-18 ay
19 ay ve üstü

1 11
1i 9
o 1 12
1 11

18.2
5.3
0.0
100.0

Toplam

4

143

9.3

2
1

Tablo 3: Radyolojik sonuç,
AMELiYATYAŞI

yaş ilişkisi.

TOPLAM

RADYOLOJiK SONUÇ (SEVERiN)
ı

ll

lll

IV

3-6 ay

4 (% 36.4)

1 (% 9.1)

4 (% 36.4)

2 (% 18.2)

11 (% 100)

7-12 ay

13 (% 68.5)

2 (% 10.5)

2 (% 10.5)

2 (% 10.5)

19 (% 100)

13-18 ay

8 (% 66.7)

1 (% 8.3)

1 (% 8.3)

2 (% 16.7)

12 (% 100)

--

--

1 (% 100)

--

1 (% 100)

25 (% 58.1)

4 (% 9.3)

8 (% 18.6)

6 (% 14.0)

43 (% 100)

19 ay ve üstü

Toplam

aylık,

1 tanesi de 33 aylıkken ameliyat
edilmişti (Tablo 2). 2 kalça halen izlenmekteyken, diğer 2 tanesine ise displazi
ve subluksasyon nedeniyle ikinci bir
ameliyat uygulandı.
En iyi radyolojik sonuçlar sırasıyla
7-12 ve 13-18 aylıkken ameliyat edilen
kalçalarda elde edildi. 7-12 aylıkken
ameliyat edilen kalçaların% 79'u, 13-18
aylıkken ameliyat edilenlerin % 75' i radyolojik olarak Severin Grade ı ve ll olarak değerlendirildi (Tablo 3).

6 kalçada ise femur başı subluksasyonu tespit edildi. Bunların 2 tanesi 3-6
aylık, 2 tanesi 7-12 aylık, 2 tanesi 13-18
aylıkken ameliyat edilmişti. Bu 6 kalçanın 3 tanesine intertrokanterik varizasyon osteotomisi uygulandı, kalan 3 kalçaya da uygulanması planlandı.
43 kalçanın toplam 12 tanesine (%
27.9) tam redüksiyon için ek bir cerrahi
müdahale yapıldı veya planlandı.
43 kalçanın 4 tanesinde (% 9.3) femurbaşı avesküler nekrozu tespit edildi.
Bunların 2 tanesi 3-6 aylık, 1 tanesi 7-12
673

TARTIŞMA:

D.K.Ç. cerrahi tedavisinin en önemli
noktası femur başını asetabuluma santralize etmektir. Bu yüzden redüksiyona
engel olabilecek tüm yapılara müdahale
edilmelidir. Bu amaçla medial açık redüksiyon sırasında iliopsoas tendon u kesilmelidir. Biz ayrıca ligamentum teres,
transvers asetabular ligament ve hipertrafik pulvinarı da rutin olarak eksize etmekteyiz.
Hiçbir preoperatif tedavi yapılmaksı
zın radyolojik olarak% 67.4 oramnda ba- şarılı sonuca bakarak "Preoperatif traksiyon veya konservatif tedavinin sonuç
üzerine etkisi olmadığı" görüşünü (1, 4)
desteklemekteyiz. Ayrıca Ferguson, preoperatif başarısız tedavinin postoperatif
avasküler nekroz riskini artırdığını bildirmiştir (1).
Ser'imizde en iyi radyolojik sonuçları
sırasıyla 7-12 ve 13-18 aylıkken ameliyat
edilen hastalarda elde ettik. 7 ay altı ve
18 ay üzerinde ameliyat edilen kalçalarda femur başı avasküler nekroz oranını
daha fazla bulduk. Bunun nedeni olarak
7 ay altında ameliyat edilen kalçalarda
ameliyat alanının daha küçük olması nedeniyle vasküler yapıya hasar verme riskinin daha yüksek olduğu düşünülebilir.
18 ay üzerindeyse tek başına yumuşak
doku ameliyatının yeterli olmayacağı ve
innominate veya trokanterik osteotomi
gerektiği düşüncesiyle hareket edilmelidir. 7-18 ay arasında medial açık redük-
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siyon yapılanlarda daha başarılı radyolojik sonuçlar alınmasını destekleyen bir
görüş de O Hara ve ark. tarafından (3)
ortaya atılmıştır. ~u görüşe göre yürüme, açık redüksiyon sonucunu olumsuz
etkilemektedir.
Tüm bu görüşlerin ışığı altında biz,
D.K.Ç. tedavisinde Ferguson yönteminin 7-12 aylar arasında güvenle kullanıla
cağı ve preoperatif konservatif tedavinin
sonuçlar üzerinde etkisi olmadığı düşün
cesiydeyiz.

KAYNAKLAR:
1- Ferguson AB: Primary open reduction of
congenital dis/ocation of the hip using a median
adductor approach. J Bone Joint Surg; 55A:
671-89, 1973.
2- Ferguson AB: Treatment of congenital d islocatio n of the hip in infancy us ing the medi al approach. In: Congenital Dislocation of the Hip
(Tachdjian MO ed.}, pp: 283-93, Churchi/1-Livingstone Co., New York, 1982.
J- O'Hara JN, Bemard AA, Dwyer JP: Early results of medial approach open reduction in congenital dis/oction of the hip. Use before watking
age. J Pediatr Orthop; 8:288-94, 1988.
4- Roose PE, Chingren GL, K/aaren HE, Broock G: Open reduction for congenital dis/ocation
of the hip us ing the Ferguson procedure. J. Bone
JointSurg;61A:915- 21, 1979.
·
5- Severin E: Contribution to the knowledge
of congenital dislocation of the hip joint. Late results of clos_ed reduction and arthrographic studies of recent cases. Acta Chir Scand; Supp. 63,
1941.

DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGlNDA

MEDiAL GiRiŞiMLE AÇIK REDÜKSiYON SONUÇLARI:

Dr. Mehmet Erenoğlu *, Dr. Ali Murat Dülgeroğlu **
Dr. Kaztm Hüsrevoğ!u **, Dr. Abdullah Taşdelen **

Ortopedik cerrahinin başlıca sorun~
larından birini oluşturan DKÇ' nın erken
teşhis ve tedavisinin önemi, he:ııen her
bildiride vurgulanmaktadır. 18 aydan büyük çocukların tedavisinde açık redüksiyon yapılması için ortopedistler arasın
da fikir birliği varken, 18 aydan küçüklerde uygulanacak tedavi programında he-·
nüz kesin bir protokol ortaya konulmamıştır.

18 aydan küçük DKÇ'Iı çocukların
çoğunda, kapalı redüksiyon en basit ve
güvenilir metod gibi görünse de, vakaların bir kısmında önceden traksion uygulandığı halde redüksiyon sağlanamaz
(21).
Tedavide esas problem, çıkık kalçayı kampiike ederek uzun süreli takip sonuçlarının iyi olmasını engelleyen ve redüksiyon sonrası en erken bir yılda ortaya çıkan femur başı avasküler nekrozunun önlenmesidir (7, 8).
Bildirilen AVN insidansı O- 73 % ara-

*
**

sında değişirken

(2 ve 8), AVN'un gerçek insidansını saptamak DKÇ tedavisinde uygulanan değişik retod!cır ve
AVN'un değerlendirilmes!::ce i 'i_'.e.:·ıılan
kriterlerin çokluğu nedeniyfe zordur.
Bazı vakalarda yumuşak dokunun
intra artiküler interpozisyonunun konsantrik redüksionu engellemesi nedeniyle başarısız zorlu redüksiyon girişimleri
femur başı dalanımını riske sokar. Bu vakalarda açık redüksiyonun daha az travmatik olacağı açıktır (5, 7, 1O, 11, 12,
14, 15, 19, 22, 23).
Medial girişimle açık redüksiyon ilk
önce Ludloff (1908-1913) (11, 12) tarafın
dan yayınlanmıştır. Her ne kadar Chiari
(1) 1957'de kötü sonuçlar yayınlamışsa
da daha sonra birçok otörce uygulanmıştır (4, _13, 15, 21, 24, 27).
Ferguson (5, 6) disseksion planını,
önde adduktor longus ve adduktor brevis, arkada adduktor magnus ve grasilis
oladık şekilde değiştirerek anterior fe-

izmir Behçet Uz Çocuk Hast. Ortop. ve Travm. KI. Şf. Mu.
izmir Behçet Uz Çocuk Hast. Ortop. ve Travm. KI. Asistam
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moral lenfatik zinciri koruyarak enfeksiyon olasılığının azaldığını savunmuştur.
Medial girişimin avantajları, daha az
disseksion ve daha az doku travması gerektiren basit metod olması, kısa sürmesi, aynı anda bilateral uygulanabilmesi,
daha az kan kaybı, kısa sürede taburcu
olması ve en önemlisi redüksiona engel
olan yapıları direkt değerlendirme olanağı sağlamasıdır.

Medial girişimde dezavantajlar ise,
medial circumflex arterin zedelenme riski, eklemin diğer bölgelerinin değerlendi
rilememesi, kapsül faksitesini engelleyecek plikasyon un yapılamaması ve bu nedenle rezidual subluksasyon ve acetabulum gelişmesindeki yetmezlik sonucu ortalama % 40 oranda sekonder destek
ameliyatıarına gerek duyulmasıdır.
Bu araştırmanın amacı, medial girişimle açık redliksiyon uygulanan kalçalardaki gelişimin değerlendirilmesidir.

MATERYAL VE METOD

1980 - 1988 yıllarında kliniğimizde 43
hastanın DKÇ olan 63 kalçasına rnedial
girişimle açık redliksiyon uygulanmış
olup, kontrole gelen 26 hastanın 38 kalçası inceiemeye alınmıştır. Meningosel
gibi nörolojik hastalığı olanlar değerlen
dirmeye alınmamıştır.
Vakalarımızın 26' sı da kız olup 12'si
bilateral, 14'ü ünilateral (8'i sol, 6'sı
sağ) idi. Ortalama yaş ise 14.3 ay (7 24) dır.
DKÇ tanısı konan hastalara öncelikle kapalı redliksiyon denendi, başarılı
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olunmayınca

genel anestezi altında kapalı redliksiyon denendi. Başarılı olunan
hastalar PPA'ya alınarak izlenıneye baş
landı. Kapalı redliksiyon sağlanamayan
'
fizyolojik olmıyan durumda, stabil olan
vakalara Ferguson tarafından bildirilen
Medial girişimie açık redliksiyon uygulanmıştır. Vakaların hepsinde lig. Teresin hipertrafik olduğu görülüp redüksiyona engel olacağı düşüncesiyle eksize
edildi, pulvinar temizlendi ve ternur başı
redükte edilip kapsül sütüre edilmeden
katlar kapatıldı. 1980-1986 döneminde
kalça en rahat pozisyonda 90 fleksion,
70 abduksion, 10-15 iç rotasyanda PPA
yapıldı. 1.5 ay sonra grafik kontrolü yapı
lıp 3 ay tamamıatılarak alçı çıkarıldı. Baş
acetabulum ilişkisinde gelişme durumu
incelenerek yetersiz olan vakalarda 2.
ve 3. pozisyonda ikişer ay süre ile alçı
uygulaması sürdürüldü. 1986-1989 döneminde ise 30-40 abduksion, 10 derece
iç ratasyon ve 30 fleksion da,PPA'ya alı
nıp 4 ay alçıda kaldı. Daha sonra 2 ay
gece gündüz, 2 ay da yalnız geceleri olmak üzere Denis Brown cihazı kullanıl
dı.

Kontrol muayenesinde, klinik olarak
kalça hareketleri, ağrı, Trendelenburg
testi, kısalık farkı ve yürüyüş şekli ve radyolojik olarak da asetabul ar indeks (Ai),
kollodiafizer açı (CD), merkez kenar açı
sı (CE) incelenerek Ferguson - Howard
scoruna göre kalçanın klinik değerlendi
rilmesi, Ali Kalamchi ve Mac Evan'a göre avaskular nekroz (AVN) ve Severin' e
göre de kalçanın radyolojik değerlendir
mesi

yapılmıştır.

SONUÇLAR

na göre, 37 kalça çok iyi 1 kalça iyi sonuç alınmıştır.
Sever'in radyolojik sınıflamasına göre (25) - 25 kalça, qrup 1 (% 6S. 7 )
kalça grup ll (% 15.7), 1 kalça grup lll (%
0.26) 6 kalça grup IV (% 15. 7) saptan-

26 hastanın DKÇ olan 38 kalçasına
Ferguson yöntemi uygulandı, ortalama
izleme süresi 58 ay (12-91 ay) ortalama
alçılı tespit 6.3 ay (4-11 ay), ortalama
ameliyat yaşı 14.7 ay (7-24 ay) dır. Fizik
muayenede hepsinde abd uksionun kısıt
lı, 15 hastada Ortalani testinin pozitif oiduğu saptanırken. radyolojik olarak da
DKÇ' na ait bulgular saptandı.
Preoperatif dönemde 6 hastaya ortalama 12.3 gün (5-19) traksion uygulan-

mıştır.

TARTIŞMA

1980 - 1989 döneminde. 673 hasta
kliniğimizde DKÇ nedeniyle yatırılarak tedavi edilmiştir. Bt,mların 264' ü konservatif, 409' u cerrahi tedavi edilirken, 43 hastada Ferguson ameliyatı uygulanmıştır.
Yayınlanan serilerde olduğu gibi (3,
5, 9, 15, 17, 20, 21, 27) metodun kısa.
basit ve başarılı olması nedeniyle, bilateral vakalarda aynı anda uygulanarak alçı tesbitini takiben abdüksion ateli olarak Denıs Brown cihazı kullanılmıştır.
Ali Kalamchi ve arkadaşları, 1982'de
15 vakanın hepsinde çeşitli derecelerde
subluksasyon bildiririerken (9), 6 kalçaya destek (Sheff) ameliyatı uygulamışlar
dır (% 53).
Mau ve arkadaşları, 2 yaşın altındaki
lerde traksionu takiben Ludloff girişimiy
le açık redüksiyon uygulamışlar, redisiokasyon görmediklerini, ancak % 54 vakada intertrokanterik ve innominata osteotomi gerektiğini, % 35 transient iskemi, % 4 AVN bildirmişlerdir (15).
Roose ve arkadaşları, vakaların %
25 persistant subluksasyon ve % 25 redislokasyon bildirirken, % 35'sine destek operasyonu gerekli olmuştur. AVN
görülmemiştir (20).

dı.

Postoperatif dönemde 6 hastanın 9
kalçasına temaral varizasyon derotasyon osteotomisi (~·o 23) önerilirken iki
hastanın 3 kalçasına uygulanmıştır. Bunun yanında 1 hastanın 1 kalçasına ağrı
olunca Chiari osteotomisi planlandı.
Son kontrol muayenesinde uzunluk
farkı olmazken, 2 hastada ghuteal topaimama saptandı, bu da muhtemelen uygulanan VDRO ne bağlıdır. Kontrol grafilerinde 13 vakadaS henton Menard hattı
nın kırık olduğu saptanmıştır. Ali Kalamchi
ve Mac Evan kriterlerine (8) göre AVN
oranı toplam% 10.5 (4 kalça) iken dağılı
mı 3 vakada tip 1, 1 vakada tip ll olup
kontrolde AVN'a ait gelişim bozukluğu
saptanmamıştır. 6 vakada redüksion
sonrası ilk yılda epifiz çapının hızla büyüdüğü ve beneklenmeyle ortaya çıkan düzensiz ossifikasyon gözlendi, ancak bu
gelişim AVN olarak değerlendirilmedi.
Kontrol grafiler incelendiğinde ortalam asatabular indeks değişimi 11.3 olarak bulunmuştur.
Ferguson Howarth klinik sınıflaması-
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Ferguson kısa immobilizasyon nedeniyle disloke olan 2 vaka haricinde, toplam 132 vakada hiç redislakasyon saptamamış ve osteotomi gerekmemiştir (5).
Roose ve arkadaşları, ameliyat yaşı
12 aydan yüksek Ai' i 40 derece veya fazla olanlarda yüksek oranda redislakasyon olduğunu öne sürmüşlerdir (20). Arı
cak bizim serimizde bunu destekleyen
bir bulguya rastlanmadı.
Bizim serimizde medial girişimle
açık redüksiondan sonra % 23 oranında
destek (Shelf) ameliyatı gerekli oldu. Bu
oran diğer yayınlara göre daha azdır.
Operasyonda lig. teres'in hipertrafik
uzamış, şekli irreguler görülünce redüksiyana engel olacağına karar verilerek,
tüm vakalarda ekize edildi. Sonuçlar incelendiğinde AVN gelişiminde rolü olmadığı saptandı. Bu bulgular çeşitli yayın
larla desteklendi (5, 12, 15, 22).
Pre redüksiyon dönemde traksiy?nun AVN' u azalttığı b:rçok yayında bildirilmişse de (7, 12, 15, 22, 27) bizim seride bu husus desteklenmemiştir.
Yayınlanan serilerde AVN oranı%. O
- 73 değişmekte olup, Staheli % 15 (24),
Weinstein % 1o (27), Kalamchi% 67 (9),
Mau % 39 (15), Diepstraten % 3.5 (3)
olarak bildirirken O'Hara (17), Roose
(20) ve Ferguson (5) AVN oranını O olarak bildirmişlerdir. Bizim serimizde de
toplam AVN oranı 10.5 olup, takipte büyüme bozukluğu saptanmamıştır.
Vakaların yapılan grafi değerlendir
mesinde 6'sında redüksiyondan sonraki
1. yılda epifiz çapının hızla büyüdüğü,
benekleme ile ortaya çıkan düzensiz ossifikasyon gözlendi. Ancak bu AVN ola-

rak değerlendirilmedi. Bu bulgu Salter,
Kostuvik bulgularıyla uyum sağlar (7).
Elde edilen bu sonuçlarla, 7- 24 aylık olguların kapalı redükte edilemeyen
ya da aşırı pozisyonlarda redükte olabilen doğuştan çıkık kalçaların tedavisinde medial girişimle açık redüksiyon
önermekteyiz.
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Doğuştan

kalça çıkığında, endike vakalarda medial adduktor açık redüksiyonunun, diğer açık redüksiyon metodları
na üstünlüğü bilinmektedir (1 ,2,5). Çalış- .
mamızda asetabuler çatı yetersizliği de ·
olan Doğuştan Kalça Çıkıkiarında yapı
lan medial adduktor yaklaşımla açık redüksiyona, ikinci bir insizyonla anteriordan iliak osteotomiyi kombine ettik. Böylece kalça eklem kapsülünün anterior
ve postero superiorunun açılmasının
mahzurları da ekarte edilmiş oldu.
MATERYAL VE METOD
1982 - 1989 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğin-

Tablo- 1:

Cins ve

BULGULAR
Hastaların 21' i kız, 3' ü erkekti. Altı
sında sağ, onsekizinde sol kalça çıkığı
rnevcuttu (Tablo 1). Dokuz hasta 13-18
aylık, yedi hasta 19-24 aylık, dört hasta
2-3 yaş, dört hasta da 3-5 yaş arasında
idi (Tablo 2). Ortalama ameliyat yaşı
27,2 aydı.

Yerleşimlerine

Göre

Dağılımı

1 Sağ

Sol

Toplam

Kız

6

15

ErkeK
Toplam

-

3
18

21
3

Cins

*

Hastaların

de rnedial adduktor yaklaşımda açık redüksiyon ve iliak osteomoti ile tedavi
edilmiş 30 doğuştan kalça çıkığı vakasın
dan, takip süreleri yeterli olan 24 hasta
çalışmamızda konu oldu. Bu hastaların
dosyaları incelendi, kontrole çağırılarak
klinik muayeneleri yapıldı ve kalça grafileri çekildi.

6

(% 25)

KTÜ. Ortop. ve Travm. A.B.D. Yrd. Doç.

** KTÜ. Ortop. ve Travm. A.B.D. Prof.

*** KTÜ. Ortop. ve Travm. A.B.D. Arş. Gör.
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(% 75)

24

. Tablo- 2:
Yaş

13- 18 ay
19- 24 ay
2- 3 ay
3- 5 ay

Hastaların

Ameliyat

Kız

Yaşiarına

Göre

Dağılımı

Erkek
-

9
6
3
3

1
1
1

Toplam
..
9
7
4
4

(%
(%
(%
(%

37.5)
29.3)
16.6)
16.6)

re hastaların tamamı olan 24 çocuk da
Grade 1 idi, yani; ağrısız, stabil kalçaları
olan, topallaması olmayan, internal roo
tasyonları 15 den fazla olan ve Trendelenburg testleri negatif olan gruba giriyorlarda. Radyolojik değerlendirmeye
göre ise, 3 hasta Class ll, 21 hasta ise
normal görünümlü olan Class l'e giriyor-

4 hasta 13-24 ay, 11 hasta 25-48 ay,
9 hasta da 48-104 ay arasında değişen

sürelerde takip edildi. Ortalama takip süresi 40,4 aydı (Tablo 3).
4 hasta 13-24 ay, 11 hasta 25-48 ay,
9 hasta da 48-104 ay arasında değişen
sürelerde takip edildi. Ortalama takip süresi 40,4 aydı (Tablo 3).

lardı.

Tablo- 3: Hastaların Takip Süreleri
Takip Süresi

Kalça Sayısı

13- 24 ay
25- 48 ay
48- 104 ay

4(%16.6)
11 (% 45.9)
9 (% 37.5)

TARTIŞMA

Doğuştan

Femur başı, asetabulumun çok yukarısında olan sadece 3 hastaya, ortalama üç hafta preoperatif traksiyon uygulandı. Bunların birinde alçı açıldıktan
sonra suprakondiler femur kırığı meydana geldi ve tedavi edildi. Hiçbir hastada
avasküler nekroz ve eklem sertliği görülmedi.
Hastaların klinik değerlendirilmeleri
McKay'ın modifiye kriterlerine göre (6),
radyolojik değerlendirmeleri ise Severin'in klasik kriterlerine göre (8) yapıldı
(Tablo 4,5): Klinik değerlendirmeye gö681

kalça çıkığında Salter'in
koyduğu endikasyonlar içinde, genellikle açık redüksiyon ve iliak kemik os~eo
tomisi kullanılır. Kuşkusuz ameliyattan
önce traksiyon uygulayarak çıkık kalçayı, Y kıkırdağı seviyesine indirmek gerekir. Traksiyon için en uygun zaman süresi literatürde ortalama 3 hafta olarak bildirilmiştir. Daha kısa veya daha uzun süre traksiyon, avasküler nekroz görülme
oranını arttırmaktadır. Gerek kapalı redüksiyon, gerek açık redüksiyon ve Salter osteotoınisinden sonra belirli oranda
eklem sertlikleri gelişmektedir (9).
Anterior iliofemoral insizyonla açık
redüksiyon sırasında fazla yumuşak doku diseksiyonu gerekınesine bağlı ola

Tablo- 4: Klinik Değerlendirme için Modifiye Mckay Kriterleri
ı

Vakalarımız

Grade

Aç

ı Çok iyi

Ağrısız,

24 (% 100)

ll iyi

Ağrısız,

stabil kalça. Hafi topallama VC?-r.
r(alça hareketleri hafifçe azalmış.
Trendeleburg ~-)

o

lll Orta

Çok az ağrı, orta derecede eklem sertliği var.
Trendeleburg (-)

o

IV Kötü

Belirgin ağrı mevcut

o

k

1

ama

stabil kalça. Topallama yok
15° den fazla iç ratasyon Trendeleburg (-)

Tablo- 5: Radyolojik Değerlendirme için Severin Kriterleri
Class

Aç

ı

k

ı

Vakalarımız

ama

Normal görünüm

CE açısı 15°
veya dalıa fazla

21 (% 87.5)

ll

Femur başı ve boynu
veya asetabulumda hafif
derecede deformite

CE açısı 15°
veya daha fazla

3 (% 12.5)

lll

Displazi veya femur başı
veya boynunda veya
asetabulumda orta derecede
deformite

CE açısı 15° az

o

IV

Femur başında subluksasyon

o

V

Femur başında yalancı
asetabulumla eklem yapması

o

VI

Red isi okasyon

1
\
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rak kalça hareketlerinde kısıtlılık beklenebilir. Scaglietti ve Calandriella 210 yıl
sonra sertlik oranını % 71 bulmuşlardır.
Bu yaklaşımla avasküler nekroz insidansı da yüksektir (4,9). Ameliyat sırasında
aşırı kanama olabilmesi de bu yaklaşı
mın sakıncaları arasındadır.

Medial adduktor yaklaşımla açık redüksiyon basit, kansız. çok az yumuşak
doku diseksiyonu gerektiren, postoperatif avasküler nekroz ve eklem sertliği
komplikasyonu çok düşük olan bir metoddur (1 ,5, 1O).
Uyguladığımız teknikte gaye; Fergu- :
son usulü medial adduktor yaklaşımla
açık redüksiyonun kolaylığı ve avantajlarıyla, Salter'in iliak osteotomisinin bilinen ve çok denenmiş üstünlüklerini
kombine etmektir. Bu teknikte asetabuloplastı için Salter'in kriterlerine uyulmuş, açık redüksiyon için ise Ferguson
usulü medial adduktor yaklaşım tercih
edilmiştir.

Prof. Manticelli ve Prof. Miella DKÇ
de mediar adduktor yaklaşımla açık redüksiyonunun daha önce hiç tedavi görmemiş kalçalarda çok daha uygun olacağını ve Ferguson'un ifade ettiği gibi
sadece 2 yaşın altı ile sınıriandınimama
sı gerektiğini ifade etmişlerdir (7).
Ayrıca aynı yazarlar 4-5 yaşındaki
daha önce tedavi görmemiş DKÇ'Ierde
hiçbir intaartiküler engele rastlamadıkla
rını, buna mukabil doğru tedavi edilmemiş bir yaşındaki hastalarda bile intraartiküler engellere rastlayabildiklerini bildirmişlerdir (7). Ayrıca medial adduktor
yaklaşımla redüksiyona mani olabilecek
faktörler yenilebilir. Eğer daha önce yapılmış tedavide bir yetersizlik varsa ve
açık redüksiyonu tekrarlamak gerekiyor-

683

sa, eklemin bütününün görülebileceği
yol olarak Smith Petersen yaklaşımı kullanılır (9).
Sunduğumuz metodla iyi denenmiş,
üstünlükleri ve yetersizlikleri oldukça iyi
bilinen iki cerrahi girişim yukarıda belirtildiği gibi kombine edilmektedir.
Bu metodla iliopsoas tendon u. medial sirkumfleks -arter zedelenmeden kolayca kesilir veya uzatılabilir. Kapsül, sadece en gergin olduğu infero-medial bölümünden ve damarlara zarar vermeden
diseke edilir ve en gergin olduğu bölgeden gevşetilir. Kum saati kapsül oluş
muşsakolayca giderilir. Limbusa ulaşıla
bilir ve gerekirse çeşitli insizyonlar veya
eksizyon yapılabilir (2,3). Asetabulumun
superior veya posteriorunda bulunan
limbus, bizim vakalarımzda inverte bulunmadı ve redüksiyona engel teşkil etmedi.
Kalın transvers ligament kolaylıkla
kesilir ki, bunun anterior ilio-femoral insizyonla kesilmesi daha zorur ve kapsülde daha fazla defekte sebep olur.
Hipertrafik ligamentum teres redüksiyana mani oluyorsa kesilir. Gerek femur başına, gerek asetabulumla en
uyumlu olduğu pozisyon gözle görülerek tesbit edilir. Ayrıca anterior girişim
de yapılması gereken rektus femorisin
origosundan kesilmesi ve tekrar dikilmesi gibi işi! emiere gerek yoktur (2,3).
Süre olarak klasik Salter iliak osteotomisi ve anterior iliofemoral insizyonla
açık redüksiyondan daha kısa zamanda
ameliyat bitirilebilmektedir. Sonuçta asetabulumun yetersizliği giderilmekte, aynı
zamanda postoperatif devrede, kalça
hareketleri çok serbest olarak elde edilmektedir. Alçıda kalma süresi klasik ola-

rak 6 haftadır. Sonra 3 ay Ponsetti abdüksiyon cihazı kullanılmış, daha sonra
çocuklar yürütülmüşlerdir (3).

SONUÇ
Bu metod eklemin yetersiz çatısını
düzeltebilen, ayrıca medial adduktor
yaklaşımın bütün avantajlarını taşıyan,
yani; kolay, kansız ve sonuçta eklemde
tam bir hareket serbestliği veren, sertliklere ve femur başı avasküler nekrozuna
sebep olmayan emin bir DKÇ tedavi
yaklaşımıdır.

KAYNAKLAR
1. Co!eman, S.S.: Management of congenita!
dyp!asia and dislocation of the hip from birth to
eighteen months of age. On: Tachdjian, M.O.
(ed). Congenital dis!ocation of the hip. New York:
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DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGlNlN TEDAViSiNDE SALTER

iNNOMiNATE OSTEOTOMiSi SONUÇLARI

Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI *Or. Özcan KAYMAK**
Dr. Uğur ŞAYLI *.**Dr. Ahmet ŞARLAK ***
Doğuştan

kalça

çıkığının

(DKÇ) ideal tedavisi şu basamakları içerir: 1-Yeni
doğan döneminde erken tanı, 2- Epifiz
travması olmadan konsantrik redüksiyon, 3- Kalça stabil oluncaya kadar redüksiyonun korunması ve normal büyüme ve gelişmenin takibi (1 ,2,3). Bu konuda tüm dünya ortopedistleri hemfikirdir. Yürüme çağında önce genellikle
konservatif tedavi ile sonuç almak mümkündür. Ancak DKÇ'Ii çocuk hiçbir tedavi görmeden yürüme yaşına ulaşırsa tedavi problemleri ve tartışma başlamakta
dır. Bu yaştan itibaren özellikle 3 yaşına
kadar olan dönemde kapalı redüksiyon
veya cerrahi tedavi tartışmaları hala sürmektedir. (2,4,6,). Gene bu yaştan itibaren ve özellikle 18 aylıktan itibaren cerrahi tedavi yanlıları arasında asetabulu-

mun malrotasyonunun ve femoral patolojilerin açık redüksiyona ilaveten düzeltilip düzeltilmemesi tartışması vardır. Düzeltilmesine karar verilmiş femoral patolojilerin ameliyat tekniği fazla tartışmalı
değildir. Buna karşılık asetabulumun
maltrotasyonunun düzeltilmesi teknikleri, pelvik ameliyatlar çok çeşitlidir (2, 7).
Bunlardan biride R. B. Salt er' in, 1961 'de
ilk yayınını yaptığı innominate osteotomidir (8). Salter bu girişimle asetabulumun
malpozisyonunun düzeltildiğini, redükte
kalçanın ağırlık taşıma pozisyonunda
stabil olduğunu, asetabulumun şekil ve
kapasitesinde bir değişik olmadığını öne
sürmüştür.

Bu tarihten sonra günümüze kadar
gerek yurt dışından gerek yurt içinden
bu ameliyatın sonuçları ile ilgili çok çeşit-

* Gazi Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D., Y. Doç.
** Gazi Üniv. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.O., Doç.
***Gazi Üniv. Tip Fak. Onop. ve Travm. A.B.O., Arş. Gör.
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li yayınlar çıkmış ve çıkmaya devam etmektedir (9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16). Bu
ameliyat pelvik osteotomiler içinde en
yaygın kabul görenlerden birisi olmuş
ve bu popülaritesini bugünde hala sürdürmektedir.
Bizde kliniğimizde yapılmış olan Salter ameliyatlarını inceleyip kısa sürelide
olsa sonuçlarını yayınlamayı uygun bulduk. Vaka sayımız arttıkça daha geniş
seriler ve uzun süreli takipler yayıniaya

50 hastanın 20'sinde tek taraflı DKÇ
mevcut iken 30'unda bilateral DKÇ vardı. tek taraflı olanların 9' u sol, 11 'i sağ
tarafta idi.
Hastaların en küçük 18 aylık, en büyüğü 6 yaşındaydı.
Ameliyat edilmiş 73 kalçadan son iki
sene içinde (1989-1990) ameliyat edilmiş 32 kalça takip edilebilmiş ve değer
lendirilmiştir.

En kısa takip süresi 6 ay, en uzun takip süresi 22 ay olup ortalama takip süresi 8 aydır.

biieceğimizi düşünüyoruz.

MATERYAL ve METOD
SONUÇLAR

1980 - 1990 yıllarında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim dalında baş
vuran doğuştan kalça çıkıklı (DKÇ) hastalardan 50 hastanın 73 kalçasına Salter

Ameliyat edilmiş 32 kalçadan preoperatif ve postoperatif olarak ölçülmüş
olan asetabuler açıların dağılımı grafik 1
de görülmektedir.
ameliyatı yapılmıştır.
Hastalarımızdan 1O hastaya (2' si tek
Bu hastalardan 43'ü (% 86) kız, ?'si
taraflı DKÇ, 8'i iki taraflı DKÇ) preopera(% 14) erkek olup erkek'kız (0/0) oranı
tif ve postopeartif bilgisayarlı tomografi
1/6'dır.
ile femoral anteversion
Kalça sayısı
ve asetabular anteversion açıları ölçülmüş30
~ ~meli_Yat
~ oncesı
tür. Preoperatif ve pos20
20
toperatif femoral anteAme li yat
.
version dağılımı tablo
10
1'de asetabular anteversion dağılımı tablo
2'de
görülmektedir.
Ameliyat sonrası 32
10
kalçada ÇE açısının
dağılımı tablo 3'de gö20
20
rülmektedir.
sonrası

30

Grafik - 1: Ameliyat öncesi ve sonras1 Asetabu/ar açilan n dağilimi
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Tablo 1 : Bilgisayar Tomografi (BT) ile ölçülmüş femorol
anteversion açıları dağıtımı

5
14

19
12
15
15
17
5
15

Ç.E,

(Derece)
Kalça
adedi
Yüzde

0-5
4

3

25

12.5

9.4

78.1

Tablo 3: Postoperatif C.E.

açısı

da-

ğıtımı

mı

kriterlerine göre değerlendirilmiştir (Tablo 4).

postoperatif görülen

lntertrokanterik kırık ................... : ..................... 2 (% 6,2)
Redislakasyon ................................................. 5 (% 15,06)
Yüzeyel enfeksiyon .......................................... 1 (% 3, 1)
Suprakondiler kırık ........................................... 1 (% 3,1)
Severin Snf.

ı

ll

lll

IV

V

VI

Hasta adedi

15

8

3

4

1

1

46.9

25.1

9.3

12.5

3.1

Tablo 4.

20 ve

(%)

Komplikasyonlar aşağıda sıralanmıştır.

Yüzde(%)

(-)veya 5.20

açı

Tablo 2: BT ile ölçülmüş asetabular anteversion açıları dağılı-

Ameliyat edilmiş 32 kalçan1n kısa süreli sonuçları CE açısı ölçümü ve radyolojik görüntüyü temel c!an Severin (17)
Hastalarımızda

7

Sonuçlarımızın dağılımı
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3.1

TARTIŞMA

Salter innominate osteotomisi ile
asetabulumun malrotasyonu düzeltilerek femur başının normal örtülümü sağ
lanmaktadır. Femoral başın lateral örtülümündeki düzelme asetabul ur açı ile ölçülmektedir. G. Rab matematiksel modelinde asetabular açıda ortalama 1O dereceli k bir gelişme olduğunu bulmuş
(18), Utterback ve MackEwen'de Salter
ameliyatından sonra 1O derece bulunmuştur.
Hastanemizde son 1 yıldır
(1990 yılı başından itibaren) bilgisayarlı
tomografi tetkiki yapılabilmektedir. Bu
nedenle tO hastamıza ameliyat öncesi
ve sonrası ve kontrollerde BT tetkiki yaptırılmıştır. Bu tarihten itibaren BT tetkiki
DKÇ'de preoperatif, postoperatif . ve
kontrollerde rutin hale getirilmiş. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonra BT ile inceleme yapılan 1O hastamızda fe moral anteversion açılarında şimdilik anlamlı bir
değişiklik olmamıştır. Ancak uzun sjreli
takiplerde normal doğru bir gelişme b~k
lemekteyiz. Asetabul ar anteversion açıl::ı
rında ise BT incelemesine göre ortalama 10°'1ik bir gelişme olmuştur.
BT incelemesini ameliyat sonrası
konsantrik relüksiyonu görmek içinde
yaptırıyoruz. Bir hastamızda ameliyat sonu direkt radyografik redislakasyon görülmemesine rağmen BT incelmesinde
posteriara redislakasyon görüldü ve hemen ameliyata alınarak redüksiyon sağ
landı. Bu durum BT ile teyid edildi. Klasik direkt radyografiler bazen doğru konsantrik redüksiyon bilgisi vermemektedir.

Severin klasafiksasyonuna göre sonuçlarımız literatür ile parellik göstermektedir. Salter 1961 'de % 80, çok iyi,
Crellin 1974' de % 72 çok iyi, Barret VE
arkadaşları 1986'da % 74 çok iyi ve iyi
sonuçlar bildirmişlerdir (8, 1O, 11). Yurt
içinden ise Sağlık % 78,4 iyi, Temuçin
% 62,2 iyi, Bölükbaşı % 87,94 çok iyi ve
iyi ve başka bir çalışmada % 73,5 çok
iyi, Gülman% 67,4 iyi sonuçlar bildirmiş
lerdir (12, 13, 14, 15, 16). Bizim serimizdede% 72 çok iyi ve iyi (Tıp 1. ve Tıp ll) sonuç elde edilmiştir. Çalışmamızda komplikasyonlarımızdan red islakasyonlar üzerinde duracak olursak 5 redislakasyondan 3' ünün nedenlerini şöyle açıklayabi
liriz; Birinde gergin olan ileopsoası kesmememize, diğerinde posterior duvar
yetmezliğine rağmen Salter osteotomisi
yapmamıza, üçüncüsünde ise ailenin alçı bozulmuş ve kırılmış olmasına rağ
men hastayı hemen getirmemiş olması
na bağlıyoruz. Diğer ikisini açıklayama
dık. Bu redislokasyonların hepsine revizyon ameliyatı yapılmıştır.
Sonuç olarak bizim bulgularımız ve
[iteratürdeki bulgular 1,5, 6 yaş arası
CKÇ'Ii çocuklarda Salter ameliyatlarının
yJksek yüzdede iyi sonuçlar verdiğini or1'3 a çıkarmıştır.
J
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DKÇ TEDAViSiNDE PEMBERSA~ iLiAK VE
FEMORAL OSTEOTOMiLERiNiN ERKEN SONUÇLARI

Dr. Ayşegül Bursa!t *Dr. Ömer Erçetin **Dr. S. Seçen ***

1985 - 1990 yılları arasında SSK Ankara Hastanesi Çocuk Kliniği Ortopedi
Servis ve SSK Okmeydanı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde, 18 ay
ile 16 yaş arasındaki 276 çocuğa pembersal iliak osteotomi ve yüksek kalçalarda traksiyon yapılmaksızın femoral osteotomi yapıldı.
Sonuçlar klinik ve radyolojik olarak
değerlendirildi.

Yürümeye başladıktan sonra DKÇ
tanısı alan hastaların kalçalarına çeşitli
tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Yöntemin kalçalarına çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Yöntemin seçiminde hastanın yaşı, çıkık kalçanın yüksekliği ve asetabulumun durumu, özellikle
gözönüne alınan· kriterlerdir. Yöntemin
basitliği ve standardize edilebilir olması
seçimi etkileyen diğer faktörlerdir. Altı
yaş ve altındaki çıkık kalçalarda, proksi-

mal femur ve asetabuluma uygulanan
yöntemler konusunda, geç takiplerde ortaya çıkan bazı sorunlar olmakla birlikte,
altı yaş üzeri hastalara uygulanacak tedavi henüz standartiaşmış olmaktan
uzaktır (1,2,3,4,5,10,11,14,15). Çalışma
mız, altı yaşın altında ve üstünde çıkık
kalçalara beş yıldır uyguladığımız bir
yöntemin değerlendirmesine hedeflemektedir.

HASTALAR VE YÖNTEM

Hastalar, 1985 - 1900 döneminde
SSK Ankara Hastanesi Çocuk Kliniği Ortopedi Servisi ve SSK Okmeydanı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği' ne
başvura~ DKÇ tanısı almış ve cerrahi tedavi uygulanmış gruptur.
Ameliyat tekniği açık redüksiyon,

* SSK Okmeydam Hast. Ortop. ve Travm. Uzmam
** Ortopedi ve Travmatoloji Uzman1
**""SSK Okmeydam Hast. Ortop. ve Travm. KI. Asistam
NOT: Bildiri sahipleri girişimin bir bölümü Pembertan girişimi gibi olduğu için
R. Ege
bu aiJşJ!mamJş deyimi kullanmiŞ olsalar gerek.
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pembersal kombine iliak osteotomisi, femoral kısaltma, ve gerek duyulduğun
da, demtasyon varus şeklindedir. Ameliyatta, Watson Jones insizyonu kullanıl
mıştır (2-5). Kalça ekiemine yaklaşım,
M. Tensor Fasciae Lata (MTFL) ie, M.
Sartorius arasından veya MTFL ve M.
Gluteii'ler arasından yapılmıştır. Tüm
hastalara kalça açık redüksiyonu yapıl
mıştır. Pembersal kombine iliak osteotomisi, Crista lliaca Anterior lnferior' ün
(CIAI) 1-1.5 cm. proksimalinden, acetabuluma paralel olarak, eğri osteotomla
Y kıkırdağını geçip iskium içinde kalan
osteotomi hattı şeklindedir. Greft, Salter
tekniğindeki gibi alınmıştır (10). Acetabulum devrilip, greft yerleştirildikten sonra
herhangi bir internal tesbit materyali kullanılmamıştır (6-9). Gerekli vakalarda, insizyonun distal kısmı kullanılarak, subtrokanterik femoral kısaltma osteotomisi
yapılmış ve 90 derece açılı plakla tesbit
edilmiştir (1 ,2,3,4,5, 11). Post-operatif. altı hafta pelvipedal alçı tesbiti yapılmış,
takiben altı hafta ponsetti cihazı verilmiş1.
2.

Sınıf

Sınıf

(mükemmel)
(iyi)

3.

Sınıf

(orta)

4.
5.

Sınıf (zayıf}
Sınıf

(kötü)

tir. Daha sonra serbest bırakılarak egzersizler verilmiştir.
Ekim 1985- Ekim 1990 yılları arasın
da yöntemin uygulandığı 276 çocuğun
342 kalçasından, kontrol takiplerinin biryıl ve üzerinde yapıldığı 134 çocuğun
182 kalçası değerlendirilmiştir. Toplam
134 hastanın 48'inde bilateral kalça çıkı
ğı tesbit edilmiştir. Bu hastaların 115'i
kız, 19'u erkektir. En küçüğü 1.5, en büyüğü 16 yaşında olan hastaların yaş ortalaması 4.9'dur. En kısa takip bir yıl, en
uzun takip süresi beŞ yıl, ortalama takip
1.8 yıldır. Tedavi edilen kız hastaiarda
153 kalçan ın % 49' u, erkek hastalarda
ise 29 kalçanın% 37.9'u sağ kalça çıkığı
dır.

Değerlendirme

klinik ve radyolojik
bulgular esas alınarak yapılmıştır. Kalçaların ameliyat öncesi değerlendirmesin
de, röntgen filmi üzerinde Tönnis'in tarif
ettiği dislokasyon kriterleri kullanılmıştır
(14). Ameliyat sonrası değerlendirme
radyolojik olarak Severin sınıflandırması
nın aşağıdaki biçimi ile yapılmıştır (12).

: Normal CE açısı, normal kalça.
: Normal CE açısı, femur başı ve
acetabulumda hafif deförmite.
: CE açısı 20 dereceden az, femur başı
veya acetabulun:da orta derecede
deformite veya herikisi birden.
: Sublukse femur başı.
: Redislokasyon.
nın

temel alındığı Mc Kay kriterlerinin
Berkeley modifikasyonu kullanıldı (1-7).

Klinik değerlendirmede, kalçan ın stabilitesi, ağrı, topallama, Trendelenburg,
total kalça hareketleri toplamı bulguları-
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incelenen 134 hastanın 115'i (%
85.8) kız, 19'u (14.2) erkektir. Bunların
48' inde bilateral DKÇ mevcuttur. Cerrahi işlem gören toplam kalça sayısı 182'dir. Bu kalçaların % 84'ü, Tönnis'in kalça çıkığı yüksekliği sınıflamasına göre
en yüksek olan 3. derecedir. Hastaların
ameliyat sonrası grafilerinin tüm yaş
grupları için ortak değerlendirmesi şöyle
dir:

1-a

1.
2.
3.
4.
5.

sınıf

sınıf
sınıf
sınıf

sınıf

Klinik

değerlendirmeler

Tip 1
Tip ll
Tip lll
Tip IV

TARTIŞMA

Resim 1-c
Resim 1: 6 yaşmda ameliyat edilen k1z hasta.
a) Preop Tönnis dislokasyon kriteri 3.
b) Pastop 1.5 ay.
c) Pastop 2. yil, Severin Siniflamasma
göre Mükemmel.
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:%23.6
:%32.4
:%39.0
:%3.80
:%1.20

ise söyledir:

:%30.1
:%22.0
: % 21.4
:%26.6

ve SONUÇ

DKÇ Tedavisinde amaç, redüksiyonu sağlamak, redislokasyonu engellemek, femur başını kalıcı hasardan korumak, acetabulum femur başı arasındaki
optimal ilişkiyi sağlamaktır (1 0-15).
Yürüme yaşından sonraki DKÇ tedavilerinde, prognozu etkileyen faktörlerden kalçanın yüksekliği ve acetabulum
kapasitesi en önemlileridir (1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 15). Serimizdeki hastaların
çoğunluğu Tönnis Tip lll yüksek kalça-

Res1m- 2a

Resim - 2b
1

2: 4 yaşmda ameliyat edilen ktz hasta

a) Preop Tönnis dislokasyon kriteri 3.
b) Pastop 2. ytl, Severin stntflamastna göre iyi.
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Resim- 3a

Resim- 3b

Resim- 3c
Resim 3: 10 yaşmda ameliyat edifen kiz hasta.
a) Preop Tönnis dis/okasyon kriteri 3.
b) Erken pastop 3. ay
c) Pastop 2. yil, Severin Siniflamasma göre Orta.
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!ardır. Bu kalçalarda, femur başını
acetabulumun karşısına indirmede
traksiyonun faydasızlığı üzerinde
birleşilen bir görüştür. Bunun sağ
lanması kısaltma osteotomisini gerekli kılmaktadır. Yöntem, bazı
uzun bacak problemlerini ve avaskül er nekroz insidansını büyük ölçüde azaltmasının yanında, traksiyanun enfeksiyon riski, immobilizasyon· osteoporozunun cerrahi
uygulamada yarattığı güçlüğü ve
uzun hastanede kalma sıkıntılarını
da ortadan kaldırmaktadır (1, 2, 3,
4, 5, 11).
Diğer serilerle karşılaştırdığı
mızda (Tablo 1), bizim gözlemlerimize göre daha iyi sonuç elde etmiş olan Berkeley et. al., Morel,
Salter ve Dubos serileri nde, tedavi
yöntemi ağırlığı konservatiftir. Hastaların büyük çoğunluğun u açık reciuksiyon, derotasyon, Salter veya
Pember!c:ı tavan teknikleri ile tedav~ sden Gibson ve Benson,
Bkıckey, Ponseti serilerinin iyi sonuçları bizim serimizden daha düşük düzeydedir.
Yaş grupları itibariyle daha iyi
karşılaştırılabilir olan Salter'in 15
yıllık takiplerinin sonuçlarına bakıl
dığında, bizim bu yeterli takip süresine erişememize rağmen, vaka
sayılarımız ve iyi sonuçlarımız yönünden çok büyük olumsuz farklarımız olmadığı görüşündeyiz (Tablo 2).
Sonuç olarak, Watson Jones
insizyonuyla pembersal kombine
iliak osteotomisi ve femoral kısalt
ma osteotomisinin uygulanmasıy
la, geniş bir yaş grubuna hitabeden, teknik olarak kolay ve standardize edilebilir, sonuçları diğer
tekniklerden aşağı olmayan bir
yöntem önermekteyiz.

Tablo 1: DKÇ Cerrahi ve Konservatif Tedavi Uygulanan Çeşitli Serilerin Karşılaştırması

(*)
Kalça

Yaş Sınırı

Sayısı

(yıl)

Gibson & Benson
Blockey
Ponseti & Frigerio
Berkeley et. al.

147
117

63

1-3
1- 4
1-4

51

1-3

Morel
Salter & Dubos
Sursalı & Erçetin

55

1.25- 4

140
70

1.5- 4
1.5- 4

Gözlemciler

(*) Bursalr & Erçetin

d1şrndaki

Severin 1 + ll
.,

(%)
36.5
53.0
65.0
92.0
92.7
96,3
78.6

gözlemciler için referans (16).

Tablo 2: Disloke Kalçalara Uygulanan Cerrahi işlemin Radyolojik Sonuçları
nın Severin Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi (*)
Yaş Sınırı

Sayısı

(yıl)

(%)

& Erçetin

11 o
70

1.5- 4
1.5- 4

& Erçetin

30
112

4- 10
4- 16

93.6
78.6
5.67
42.2

Gözlemciler
Salter
Sursalı

Salter
Sursalı

Severin 1 + ll

Kalça

(*) Salter için referans (10).
1979, pp, 7-12.
3. Gafpin, R.O. et. af., One Stage Treatment
of Congenitaf Oisfocation of the Hip in O/der
Children !ncluding Femora/ Shortening, J. Bone
and JointSurg., 71-A, June 1989, pp. 734-741.
4. Herold, H.Z., Oanie/, 0., Reduction of Neg/ected Congenital Ois!ocation of the Hip in Children Over the Age of Six Years, J. Bone and Joint

KAYNAKLAR
1. Berkefey, M.E. et. af., Surgica/ Therapy for
Congenital Oisfocation of the Hip in Patients Who
are Twefve to Thirty Six Month Old, J. Bone and
Joint Surg., 66-A, March 1984, pp. 412419.
2. Browne, R.S., The Management of Late Oiagnosed Congenita/ Dis!ocation and Subluxation

Surg., 61-B, Feb. 1979, pp. 1- 6.
5. K/isic, P., Jankovic, L., Combined Procedu-

of the Hip w ith Specia/ Reference to Fe moral Shortening, J. Bone and Joint Surg., 61-B, No: 1,
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re of Open Reduction and Shortening of the Femur in Treatment of Congenita/ Dislocation o( the
Hips in O/der Children, C/in. Orthop., 119: 60,
1976.
6. Marafioti, R.Z., Westin, W., Factors lnf/uencing the Results of Acetabulop/asty in Children, J.
Bone and Joint Surg., 62-A, July 1980, pp.
765-769.
7. McKay, D. W., A Comparison ofthe Innominafe and the Pericapsular Osteotomy in the Treatment of the Congenital Dis/ocation of the Hip,
C/in. Orthop., 98: 1974, pp. 124-132.
8. Pemberton, P.A., Pericapsular Osteotomy
of the 1/ium for the Treatment of the Congenital
Dislocated Hips, C!in. Orthop., 98: 1974, pp.
41-54.
9. Per/ik, P.C., Westin, G. W. et. al., A Combination Pelvic Osteotomy for Acetabular Dysplasia in
Children, J. Bone and Joint Surg., 67-A, July
1985, pp. 842-850.
10. Sa/ter, R.B., Dubos J.P., The First Fifteen
Years Personal Experience with lnnominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Dislocation

and Subluxation of the Hip, C/in. Orthop., 98:
1974, pp. 72-102.
11. Schoenecker, P.L., Strecker, W. B., Cangenifal Dislocation of the Hip in Children, J. Bone
and Joint Surg., 66-A, Jan. 1984, pp. 21-27.
12. Severin, E.; 'Contribution to the Knowledge of Congenital Dislocation of the Hip Joint. Late
Results of Ciased Reduction and arthrographic
Studies of Recent Cases, Acta. Chir. Scand.
Suppl., 63, 1941.
13. Tachdjian, M., Pediatric Orthopedics, Second Edition, Vo/ume 1, 1990, pp. 419.
14. Tönnis, D., Ed., Congenital Hip Dislocation. Avascular Necrosis, Trans/ated by Gottfried
Stiasny, New York, Thieme Stratton, 1982.
15. Wisser, J.D., Functional Treatment of
Congenital Dislocation of the Hip, Acta. Orthop.
Scand Suppl., No: 206, Voluma 55, 1984.
16. Zionts, L.E., McEwen, D.G., Treatment of
Congenital Dislocation of the Hip in Children Between the Age of One and Three Years, J. bone
and Joint Surg., 68-A, July 1986, pp. 829-846.
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AGRILI DiSLOKE KALÇALARDA TEKTOPJ.ASTiNiN
ERKEN DÖNEM TAKiP SONUÇLARI
Dr. Celal BAKi*, Dr. Çetin ÖNDER ** .
Dr. MustafaALTUN ***, Dr. Muhittin ŞENER ***

Kalçası

sublukse veya disloke genç
yetişkin hastalara uygulanan cerrahide
karşılaşılan sorunlar henüz yeterince çözülmemiştir. Bu hastaların çoğunda ağrı
şikayeti problem olmaktadır.
Şiddetli sublukse veya disloke kalçalı adelosan ve genç erişkin hastalara, eklemi koruyucu çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemler temaral osteotomi ve Chiari osteotomisidir. Gerek Chiari osteotomisi ve gerekse temaral osteotomi; femur, asetabulum veya yalancı
asetabul um arasında stabil bir ilişki olduğunda tatminkar sonuç vermektedir.
Stabil ilişkinin iyi olmadığı durumlarda
uygulandığında ise, sonuçları kötü olmaktadır (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8).
Konumuz olan genç yetişkinlerin
sublukse veya disloke kalçalarına uygulanan tektoplasti; yalancı asetabulumlardaki ağırlık taşıma yüzeyini genişleterek
hastaların ağrılarını gidermek için yapı
lan yeni bir asetabulo-plasti tekniğidir.
ilk defa Mizuno tarafından tanımlanan

teknik; yalancı asetabulumun üstündeki
iliak kemiğin lateral korteksi, tabanı
·praksimald e kalacak şekilde kaldırılarak
arasına iliak kanattan alınan üçgen greftin yerleştirilmesiyle oluşan çatı desteği
dir (6).

MATERYAL VE METOD
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğin
de 1987- 1990 yılları arasında 4 hastanın 5 kalçasına tektoplasti uygulandı.
Hastaların hepsinde preoperatif dönemde ağrı, topallama şikayeti ve komplet
dislokasyon mevcuttu. Hastalarda preoeratif dönemde dejeneratif değişiklikler
başlamamıştı. Operasyonun yapılmasın
daki amaç, ağırlık taşıyan yüzeyin geniş
letilmesini sağlamak, buna bağlı olarak
dejeneratif osteoartritin oluşumunu geciktirmektir.

* KTÜ Tip Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.O. Profesörü
** KTÜ Tip Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.O. Ooçenti
- *** KTÜ Tip Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.O. Arş. Gör.
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Hastaların yaşları

21 ile 26 arasında
değişmekte olup, ortalama olarak 25'tir.
Hastaların dördü de kadındır. Hastalara
daha önce herhangi bir cerrahi girişim
uygulanmamıştır. Hastaların postoperatif takip dönemi 1 ile 3 yıl arasında değiş
mekte olup, ortalama 22 aydır. Hastaların preoperatif klinik ve radyolojik değer
lendirilmeleri yapıldı. Kalçaların değer
lendirilmesi Merle d'Aubigne kalça skorlamasına göre yapıldı. Bu skorlama sistemine göre ağrı, hareket ve yürüyüş altışar puan üzerinden değerlendirilir. Normal kalça toplam 18 puan olarak kabul
edilir. Mükemmel sonuç 17 veya 18, iyi
sonuç 15 veya 16, orta sonuç 13 veya
14, kötü sonuç 12 veya daha az puana
tekabül eder. Radyolojik değerlendirme
ise CE açısına femur başının asetabulum'la örtülmesine ve dejeneratif deği
şikliklerin olup olmamasına göre yapıldı.

mur başını örtecek büyüklükte olmalıdır.
Sonra iliuma spina iliake anterior superioru içine alan vertikal bir osteotomi yapı
larak üçgen bir greft çıkarılır, daha sonra kullanılmak üzere saklanır.
ikinci bir o~teotomi eklem kapsülünün hemen üzerinden transvers olacak
şekilde yapılır. Lateral korteks, medial
karteksi sağlam bırakarak tabanı praksimalde olacak şekilde bir elevatör kullanı
larak kaldırılır. Kaldırılan kısım arasına iliak kanattan alınan tam kalınlıktaki üçgen greft yerleştirilir. Ayrıca kaldırılan
medial ve lateral korteks arasına iliak kanattan alınan greftler doldurulur. Bu iş
lem sonrası asetabuler çatı büyütülerek
femur başı daha iyi olarak örtülmüş
olur.
Postoperatif kalça 30° abdüksiyonda olacak şekilde pelvipedal alçı uygulanır. Üç hafta sonra alçıya son verilerek
aktif hareketlere başlanır. 6 - 8 hafta sonra koltuk değneği ile yürütülmeye başla

CERRAHi TEKNiK

nır.

Hastaya supine pozisyonu verilerek
ameliyat olacak kalçanın altına küçük
bir yastık konularak Smith - Petersen insizyonuyla girilir. ilimum Lateral ve Med i. al duvarları supperiostal olarak ortaya
konur. Sartorius ve rektus femorisin düz
başı yapıştığı yerden kesilerek rezeke
edilir. Kalçanın kapsülü üstten geniş .şe
kilde ekspoze edilir. Radyografik kontrol
yapılarak kapsül ün hemen üzerinden yapılacak osteotomi için bir adet kirshner
teli kılavuz olarak yerleştirilir.
Dikdörtgen şeklinde lateral korteksde küçük drill haller açılır. Bu alan fe-

SONUÇLAR

Sonuçlar; Merle d' Aubigne kalça
skorlaması preoperatif ve postoperatif
olarak uygulandı. Bu skorlamaya göre,
4 hastada postoperatif dönemde ağrının
kaybolduğu, bir kalçada azaldığı tesbit
edildi. Hastaların preoperatif ve post o perat if kalça hareketl.erinde değişme görülmedi. Hastaların hepsinde preoperatif
topallama mevcuttu. Üç hastada ağrının
geçmesine bağlı olarak topallamasında
azalma oldu. Bir hastada ise değişiklik
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görülmedi. Hastalarda postoperatif dönemde enfeksiyon, kemik greftinin rezorpsiyonu gibi kamplikasyon görülmedi.
Kalçaların radyolojik olarak preoperatif ve postoperatif CE açıları değerlen
dirildi. CE açılarında belirgin düzelme
tesbit edildi.
Sonuçların başarısını menfi yönde
etkileyen dejeneratif değişikliklerin 30
yaş üstünde oluşması nedeniyle hastaların 30 yaşın altında olması tercih edildi.
Bu nedenle postoperatif elde edilen sonuçlar ağrı, hareket yönünden başarılı
idi. Ekstremite uzunluk farkının kısa dönem takip sonuçlarında menfi yönde etkisi görülmedi.
Hastaların postoperatif ağrılarının ne
kadar süreyle geçtiği veya azaldığı, kalçada meydana gelebilecek dejeneratif
değişiklikleri ne kadar süreyle geciktirdiği takip döneminin kısa olması nedeni
ile henüz değerlendirilmedi.

TARTIŞMA

Genç yetişkinlerde subslukse veya
disloke kal-;:alarda ağrı mekanik yetersizlikten oluşur. Bu mekanik yetersizliğe,
ileri derecede dik ve sığ bir asetabulum,
femur boynundaki anteversiyon ve valgus deformitesi, femur başının sferik olmaması, çok büyük veya küçük olması
neden olur. Bu sebepler ağırlık taşıma
üzerine instabiliteye yol açabilir. Daha
önceden tanımlanan girişimler hastanın
yaşına ve mekanik yetersizliğin özelliği-- ne göre değişir. Bununla birlikte genç

yetişkin

hastaların

disloke veya major
sublukse kalçalarına uygulandığında, kötü sonuçlar verdiği Malefijit ve arkadaşla
rı tarafından bildirilmiştir (4). Başarısızlı
ğın büyük bir nedeni asetabulumun orjinal yeri üstünde yapılmasının oluşturdu
ğu teknik yetersizliklere bağlıdır.
Tektoplasti yapılarak stabil ve düz~
gün bir eklem yapıl.an vakalarda ağrı şi
kayetinin azaldığı veya kayıp olduğu görüldü.
Tektoplasti uygulanarak elde edilen
asıl avantajlar; eklem mekanizmasını
bozmadan ekstraartiküler bir asetabuloplasti olması, sabit ve düzgnü bir asetabuler çatı elde edilebilmesi, pelvik halkanın bozulmaması ve yeni bir asetebulurnun gelişebilmesidir.
Tektoplasti için en iyi endikasyon,
Adelösan ve genç yetikinlerde şiddetli
· dejeneratif değişiklikler olmaksızın 2 ]rılı
dislokasyon ve major subluksasyon olmasıdır. Ekstremite uzunlukları arasında
ki eşitsizlik veya karşı kalçanın durumu
önemli değildir. Bununla birlikte, şiddetli
dejenerasyon kontrendikasyon teşkil
eder. Tektoplasti dejenerasyonun oluş
masına veya ilerlemesine karşı etkili bir
proflaktik koruyucu prosedürdür.
Teknik prosedürün iyi uygulanması
gereklidir. iliak kanadın dış korteksinin
kaldırılması sırasında praksimkal tabanda kırık oluşmamasına dikkat edilmelidir. ilial< kanadın iç ve dtş korteks arasın
daki boşluğun bol miktarda kemik grefti
ile daldurulması gereklidir. Aksi takdirde
yeterli asetabuler destek temin edilemez. Yeni oluşturulan çatının düzgün
pozisyonda olması, ağırlık taşıyan yüze-
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iyice örtmesi (en
azından % 80 - 90' ını) gerekmektedir.
Eğer femur başı yeterince örtülmezse
yukarıya doğru migrasyon oluşabilir.
Vaka sayısının az ve takip süresinin
kısa olmasına karşın, genç yetişkinlerin
ve adelösanların ağrılı veya major sublukse kalçalarına tekniğe uygun olarak
yapıldığında, faydalı olduğuna inanıyo

ruz.

KAYNAKLAR
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4- Malefijt McDeW, Hoog/and T, Nie/sen
HKL. Ch i ari osteotomy in the treatment of cangenitat dis/ocation and subluxation of the hip. J Bone
Joint Surg (Am) 1982: 64-A: 996-1004.
5- Golton CL. Chiari osteotomy for acetabular dysplasia in young subjects. J Bone Joint Surg
(Br) 1972: 54-B. 578-89.
6- Susumu S, Kunio T, Keiro O. Tectop/asty
for painfu/ dis/ocation or subluxation of the hip. J
Bone Joint Surg (Br) 1986: 68-B: 55- 60.
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DOGMALIK KALÇA ÇlKlGlNlN
CERRAHi YÖNTEMLE TEDAViSiNDE
STABiLiTE SORUNU

Dr. Haluk Ağuş *, Dr. Fatih Sürenkök **
Dr. Davut Mutafoğlu ***, Dr. Yavuz Çekirdekçi
Doğmalık

kalça çıkığı tedavisi, pediatrik ortopedi ile uğraşan ortopedistlerin
yıliard ır tartıştıkları ve tartışacakları en
önemli sorunlardan biridir. Özellikle yürüme çağına gelmiş veya geç tanı konmuş olgularda izlenecek yöntem konusunda henüz bir fikir birliğine varılama
mıştır. Bu konuda sadece çı kık kalçan ın
uygun yöntemle yerine konmasından,
kalçadaki mevcut tüm patolojileri düzelt- meye kadar uzanan radikal cerrahi girişimler çerçevesinde çeşitli yöntemler
önerilmektedir.
Tüm tedavi yöntemlerinin amacı tektir. Konsantrik olarak redükte edilmiş,
hareketli kalça yanında karşılaşabiline
cek sorunları en aza indirgemiş tedavi
yöntemini saptamak.
Bu bakış açısından IX. Ulusal Ortapedi ve Travmatoloji kongresinde sunduğumuz olgular yanında yeterli olarak izleyebildiğimiz olgularımızı da katarak

yaptığımız değerlendirmeleri

bildirimizin

sunmak bu

amacıdır.

MATERYAL VE YÖNTEM
SSK Yenişehir Hastanesi Çocuk Ortopedi bölümünde 1986-1988 yılları arasında ameliyat edilen 48 doğmalık kalça
çıkığı olgusundan izleme süreleri en az
24 ay olan 17 olgunun 25.kalçası değer
lendirmemize alınmıştır. Olgularımızın
yaşları 18 ay ile 6 yıl arasında değişmek
tedir. Olgularımızın 16' ı kız, 1'i erkektir.
9 olguda bilateral, 8 olguda tek yanlı çı
kık vardı.

Hastalarımızın

tümüne daha önceki
bildirimizde belirttiğimiz traksiyon uygulanmaksızın genellikle pelvik osteotomi,
femoral kısaltma, derotasyon osteotomisi ve gereken olgularda varizasyon osteotomisi uygulandı. Olgular 4 - 6 hafta

* SSK Yenişehir Hast. Ortopedi ve Trav. Kin. Ooçenti- iZMiR
** SSK Yenişehir Hast. Ortopedi ve Trav. Kln. Uzmam- iZMiR
*** SSK Yenişehir Hast. Ortopedi ve Trav. Kin. Asistant- iZMiR
****SSK Yenişehir Hast. Ortopedi ve Trav. Kln. Asistanı- iZMiR
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arasında alçılı

sonra redükte edilen kalçanın d
şandan hiçbir kuwet uygulanmadan e
az 90° fleksiyon, 30° dış ratasyon v
15° iç ratasyon sınırları içinde redükt
olarak kalması esasına dayanmaktadır
Bu sınırlar içerisinde stabil olmayan kal
çada ya anatomik uyumsuzluk göstereı
baş-asetabul um ilişkisi veya cerrahi yön
ternde yetersizlik mevcuttur. Bizim olgu
larımızı değerlendirmemizden 1 olgudc
baş asetabulum arasındaki uyumsuzluk
SONUÇLAR
1 olguda ise asetabuler komponentter
ziyade fe moral versiyon düzeltilmesinde·
Hastalarımızda ağrı gibi kendilerine
ki yetersizlik tekrarlayan çıkıktan sorumrahatsızlık verici bir yakınma tespit edillu tutulmuştur.
miştir. Kalça hareketleri yönünden 13 olFemoral versiyon kusurunun kalça
gu çok iyi, 3 olgu iyi, 1 olgu yeterli olaçıkığının cerrahi tedavisinde uygun olarak değerlendirilmiştir. Radyolojik olarak
rak düzeltilmesinin en önemli unsurlar20 kalçada çok iyi, 4 kalçada iyi, 1 kalçadan biri olduğu kanısındayız.
Olgularımızda mevcut femoral versida yetersiz sonuç alınmıştır. 2 olgumuzda tekrarlayan çıkık, 2 olguda ise avas- · yon kusurunun ameliyat öncesi ölçümlerle, ameliyat sırasında yapılan düzeltküler nekroz görülmüştür.
me arasında konsantrik redüksiyon yönünden bir uyum tedavisini saptadık. Zira yapılan pelvik osteotominin asetabuTARTIŞMA
ler versiyon derecesini değiştirmesi ve
mevcut patoloji nedeni ile kalça çevresi
Olgularımızın değerlendirilmesinde
yapılarda oluşan değişiklikler her zaman
de görüleceği üzere uyguladığımız yönfemoral osteotomi sırasında "femur başı
temle elde ettiğimiz sonuçlar genelde
na fizyolojik sınırlar içinde bir anteversiçok iyi ve iyi' olarak nitelenebilir. Bizim
yon verilmesinin" stabil bir redüksiyon
doğuştan kalça çıkığı tedavisinde karşı
tedavisine yeterli olmadığını göstermiş
laştığımız en önemli sorunlar tekrarlatir. Ameliyat sırasında femur başı - esatayan çıkık ve avasküler nekrozdur.
Tekrarlayan çıkıkla karşılaşma oranı- _ bulu m ilişkisinin "stabilite testi" yardımıy
la değerlendirilip yapılacak düzeltmenin
mızın ameliyat sırasında uyguladığımız
uygun olacağı kanısındayız.
"stabilite testi" ile daha da düşürülebile
Doğmalık kalça çıkığı tedavisinde
ceği kanısındayız. Bu test, ameliyat sıra
stabil ve konsantrik redüksiyonun sağsında tüm düzeltici girişimler tamamlantespitte tutulup bu süre
sonunda kalça hareketlerine başlandı.
Olgularımız mevcut yakınmaları, kalça hareketleri (Ferguson ve Haworth
yöntemine göre), radyolojik görünüm
(Severin yöntemine göre), ekstremite
eşitliği, tekrarlayan çıkık ve müdahaleyi
gerektirecek avasküler nekrozla karşılaş
ma oranlarına göre değerlendirildi.

702

dıktan

lanmasının

prognozu etkileyen en önemli unsur olduğu kanısındayız. Uygun redüksiyonu engelleyen kalıniaşmış transvers bağ. ligamentum teres ve daralmış
inferior kapsulle bozuk versiyon derecelerinin uygun cerrahi teknikle düzeltilmesinin gerekliliğine inanmaktayız.

KAYNAKLAR
H, Erdem E., Araç Ş., Acan M. A.:
kalça çıkığmu7 tedavisinde temaral osteotomi ve traksiyonLn etkilerinin karşı!aştm!ması.
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1989.
.
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Doğuştan

2- Bennett JT., Mac Even D., Congenita! Dislocation of The Hip. C/in Orthop. Re!. Res., 247,
15-21, 1989.
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EKLEM HiPERLAKSiTESi iLE
FEMORAL ANTEVERSiYONUN, iLiŞKiSi
Dr. Nastr ÖZDEMiR *, Dr. Metin AKlNCI **

Kalça ekiemi intrauterin gelişme sıra-·
sında oldukça önemli pozisyon deği~ik
likleri gösterir ve bu, erişkin hayata kadar devam eder. Ölçümde yöntemler oldukça zor ve farklı olduğu için çeşitli yazarlara göre değişik sonuçlar bildirilmekle birlikte asetabular anteversiyon yenidoğanda + 7 derecedir. Bu değer eriş
kinde + 17 derece kadar artar (kadınlar
da ortalama 5 derece daha fazla olarak)
(Mc Kibbin). Femur ise intrauterin geliş
me sırasında fetal hayatın ilk yarısında
değişik derecelerde retrovert iken giderek derotasyona uğrar ve doğumda +
35 derece anteversiyona ulaşır. Bu değerde çocuk büyüdükçe giderek azal~ma olur ve erişkinde + 12 civarına ula-

kinson, hormon kullanarak hiperlaksitE
meydana getirdiği tavşan kalçalarınır
aşırı fleksiyon ve iç ratasyon pozisyonunda tutulduğunda, ternur başı anteriorunun asetabulum anterioruna baskı
yapması sonucu femoral anteversiyonun arttığını tesbit etti.
DKÇ'nin etyolojik faktörlerinden en
önemlisi, aşırı eklem laksitesidir. ilk kez
Heusner (1902) ve daha sonar Hisaw
· (1926) yenidoğan kız çocuklarında aşırı
eklem laksitesi tarif ettiler. Bugün kabul
edilen görüş iki tip eklem laksitesi oldu-

şır.

Femoral anteversiyon derecesinin
intrauterin hayatta alt ekstremitenin pozisyonu ile ilgili olduğu öne sürülmüş
tür. iç rotasyanun artması ile anteversiyonun artması, dış rotasyanun artması
ile retroversiyonun artması beklenir. Wil-

ğudur.

a) Geçici eklem laksitesi: Anneden
salgılanan plasental hormonların fetal
uterusta relaksin salgılanmasına neden
olması sonucu kız çocuklarında görülen
laksitedir. Doğumdan kısa bir süre sonra maternal hormonların etkisinin geçmesi ile eklem laksitesi kaybolur. Andren ve Borglin (19C1) fetal karaciğerde
estrojen konjugasyonun bozulmasının

* Hacettepe Üniv. T1p Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D. Profesörü
** Hacettepe Üniv. T1p Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D.
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b) Kalıcı eklem laksitesi: ilk defa
Çalışmaya polik1iniğimize yCırüme
1920'de Lorenz tarafından. generalize
bozukluğu şikayeti iie başvuran 35 çoeklern laksitesi olanlarda DKÇ şansının
cuk dahil edildi. Olgulardan 11'inde
artmış olabileceği öne sürülmüş, ancak
DKÇ (?'si opere edildi), 3'ünde asetebufazla ilgi toplamamıştır. Bu tip eklem !aklar hipoplazi (konservatif tedavi ile izlensitesi diğer tipin aksine kalıcıdır, birçok
di) mevcuttu.
ekiemi ilgilendirir ve ailenin birden fazla
Wilkinson kriterlerine göre 5 kriterferdinde görülür. Nadir bağ dokusu hasden 3'ünün bulunduğu çocuklar kalıcı
talıklariyle (örneğin Ehlers - Danlos haseklem laksitesi olarak kabul edildi. Ayrı
talığı) birlikte olabileceği gibi daha çok
ca çocuklarda pes planus da araştırıldı.
izole olarak da görülür.
Femoral anteversiyon, klinik, radCarter ve Wilkinsoıı (1964) kalıcı tip
yografi ve ameliyat sırasındaki bulgulara
hiperlaksitenin normal popülasyonda %
dayanılarak ayrı ayrı saptandı. Klinik an7 oranında görüldüğünü, buna karşın
teversiyon, Ryder'in (1953) tarifiediği
DKÇ'Ii kızların % 33'ünde, DKÇ'li erkekyönteme göre saptandı. Ölçümde trolerin ise % 75'inde olduğunu gösterdiler
kanter major lateral orta noktası ile femoral kondillerden geçen aks arasında
ve bu tip yaygın kalıcı eklem laksitesinin
cins farkı gözetmeden DKÇ' nin etyolojiki açı dikkate alındı. Radyolojik anteversinde önemli bir faktör olabileceğini vursiyon ölçümünde Ogata ve arkadaşları
guladılar. Ayrıca Carter ve Swetnam
nın tarif ettiği biplanar yöntem kullanıldı.
(19ô0) rekürren omuz ve rekürren patelRadyografide saptanan alfa ve beta açı
ları grafikte yerine konuldu ve gerçek anla dislokasyonu ile olan ilişkiyi öne sürdü.
. teversiyon saptandı. Çalışma sırasında
iki DKÇ hastasına CT ile anteversiyorı ölBütün bu veriler ve hastalardaki klinik gözlemler, femoral anteversiyon ile
çümü yapıldı.
Veriler Student-t testi kullanılarak deyaygın eklern laksitesi arasında bir ilişki
ğerlendirildi.
olduğunu bizi düşündürdü. Ancak bu
konuda, insanlarda kontrollü bir klinik
çalışma henüz yapılmamıştır.
BULGULAR:
Bu çalışmamızda, kliniğimize içe basma şikayeti ile gelen ve DKÇ olan
Tüm çocuklar değerlendirilirken üç
hastalarda eklem laksitesi olan ve olmaayrı yaş grubuna bölündü:
yanlar saptandı ve çeşitli yöntemlerle
1.5 - 3 yaş grubu sekiz kız ve iki ersaptanan femoral anteversiyon derecesi
kek çocuk içermekte idi. Yaş ortalaması
ile ilişkisi araştırıldı.
2.2 olup bu yaş grubundakilerin altısın-
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da saptanan anteversiyon miktarı preoperatif radyolojik ölçümlerle uyumlu bulundu. Bu yaş grubu olgular Tablo 1'de

da DKÇ ve asetabular hipoplazi mevcuttu. Yedi çocukta hiperlaksite saptcmmış
olup ortalama radyolojik anteversiyon
37.4/40.8 (R/L) idi. Operasyon sırasın-

Tablo 1. 1.5 - 3
Olgu

1

Cins

Yaş

yaş

grubu

gösterilmiştir.

olguların

·:.

dökümü:

Wilkinson

Pes

değeri

plan us

DKÇ

Klinik

Radyol.

Operatif

AV.

AV.

AV.

R/L

R/L

R/L

1

K

2

3

-

+

40/60

32/47

-/45

2

K

2

3

+

+

30/30

28/15

30/-

3

K

1.5

3

+

+

45/60

36/41

-

4

K

1.5

5

+

+

60/60

32/40

-

5

K

2

5

+

+

90/90

89/88

-/90

6

E

3

3

+

+

70/90

45/50

-

7

K

3

1

+

-

30/50

30/36

-

8

K

3

4

-

-

60/60

45/42

-

9

E

1.5

2

+

-

30/45

20/28

-

10

K

3

2

-

-

ı 30/30

17/21

-

4 - 7

yaş arası

gösterilmiştir.

gruptaki olgularda
yaş ortalaması 5.2 idi ve dokuz erkek 11
kız çocuğu içeriyordu. Altısında DKÇ
mevcut idi. Altı çocukta hiperlaksite saptandı. Ortalama radyolojik anteversiyon
miktarı 36.8/36.6 (R/L) olup ameliyatta
saptanan ölçüm ile uyumlu bulun0u.
Bu yaş grubu olgular Tablo 2'de

8- 11 yaş arasında dört kız ve bir erkek çocuk mevcuttu. Yaş ortalaması 9.6
idi. Üçünde DKÇ ve asetebular hipoplazi mevcuttu. Bunların birinde eklem !aksitesi saptanmadı. Ortalama radyolojik
anteversiyon 33.8/38.4 (R/L) idi. Bu yaş
grubu olgular Tablo 3'de gösterilmiştir.
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Tablo 2. 4- 7
Olgu

Cins

yaş

Yaş

grubu

olguların

Wilkinson

Pes

değeri

plan us

E

4
6
7

5
3
3

K

4

5
6
7

K

8

E

9

E

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

E

5
6
5
6
6
5
6
7
4
6
5
5
4
4
6
4

1
2
3
4

K

E

K
K

K
K

E
E
E
E
K
K
K
K

Tablo 3. 8- 11
Olgu

1
2
3
4
5

Cins

K
K
K
K
E

yaş
Yaş

11
9
9
8
11

dökümü

grubu

DKÇ

+

+

-

-

5

+
+

-

-

-

-

2
3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
3
5
4
2

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+
+
+
+
+

olguların

+
+
-

Klinik

Radyo!.

Operatif

AV.

AV.

AV.

R/L

R/L

R/L

90/70
60/60
45/45

53/61
55/45
35/35
60/50
13/25
25/25
25/28
35/50
41/43
45/43
22/18
35/30
35/35
12/10
20/18
20/22
60/70
80/80
40/30
25/25

-/60

90/90
30/30
50/50
40/40
60/60
50/50
40/50
40/40
80/70
30/40
30/30
40/30
30/30
90/90
100/110
60/40
40/50

i

-

35/45

-

-

dökümü:

Wilkinson

Pes

değeri

plan us

-

2
3
3
4
3
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DKÇ

+
+

+

-

-

+

Klinik

Radyo!.

Operatif

AV.

AV.

AV.

R/L

R/L

R/L

20/20
60/40
80/60
60/40
40/60

7/14
37/43
55/50
40/35
30/50

-

-

Her uç gruoun sonuçlan Tablo 4' ue birleştirildi.

4. Gruplarcıa ekiern ıaksii:esi durumuna gör,e öıçüıen
<·ııt~~versıyon oncııarna ve stanaarı deviasyoniaıı:
··-- ···---=··-~~-f,.,....-E-.k-i-em uH~sii:esi
ı

r-

I'

Femoraı

··----ı-

+

Av

femoraıl
1

--------~

45

.ı.

20

(rı=i4)

11 + 4
(rı=2)

·ı /\IH!ŞIVi/\

Sir\

yorıJarı tJeıir gın

VE SONUÇ

.::; - 12 ycış ar3::3ifidcıki çocukıarın en
ir;e lkisrna (ir ıtoeırıg gait) nedeni fe-

ı • ı•.ır <:u c.ıı ılever "'Y'.Jrıuur \rlerıSirıgcr

1976.

Sıcırıeii ·ı:J/'7). KlırııK arıteversryorı

Öi(;u-

ı r ıuııüc

pe ı~ ç,.·ok yöntern

açıkiarımıştır.

c;v~;u yörııern, fenıora.ı arıteversiyon

t:,·ei<. ueger :rı i ver rnekten uzak

ger-

!Juiurınıuş

hyLir~r taratıı ıaan aniatıian

yöntem
c: ı ı ycıı<rrı klinik arıteversiyon sorıucu verrm;;tır. c_,:aıışıTıarnızaa Kiinik anteversiyon
rıııi<;'arı Lu yürıternle saptanmış ancak
ı :ı:>r ur:.,· gı U[Jta da radyolojik anteversi-

i.Uf.
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oiarak farKlı bulunmuş
lUr. C.-ierçeğe erı uygun öıc.;ürıııer CT ile
yapıirrıak1a ise de pratik olmayıp endikasyon dahilinde kullanılmalıdır (Weiner
1978). Ayrıca CT'deki ölçürnlerin konvarısiyonei bipiarıar radyografi ile eide
ediien öJçi.Jnılere uyduğu belirtilmiştir
(Reikeras 1982). Çalışmamızda iki kez
CT kuiianıırııış ve bipianar radyografi ö!çürnieri ile aynı ölçurnıeri vermiştir. Açık
redüksiyon sırasında yapılan ölçümlerin,
DKÇ'Iiierirı dördünde de biplarıar yöntemleeide ediiene uyduğu görülmüştür.
Tüın olgularda fernoral anteversiyon

açısından sağ

ve sol kalçalar bir

farklılık

KAYNAKLAR

gösterrnpmiştir.

1.~

ve 4 ·· 7 yaş gruplarında
yaklaşık olarak eşit oranda eklem laksitesi ve pes plc:ınus olguln.rınc:ı rastlandı.
8 - 11 vas orubunda olou savısı az
olduğundan istı=;tistiki bir kc:ırsılrı.stırııır.ıva
- 3

yaş

,1

••

...

"-"

••

katılmrımıstır.

the orevAntinn. e"rly .diaanosis rınrJ ft·~atment n'
congenita/ dislocation .c:_f the hip in ./anan. C/in.
Orthoo .. sf. 34-40, Aor. (184). 198·1
2- Skirving A. P. et al.: ConpAnital ,-/,.',lı ,.·;.=;ti.-,n
of the hip- a possih!e in bom ermr nf r:o!!;-ı.-JP:ı nır::
tAhntism. J !nherited Metah. n::::. sf. ?7· :n ;:r 1)
1984
of the hip. the fax (suhfuxata!i!F:)

1.5 - 3 YAS grubunda ölçülen ferııo
ral antever·siyon. e~lem laksitesi o!;:ın ve
olmayanlarda beliroin bir farklılık arzetmedi (p > 0.05). Bu grurıtr.ı. yedi ekien-ı
la ksiteli olgudr.ı.n dördünde femoral cınte
versiyon yaşına göre yüksek idi. Gruptaki tüm DKÇ'Ierin, eklem laksitesi bulunanlarda görülmesi dikkat çekicidir. Bu
durum, 1974'te yine hastanemizde yapı
lan bir çalışmadaki. kalıcı eklem laksitesinin DKÇ çocuklarda normal populasyanda rastlanandan yaklaşık altı kez daha sık görüldüğü sonucu ile uymaktadır.

4 - 7 yaş grubunda kalıcı eklem !aksitesi bulunan çocukların femorai anteversiyonu, eklem laksitesi olmayanlara
göre belirgin olarak yüksek bulundu (p
< 0.001). Bu gruptaki 14 eklem laksiteli
olgunun 11 'inde yaşına göre anteversiyonu daha yüksek idi.
Sonuç olarak kalıcı eklem laksitesi
olan 4 - 7 yaş grubu çocuklarda femoral
anteversiyon aynı yaş grubu kontrollerine göre fazladır. 1.5 - 3 yaş grubunda
eklem laksitesi ile femoral anteversiyon
arasında ilişki görülmemiştir. 8 - 11 yaş
grubunda bu ilişkinin gösterilmesi için
daha geniş bir çalışma gerekmektedir.

IJP.t•.th.-.. rn h:ıı . . !

Pedfatr. ()rthoo. sf. -1?2-fi. •1(-1). Fil('_i. 19P ı
4- Ad.•'rm::tn H. Jet ?.1.: GAn"'!r?.!i?e,'/ ,,,,:ır h:·
permobility in the dislor;?.!Ad hio. Riı=:tr nr1l700. rra
umatology sf. 194-9. 25(4), J.nr. 1978
5- Sprılito et al.: Histo:r.ryic. tıist.x.t:<-:!!iiC:<-::
and ultrastructurai sturiir:s nf thA hip joint

rr:~~su!::;

and ligamentum teres in con;;enital dis!cx:ati<)n o;
the hip. C/in. Orthop. sf. 246-58 146. (,Jan-Febi.
1980
6- Cyvin K. B. A fo/law-up study of children
with instabilit-; of tl;e hip joint at birth. Ci infcal ane'
radiologica/ investfgations v-.:f::'ı a specia! reterence to the anteversion of the temaral neck. Acta
Orthop. Scand. sf. 1-62, 166 (Suppl.), 1977
7- Watanabe .R. S.: Embriology of the hip.
C/in. Ortop. sf. 8, 98, 1974
8- Wilkinson J. S.: Prime factors in the etiology of congenita/ dis/ocation of the hip. JBJS. sf.
268, 45-B, 1963
9- Carter C., Wilkinson J.: Persistent joint laxit-; and congenital dislocation of the hip. JBJS sf.
40, 46-B, 1964
10- Stanisav/jevic S.: Congenita/ dysp!asia,
subluxation and dis!ocation of the hip in stillborn
and newbom infants. JBJS sf. 1147, 45-A, 1963
11- Mc Kibbin B.:· Anatemical factors in the
stability of the hip joint in the newborn. JBJS sf.
198, 52-B, 1970
12- Ryder' C. T. et al.: Measuring femoral anteversion. The problem and a method. JB.JS sf.
321, 35-A, 1953
13- Ogata et al.: A simp!e biolanar method of
measuring temaral anteversion and neck - shaft
angle. JBJS sf. 846. 61-A. 1979
14- Özdemir N.: Doğuştan kalça ÇJkJğmda genetik bir ça!Jştna. Hacettepe ü. T1p Fak. Ort. Böl.
Doçentlik tezi, 1973
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DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGI NDA,
KALÇA EKLEMi STABiLiTESiNi ETKiLEYEN
AÇlSAL FAKTÖRLER ..
Dr. Necdet ŞükrüALTUN *, Dr. Ertuğrul ŞENER **
Dr. Murad USLU **, Dr. Sadi GÜNDOGDU ***

Kalça eklemi, klasik tanımla, baş yuva ilişkili bir eklem olmakla beraber,
insan vücudundaki, aynı sınıfta adı geçen diğer eklemlerden ayrı bir özellik
gösterir. Bu özellik, kalça ekiemini oluş
turan, asetabulum femur başı ilişkisinin
ve stabilitesinin, dört ayrı açısal eleman
tarafından kontrol altında tutulmuş olmasıdır. Bu açısal elemanlar; Asetabular
açı (Asetabular indeks), fe mur boynu
torsiyon açısı, femur boyun - cisim açısı
(koli o - diyafizer açı), asetabul ar torsiyon açısıdır.
Asetabular açı ve femur boynu torsiyon açısının Doğuştan Kalça Çıkığı
(DKÇ) patojenezisindeki öneminin bilinmesi oldukça eskidir. Ancak yaşayan
bir insan üzerinde ölçümündeki teknik
zorluklar nedeniyle, asetabular torsiyon
açısı kadavra ve model üzerindeki çalış
malar dışına çıkamamış (5, 6, 7, 8), bilgisayarlı tomografik ölçüm tekniklerinin
geliştirilmesi ile 80'1i yıllarda bazı araştır
macılar tarafından gündeme getirilmiştir

(1, 2, 3, 4, 9).
Bütün bu çalışmalar incelendiğinde,
bu açısal elemanların DKÇ patojenezisini etkileyen birer faktör olduğu kabul
edilmesine rağmen, her bir eleman tek
başına değerlendirilmiş, tümü birden ve
birbirleri ile olan ilişkileri yönünden ele
alınmadığı görülmüştür.

Bu çalışmada, asetabular açı, femur
boynu torsiyon açısı, asetabular torsiyon açısının, birbirleri ile olan ilişkileri,
DKÇ'Ii olgularda kalça stabilitesi üzerine
olan etkileri araştırılmıştır.
MATERYAL VE METOD

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda
yaşları 6 ay ile 9 yaş arasında değişen,
Doğuştan Kalça Çıkıklı 32 olgu incelenmiştir. Olgulardan 26'sı kız (% 81.25),
6'sı erkek(% 18.75) olup, 6 olgu sol (%
18.75), 5 olgu sağ (% 15.62), 21 olgu
(% 65.63) ise iki taraflı idi.

* Gazi Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Yard. Doç. Dr.
** Gazi Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Araştirma Görevlisi
***Gazi Üniv. Tip Fak. Radyo/oji A.B.D. Yard. Doç.
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Olguların nötral önarka pelvis rad-

(Anteversiyon): DKÇ'Ii tarafta, en yük-

yografilerinde asstabular açı ölçümleri
yapıldıktan sonra, bilgisayarlı tornagrafik yöntemle femur boynu torsiyon açıla
rı ve asetabular torsiyon açıları ölçüldü.

sek 75,6 derece (4 yaş, kız, sol DKÇ),
en düşük 12,5 derece (2 yaş, kız, sol
DKÇ), ortalama 40,1 derece olarak tesbit edildi. Normal tarafta ise ortalama değer 34,9 derece idi.

c) Asstabular torsiyon açısı (Anteversiyon): DKÇ'Ii' tarafta, en yüksek
29,5 derece (22 aylık kız, sol kalça, iki taraflı DKÇ), en düşük 5 derece (12 aylık
kız, sağ kalça, iki taraflı DKÇ), ortalama
18,27 derece tesbit edilirken, normal tarafta ortalama değer 11,72 derece olarak belirlendi.

SONUÇLAR
Bulgular

altı

grup

a) Asetabular

altında toplandı:

açı (Asetabular in-

deks): DKÇ'Ii tarafta en yüksek değer
42.6 derece (9 yaş, erkek), ortalama
33.15°, normal tarafta ise 23° olarak bulundu.

- Ortalama

b) Femur boynu torsiyon

açısı

değerler

Tablo !'de gös-

terilmiştir.

TABLO 1: Asetabular, femoral anteversiyon, asetabul ar
anteversiyon açılarının ortalama değerleri.
Normal Kalça

DKÇ'Ii Kalça

23°
34.9°
11.72°

33.15°
40.1°
18.27°

Asetabular açı (Asetabular indeks)
Femorcl anteversion
Asstabular anteversiyon
d) Femorsl 9nte\·ersiyon, asetabular anteversiyon d'S?ğerleri toplamı. 11
tek taraflı DKÇ'nin biri dışında tümünde
- patolojik taraftaki değer, normal taraftan fazla bulundu.
e) Asetabular açı, asetabular anteversiyon değerleri toplamı: Olguların
tümünGa, patolojik tarafta daha fazla bulundu.
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f) Asetabular açı, femoral anteversiyon değerleri toplamı: 11 tek taraflı
DKÇ'Ii olgunun biri dışında tümünde patolojik tarafta. daha fazla bulundu.

TARTIŞMA

Kalça ekiemini oluşturan yumuşak
dokuya ait anatomik elemanların DKÇ
patojenezisinde yer aldığı bilinmektedir.

Bununla beraber, üç boyutlu bir sistem
olan, kalça ekiemi stabilitesini sağlayan,
bu sistemi oluşturan açısal elemanların
birbirleriyle olan uyumudur.
Yakın zamanlara kadar, instabil bir
kalça ekleminde. neden olarak, artmış
asetabular çatı eğimi veya artmış femoral anteversiyon kabul edilirdi. Genellikle de yanılcın tedavi. bu iki açı değerinin
düzeltilmesine yönelikdi. ancak bu noktada. asetabular torsiyon gözden kaçırıl
nıaktrıdır. artmış bir femıır boynu anteversiyonu ile beraber, artmış bir asetabular anteversiyon varlığında, femur ba~.
şı önböliimü. sarlece önkapsül ile desteklenir. Bu durumda. asetabular anteversiyon dikkate alınmadan, artmış femoral anteversiyonun düzeltilmesine yönelik girişimler, konsantrik redüksiyon
için yetersiz kalacaktır.
Le Damany (9), bacağın nötral veya
anatomik pozisyonunda, bulunması durumunda, stabiliteyi etkileyen en önemli
durumun asetabular ve femoral anteversiyon olduğunu belirtmiştir. Yazar, femur boynu anteversiyonu ile, asetabular
anteversiyon değerleri, uygun femur başı, asetabulum uyumuna olanak tanımı
yorsa, femur başının yeterli kaplanma-

masından

dolayı,

stabil

bir

eklemin
mümklin olamayacağını. dolayısı ile
önemli olanın, eklemdeki, bu iki elemanın ilişkisi olduuna dikkati çekmiştir. Le
Damany, femur boynu anteversiyonu ile
asetabular anteversiyon değerleri toplamına "instahilite indeksi" adını vermiş ve
instahi!ite indeksinin 60 derece' nin DsHi nde olması halinde instabilite oiıışaca
ğını öne sürmüştUr. Daha sonra Mc Kibbin instabilite indeksinin 20 ile 58 derece
arasında olduğunu iddia etmiştir (7).
Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlar yazarların, bu göriişlerini desteklemek1edir.
Çalışmamızda, tek taraflı DKÇ olan
olguların tümünde, patolojik taraftaki;
asetabular açı ve femoral anteversiyonun, normal taraftan daha fazla olduğu
görülmekle beraber, ortalama değerler
alındığında, normal ile patolojik taraflar
arasında büylik bir farklılık saptanmamış
tır.

Asetabular aFıteversiyon değerleri
ile elde ettiğimiz bulgular Lloyd ve Arkadaşları (6), Mc Kibbin (7), Browning ve
Arkadaşlarının (4) elde ettiği bulgular ile
uı umludur (Tablo 2).

TABLO 2: Normal ve DKÇ'Ii kalçalardaki ortalama

asetabular anteversiyon

değerleri:
1

Normal Kalça
Mc Kihhin

16.5

Lloyd ve Arkadaşları
Browning ve Arkadaşları
Bizim serimiz

o

15.0°
12.4°
11.72°
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DKÇ'Ii Kalça

19.60°
18.27°

Ortalama değerlere göre, asetabular anteversiyonunda. diğer iki açı değe

asetabular açı toplamlamında başvurul
ması gereken önemli birer parametre ol-

ri gibi, patolojik v,e normal kalça eklemleri arasında büyük bir farklılık gösterme-

duğu kanısındayız.

me si

yanında,

değerinin bazı

asetabular anteversiyon
normal kalçalarda, pato-

lojik taraftan daha fazla

olduğu

KAYNAKLAR

görül7- Altun. N.Ş.: Doğuştan Kalça Çtkr.k!t Hasta-

müştür.

Bu bulgulara göre DKÇ patojenezisinde ve instabilitede her bir

açısal

larda Kalça . Patolojilerinin BilgisayariJ tomografi
iie Değerlendirilmesi, Uzman/tk Tezi, 1987.

eleman. tek başlarına etkili birer faktör gibi
görOnmemektedirler. Ancak. birbirleri ile
olan ilişkilerine göre değerlendirildiğin

de. instabiliteden sorumlu faktörler ko-

2- Altun. N.Ş.: Doğuştan Kalça Çtkil.:lt Hastalarda. Asetabular Anteversiyon ile Aseta/)(J/ar Açr
Arasındaki ilişkinin Değerlendirilmesi. Artroplasti

Artmskopik Cerrahi Dergisi. No 1:47-49. 1990.
3- Aytaç, Ö. L.. Çakmak. lv1., Akairn. l'.: Bilgisayar/i Tomografi ile Asetabulum Torsiyon Aç:;s;-

nusunda bazı deliller elde edilmektedir.

nın

Saptanmasi, X. Milli Türk Ortopedi ve Travma-

Asetabular anteversiyon ile femoral
anteversiyon değerleri toplamının (istabilite indeksi), bir olgu dışında DKÇ'Ii kal-

toloji Kongre Kitabi, 409-412. 1989.

çaların

nuary 1982.

tümünde daha yüksek

4- Browning, W. H... Rosenkrantz, H.: Computed Tomography in Congenital Hip Dislocation. J.
Bone and Joint Surgery Voi64-A. No. 1:27-31, Ja-

olduğu

5- Lafferty C. M., Sartoris, D. J., Tyson R.,

görülmüştür. Aynı şekilde,

femoral anteversiyon ile asetabular açı değerleri toplamı, bir olgu dışında DKÇ'Ii kalçaların,
tümünde daha yüksek bulunurken, asetabular anteversiyon ile asetabular
değerleri

DKÇ'Ii
olarak

Resnick D., Kursunoğlu S., Pate D., Sutber!and
D.: Acetabular Alterations in Untreated Congenita!
Dysplasia of the Hip (Computed Tomography with
Mu!tip!anar Re - Formations and Three - Dimensiona! Analysis). Journal of Computed Assisted To-

açı

mography.

toplamı,

kalçaların

bütün olgularda
tümünde daha yüksek

1986.
6- L/oyd- Robert G. C., Harris N. H., Chispin,

saptanmıştır.

A. R.: Anteversion of Acetabulum in Congenita/

Sonuç olarak, DKÇ etyopatogene~i
si incelenirken ve tedavi planlanırken,
kalça stabilitesini etkileyen açısal elemanların tümli birliK1e ve birbirleri ile
olan ilişkileri göz önüne alınarak değer

Dis/ocation of the Hip (A Preliminary Report). Orthopedic Ciline s of Notrh America. Vol. 9, No. 1:
89-95, 1978.
7- McKibbin, B.: Anatomical Factors in the
Stability of the Hip Joint in the Newborn. J. Bone
and Joint Surgery Vol. 52 (Br.): 148-159, 1970.
8- Musdal, Y.: Fötal Femoral Torsiyon ve Ase-

lendirilmelidir. Bu değerlendirme yapılır
ken yalnız. asetabular anteversiyon - fe-

tabular Derinliğin incelenmesi, Doçentlik Tezi,
1976.
9- Visser.. J. D., Jonkers, A., Hillen, B.: Hip Jo-

moral anteversiyon toplamı (instabilite
indeksi) değil, asetabular anteversiyon asetabular

açı,

10(1). 84-91, January/ - February

int Measurements With Computerized Tomography. J. Pediatric Orthopedics. 2: 143-146, 1982.

femoral anteversiyon -
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SON ON YILDA KLiNiGiMiZDE
YATARAKTEDAVi GÖREN GEÇ-YAŞTAKi
DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGI OLGULARIMIZIN

TEDAViSi VE SONUÇLARI

Dr. Mehmet Ali TÜMÖZ *, Dr. Erol GÜLER **
Dr. Levent ÖZTAN**, Dr. Avni DAY/CAN**

Doğuştan

Kalça Çıkığı (D.K.Ç.) halen görülme sıklığı ve tedavisi açısından
problem yaratan ortopedik özürlerdendir.
Erken tanındığı takdirde D.K.Ç.'nin
tedavisinde çok başarılı sonuçlar alındı- ·
ğı bilinmektedir. Geri kalmış ve. geliş
mekte olan, eğitim düzeyi düşük olan ülkelerde tedavi görmemiş ve yaşı ilerlemiş D.K.Ç. olgularına sık olarak rastlanmaktadır. Ülkemizde de bu konu halen
güncelliğini korumaktadır. D.K.Ç. 'de ted avinin amacının daima anatomik ve
fonksiyonel restorasyon olduğu ve bunu elde edebilmek için de en önemli
noktanın erken teşhis olduğu herkes tarafından kabul edilen bir konudur.
Beş yaş

üzerindeki D.K.Ç.'nin tedavisinde üç problem ortaya çıkmaktadır:
1- Redüksiyonu sağlamak için fe-

mur başını asetabulum seviyesine indirmek zordur.
2- Femur başını redükte pozisyonda
tutmak zordur.
3- Redüksiyon korunmuş ve devam
ettirilmiş olsa bilE? tatminkar bir kalça
fonksiyonu elde etmek zordur.
Kalça ertatındaki kısalmış olan kaslar, femur başının redüksiyonuna mani
olur. Hasta yaşının ilerlemesiyle kalça
kasları kuwetlendiği gibi, dirençleri de
artar. Hernekadar femur başı aşırı traksiyonla redükte edilebilirse de, kalçaya etki eden kaslar nedeniyle femur başında
avasküler nekroz gelişebilir. Femur başı
na etki eden kasların başında iliopsoas
gelir. Bu kas femur başının aşağıya inmesine mani olmakla kalmaz, aynı zamanda femuru dış rotasyon, fleksiyon
ve abduksiyona çekerek etki eder.

*::.Ankara Numune Hastanesi 1. Ort ve Trav. KI. Şef Muavini
**Ankara Numune !-.'astanesi/.

Ort ve Trav. KI. Asistam
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Femur başının asetabul um içinde uygun durumda kalmasına etki eden faktörlerden birisi de anteversiyon ve baş boyun açısıdır. Bilindiği gibi ilerlemiş
D.K.Ç.'de anteversiyon artmış ve baş boyun açısı da artarak koksa valga durumuna gelmiştir.
Redüksiyondan sonra instabilite
oluşmasında diğer bir faktörde asetabulum tavan yetersizliğidir. Sıklıkla asetabuler çatı yoktur. Bunun yerinde gerçek
ve yalancı asetabulum arasında bir oluk
vardır. Asetabulum çatısında büyük bir
defektin varlığında femur başı asetabulum içinde tutunamaz. Küçük çocuklarda redüksiyon ve femur başının santralize edilmesinden sonra asetabulum çatı
sının spontan restorasyonu beklenebilirken, büyük çocuklarda bu durum nadiren gerçekleşir.
Bu düşünceden giderek ilk defa
Ombredanne 1932'de kalçanın açık redüksiyonu ile birlikte, küçük trakanterin
altından bir kemik segmenti çıkararak fem uru kısaltmıştır.
Stojimiroviç, iliopsoas adalesi ni geçici olarak ayırarak kalça ekiemine inferior transternoral yoldan varmış ve kısalt
maya ek olarak kaput femorisi döndüre-

rek anteversiyonu düzeltmiştir.
Klisic, sözü edilen tekniğe varizasyonu da ekiemiş ve iliopsoas adalesini mediale kaydırmıştır. Ayrıca iliak osteotomi
ile asetabuler çatı oluşmasını sağlamış
tır.

MATERYAL VE METOD
Ankara Numune Hastaseni 1. Ortapedi ve Travmatoloji kliniğinde 1980 1990 yılları arasında yatarak tedavi gören 4 yaş ve üzeri 86 hastanın 106 kalçası opere edildi. En küçük yas 4, en bü. yük yaş 12 olup ortalama yaş 6.8 idi. 01gularımızın 35'i sağ, 32'si sol ve 19'u bilateraldi. Bu olgularımızın 71 'ine Radikal
Redüksiyon, 23'üne açık redüksiyon +
Asetabuloplasti ve 12' sine Klisic ameliyatı yapılmıştır.

DEGERLENDiRME
Kliniğimizde yatarak tedavi gören 86
hastanın 73' ü kontrole geldi. Bu 73 hastanın 94 kalçası enaz 2 yıl, ençok 5 yıl olmak üzere ortalama 3.5 yıl takip edildiler ve sonuçlar Gill klasifikasyonuna göre değerlendirildiler. Bu klasifikasyona
göre 42 hasta iyi, 24 hasta orta ve 7 hasta kötü olarak değerlendirildi (Tablo 1) ..

TABLO 1:
KALÇA SAYISI

DEGERLENDİRME

42
24
7

ÇOKiYi
iYi
ORTA
KÖTÜ
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ORAN(%)
-

58
34
8

Gill Klasifikasyonu:

li 2790 vakalık serisinde % 77 iyi ve çok
iyi (2148 vaka), % 8 orta (220 lıasta) ve

ÇOK iYi: Kalçada normal fonksiyon

% 15 kötü (422 hasta) sonuç aldığını be-

ve normal sütrüktürel
mevcudiyeti.

restorasyonun

iYi:

Kalçada normal fonksiyon, X Ray de baş - boyun ve asetabuluma ait
rezid[iel anomalilerin varlığı.
Ağrısız

hafif topallama. X Ray de asetabulum ve baş - boyuna ait
rezidliel bozuklukların varlığı.
ORTA:

KÖTÜ: Redislokasyon, hareket kısıt
lılığı,

instabilite, ağrılı topallama mevcudiyeti, X- Ray de dejeneratif bozuklukların varlığı.

TARTIŞMA

VE SONUÇ

Predrag Klisic,

yayınladığı

60

vakalık

serisinde % 3 Çok iyi (2 hasta), % 60 iyi
(36 hasta), % 30 orta (18 hasta),% 7 kötü (4 hasta) sonuç aldığını belirterek bu
girişimin yalnızca kalça çıkığında tecrübeli ortopedistler tarafından yapılması
gerektiğini vurgulamıştır. Yine Ferguson
ve Howorth yayınladıkları 60 vakalık serisinde % 20 çok iyi (12 hasta), % 64 iyi
(38 hasta), % 13 orta (8 hasta), % 3 kötü (2 hasta) sonuç aldıklarını belirtmişler
dir. Ayrıca Severin yine 60 vakalık serisinde% 7 çok iyi (4 hasta), % 62 iyi (37
hasta), % 28 orta (17 hasta) ve % 3 kötü (2 hasta) sonuç aldığını belirtmiştir.
Ayrıca Güngör Sami Çakırgil uzun takip-
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lirtmiştir.

Ameliyat endikasyanlarına ve tekniğine azami dikkat edildiği halde Tablo
i 'de de görüldüğü gibi çok iyi sonuç
alamadık. Çünkü Doğmalık Kalça Çıkıöı
tedavisinde amrıç, konsr:ıntrik redDksiyon ve stabil bir redüksiyondan sonra
fonksiyonel bir kalça elde etmektir. Erken tanı konan hastalarda uygulanan tedavi neticesi başarı oranının yDksek olmasına karşın. tanı konma yaşı ylikseldikçe eklem çevresi yapılarda oluşan sekonder değişikliklere paralel olmak üzere kamplikasyon oranı artmakta, dolayı
sıyle başarı oran düşmektedir. Bu da neden çok iyi sonuç alamadığımızı açıkça
ortaya koymaktadır.
Yaş ile doğru orantılı olarak ilerleyen tedavi sorunları ortopedistleri yeni
yöntemler üzerine çalışmalara itmiştir.
Bizde kliniğimizde Çakırgil ve Klisic
yöntemlerinden esinlenerek bu operasyonlar üzerinde çalışmalara başladık.
Bu tedavi yöntemleri ile alınan sonuçlar
bize bu yönde cesaret vermiştir.
Sonuç olarak bu bildirimizden de anlaşılaca gibi D.K.Ç. patolaisi mümkün olduğunca erken teşhis edilip, tedaviye gidilmelidir. Teşhis ve tedavide geç kalına
cak her zaman süreci hastanın aleyhine
işlemektedir. Bugün bütün dünyada yeni doğan bebekler rutin olarak kalça muayenelerinden geçirilmekte ve daha ilk
günden teşhis edilip, tedavi yönüne gidilmektedir.
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DKÇ. CERRAHi TEDAViSiNDE
AÇIK REDÜKSiYON, SALTER VE
FEMORAL OSTEOTOMi KOMBiNASYONU

Dr. Ertan MERGEN *, Dr.

Uğur IŞIKLAR **,

Doğuştan

kalça çıkığının (D.K.Ç.)
yürüme çağından sonraki tedavisi, günümüzde halen tartışmalıdır (12, 37). Proksimal femur, asetabulum ve yumuşak
. dokulardaki yapısal değişiklikler, açık redüksiyonu ve sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Yumuşak dokuda oluşan
kontraktürlerin açıiabilmesi için
uzun süreli traksiyon ve hastanede yatma gereklidir. Ancak bu kontraktürler redüksiyon sonrası tekrarlayabilir (9, 22).
Klinik olarak 1979 yılından beri Çakır
gil tarafından tarif edilmiş olan "Radikal
Redüksiyon" ameliyatı yanında tek aşa
malı açık red.üksiyon, Salter osteotomisi, femoral kısaltma ve varizasyon-derotasyon osteotomisi uygulamaktayız. Bu
yöntem özellikle 18 aylık ile 5 yaş arasın
daki o:gularda uygulanmaktadır (1, 4,
5).

*

A. Ü. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Profesörü

** A. Ü. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.O. Araş. Görev.
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Dr. Ya/tm ATEŞ **

MATERYAL VE METOD

1979 - 1987 yılları arasında açık redüksiyon, Salter innominate osteotomisi, femoral kısaltma, varizasyon - derotasyon osteotomisi uygulanan olguların
kayıt ve röntgenleri incelendi. Bunlardan 61 hastanın 84 kalçası yeterli röntgen ve hastane kayıtları olduğu için çalışmaya dahil edildi. Nöromusküler patoloji nedeniyle ameliyat edilenler bu çalış
maya alınmadı. Bu olgulara ameliyat öncesi dönemde herhangi bir konservatif
tedavi veya traksiyon uygulanmadığı tespit edildi. Her hasta muayene için mektupla davet edilip, klinik ve radyolojik
bulgular. hazırlanan takip formlarına (Şe
kil 1) kaydedildi. 23 hastada çı kık bilateral, 38 hastada ise unilateraldi.
Olguların klinik değerlendirmesinde

Şekil-

Berkeley tarafından modifiye edilen McKay sınıflaması (3, 21), radyolojik değer
lendirmesinde Severin sınıflaması (27),
avasküler nekroz değerlendirmesinde
ise Ali Kalamchi ve Dean MacEwen d eğerlendirme sistemi (16) kullanıldı. Radyolojik olarak alt ekstremite eşitsizliği değerlendirilmedi ancak, klinik olarak ölçümler yapılıp herhangi bir eşitsizlik
olup olmadığı belirlendi.

1

varizasyon ve demtasyon osteotomisi
yapılır. Ameliyat bittikten sonra kalça,
20°-30° fleksiyonda, 30°-40° abdüksiyonda tek taraflı olarak pelvipedal alçıya
alınır. 6 hafta alçı tespiti sonrası, 6 hafta
da abdüksiyon cihazı kullanılır.

SONUÇLAR

Radyolojik
CERRAHi TEKNiK

~-

Kesi, spina iliaka anterior superiorun 2 cm posteri or ve inferiorundan baş. !ayıp trokanter majora uzanır ve daha
sonra femur cismine paralel olarak devam eder. M. Rectus femorisin düz başı
bulunup, işaret dikişi konur ve kesilir. iliopsoas kası bulunur ve kesilir. Kapsül
açılır, asetabulum içi temizlenir. Liga.rnentum teres kopmamışsa kesilir. Sal' ter innominate osteotomisi yapılır. Daha
sonra femur proksimaline uygun açıda
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Değerlendirme:

Ameliyat öncesi dislokasyon miktarı
nın belirlenebilmesi amacı ile Tonnis tarafından önerilen sınıflama ukllanılmıştır
(31).
Grade 1:. Ossifikasyon merkezi lateralde, ancak gerçek asetabulumun superolateral köşesinden aşağıdadır (15
kalça).
Grade 2: Ossifikasyon merkezi asetabulumun superolateral kenarının karşı
sındadır (19 kalça).
Grade 3: Ossifikasyon merkezi asetabulumun superolateral kenarının üs-

•
tündedir (50 kalça).
Ameliyat sonrası radyolojik değer
lendirme Severin kriterlerine göre yapıl
mıştır. 53 kalça (0 0 63) Severin 1, 14 kalça Severin 2 (% 17), 11 kalça Severin 3

cu femur bayrıunun lateralinde epifizyodez oluşur. Bu gruptaki olgular prognozu en belirsiz olanlardır. Bu ise 2 kalçada gözlenmiştir(% 2). Lateral fizis hasarını gösteren erken radyolojik bulgular

(% 13), 6 kalça ise (% 7) Severin 4 olarak değerlendirilmiştir. Radyolojik sonuçla dislokasyorı miktarı arasında bir bağ

ise

lantı kurulamamıştır.

leşme,

Klinik

Değerlendirme:

Olguların

son değerlendirmesi sıra
sında Berkeley tarafından modifiye edilen McKay kriterleri kullanılmıştır. 81 kalçada (% 96) çok iyi veya iyi sonuç elde
edilmiştir. Enfeksiyon gelişen bir kalçada ise çok kötü sonuç elde edilmiştir.

Avasküler Nekroz:

Bu kamplikasyon daima açık veya
kapalı tedavi yöntemlerinin sonucunda
gözlenmektedir. Bu çalışmamızda Ali Kalarnchi ve Dean McEwen tarafından önerilen değerlendirme yöntemi kullanılmış
tır. Grup 1'de radyolojik değişiklikler epifiz çekirdeğine sınırlı olup, gözlenmesinde gecikme, ossifikasyonda düzensizlik
veya içinin boş görünümü ile karakterizedir. Uzun dönemli takiplerde minimal
değişikliklere rağmen klinik veya radyolojik sonuç iyidir. Bu konıplikasyon 20
kalçada gözlenmiştir (% 23.8). Grup
2'de ossifik çekirdeğin tutulumunun yanında lateral fizis hattında da avasküler
değişiklikler sözkonusudur. Bunun sonu-
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şunlardır:

- Laieral ossifikasyon,
- Lateral fiziste düzensizlik ve köprü- Epifiz lateralinde çerıtikleşme,
- Lateral metafizyel harabiyet.
Grup 3'te ise Grup 1 veya 2'ye benzer değişiklikler gözlenir, ancak fizisteki
tutulum daha merkezidir ve simetrik büyüme geriliğine neden olur. Femur boynu kısadır. Trokanter majördeki normal
büyüme fonksiyonel koksa vara ve topallamaya neden olur. Bu grupta 8 kalça gözlenmiştir (% 9.5). Grup 4 olarak
sınıflandırılabilecek baş ve fiziste tam tutulum olan hiçbir olgu tespit edilememiş
tir.
Alt ekstrernite eşitsizliği ise klinik ölçümlerle değerlendirilmiştir. Avasküler
nekroz gelişen 1O olguda 1 - 2 cm arasırıda eşitsizlik saptanmıştır.

Femoraı

osteotomi öncesi ortalama
150° olan kollodiyafizer açı (130°-170°),
ameliyat
sonrası
ortalama
130°
o
o
(106 -156 ) olarak bulunmuştur. Son takipte ise ortalama 142° dir (106°-170°).
Femur boynurıda osteotomi
valgizasyon gözlenmiştir.

sonrası

re-

Komplikasyonlar:

3 yüzeyel, 1 derin yara enfeksiyonu
gözlenmiştir. Yüzeyel enfeksiyonlar, ya-

ra bakımı ve kültür sonucuna uygun antibiyotik ile tedavi edilmiştir. Derin enfeksiyon gelişen bir olgumuzda ise Staph.
epidermiis üremiş ve tüm tedavi girişim
lerine rağmen femur başı ve bayrıunun
ta;n destrüksiyonu gelişmiştir. implant
kırılması, iliak greft disiokasyonu gözlenmemiştir.

Ameliyat sonrası gelişen kesi skarı
tüm çabalara rağmen kozmetik olarak
yetersiz bulunmuştur.

TARTIŞMA

1960 yılından sonra geç tanı konmuş veya ihmal edilmiş kalça çıkığı olgularının tedavisinde yeni bir boyut açılmış
tır (23, 25). Diğer cerrahi tedavi yöntemleri; örneğin kapsüler artroplasti. uzun
dönem takiplerinin yetersiz olması nedeniyle eski popülaritesini kaybetmiştir (2,
6, 8). 1960 yılından bu yana 14 yaşına
kadar olan ihmal edilmiş olgularda Çakırgil ameliyatını uygulamaktayız (4). 1.5
- 4 yaş arasında Çakırgil % 95 çok iyi veya iyi sonuç elde etmiştir.
1979 yılından itibaren Çakırgil ameliyatının yanısıra açık radCıksiyon, Salter
osteotomisi ve femorai varizasyon derotasyon kısaltma osteotomisini kombine
bir şekilde uygulamaktayız. Bu olgularda ameliyat öncesi dönemde traksiyon
uygulanmamıştır. Traksiyonun kapalı veya açık redüksiyondan önceki faydaları
birçok yazar tarafından belirtilmiştir (9,
20, 24, 35). Ancak bu yöntem komplikasYonsuz değildir ve hastanın hastanede
kalış süresini uzatmaktadır. Değişik araş-

721

tırmacılar tarafından

gerekli traksiyon sü-

resi 1 ila 10 hafta arasında bildirilmiştir.
Morel, en uzun süreyi bildirmekle beraber hiç avasküıer nekroz gözlemediğini
belirtmektedir (3, 1( . 14. 15. 19. 22).
Tedavi sonrası rezidüel asetaublar
displazinin gözlerıeceği yaşın üst sıııırı
hala tartışmalıdır. Harris bu yaş sınırını 4
olarak belirtmiş (13), Lindstorın Harris'in bu bulgusunu desteklemekle beraber 1 yaşından sonraki redüksiyorılarda
normal asetabu!ar açı gelişiminin 6 - 8
yıl sonra gerçekleştiğini belirtmiştir (20).
·Swartz ise redüksiyonun yapıldığı yaşa
bağımlı olmaksızın maksimum asetabular gelişmenin redüksiyonu takip eden 2
yıl içinde olduğunu belirtmiştir (28). Weintroub non-manüplatif redüksiyonu takiben 5 yaşın üstündeki olgularda belirgin
asetabular geli.şme olacağını belirtmiştir
(34). Salter ise rezidüel displazi gelişebi
lecek yaş sınırını 18 ay olarak belirtmiş
tir. Biz de bu görüş doğrultusunda tedavi yöntemimizi geliştirdik.
Femoral kısaltma, redüksiyon sonrası ternur başında gelişebilecek aşırı basıncı önlemekte ve kalça ekiemi ile ilgili
pelvifemoral kaslarda relatif bir kısalma
ya neden olmaktadır. Bu yöntem
Ombredaııne
ve Groves tarafından
D. K. Ç. tedavisinde kullanılmıştır (1 O).
Daha sonra Asley ve Chuinard femoral
osteotomiyi ilk kullananlar olmuşlardır
(1. 5). Utterbach asetabuloplastiden önce VDO önermiştir (33). Karamidas \fe
ark. ise D. K. Ç. nedeniyle VDO uygulanan 50 olgunun % 21 'nde femur başı ve
boynu ile ilgili iskemik olmayan değişik
likler saptamışlardır (17). Kasser ve ark.

da 4 yaş altında VDO uygulanan olgularda ameliyat sonrası dönemde boynun
revalgize olduğunu saptamışlardır (18).
Çakırgil de olguların tedavisinde anteversiyonun dikkate alınması ve düzeltilmesi
gerektiğini bildirmiştir.

Tedavi sırasında gelişen AVN bulguları 2 yıl içinde ortaya çıkmaktadır (7).
Birçok sınıflama yöntemi önerilmiştir
(16, 26, 30), ancak yapısal değişiklikle
rin ne şekilde gelişeceğinin belirlenmesi
hastaların erişkin hayata kadar takibi ile
mümkündür. AVN insidansı çeşitli serilerde % O ila % 35 arasında bildirilmiştir
(3, 4, 10, 22, 26, 29, 38). Tonnis ise Salter osteotomisinin kısaltma ile kombine
edildiği durumlarda % 22.2 oranında
AVN gözlendiğini belir:nektedir. Sadece kısaltma osteotomisi uygulanan olgularda ise bu insidans % 5.5' e düşmekte
dir (32).
Bizim olgu grubumuzda AVN oranı
yüksek gözlenmekle beraber, 20 olgudaki gizlenen AVN Grup 1 olarak değerlen
dirilmiştir. Bu grupta uzun dönem prognozun iyi olacağı söylenebilir. Bu oranın
artışını etkileyen bir faktör de eğitim hastanesi oluşumuzdan kaynaklanmaktadır.

Wegner bu yöntemi 4 yaşın üstündeki olgularda önermektedir (36). Galphin
ve ark. ise bu yaş grubu altında 19 olgu
bildirmişlerdir. Bu olgu grubunda redislokasyon gözlenmemiştir (10).
Olguların % 98'inde klinik sonuç
çok iyi veya iyi değerlendirilmiş olmakla
beraber, bu sayının zaman içinde düş
mesi kaçınılmazdır.
Geç tanı konmuş veya ihmal edilmiş

D.K.Ç. olguları sayısı azalmakla beraber
hala sıklıkla gözlenmektedir. Bu tedavi
metodu çok kampiike olduğu için eleşti
rilebilinir, ancak geniş coğrafi dağılım
dan bize ulaşan olguların hastanede kalış süresini belirgin ölçüde kısaltması, femoropelvik patolojiyi tek aşamada düzeltmesi ve 3 ay içinde stabil, yük taşı
yan bir kalçcı ekiemi oluşturması nedeni
ile halen uygulanmaktadır. Gözlenen
avasküler nekroz bu olguların tam değerlendirilmesi için erişkin hayata kadar
takibini gerekli kılmaktadır.
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GENÇ ADULTLARDA iNNOFv1iNATE
OSTEOTOr~lliNiN YERi

Dr. fv1ahmut BERKMAN

* Or.

'ı'ener

TEMEl 1 1 •

Or. Mehnıet I<OCAOGL. U -x* Dr. Snn BAŞTOR:\ ' '

.tı,cltılt cJorıemcJe

sekondP.r

ko~sRrtro

!i

zun patogenezincleki en örıenıli faf\t...':ır
ka!ça subluksasyomıc!ur. Ortalama sekonder koksartrozların % 25' inin sebebi
konjenital asetabuler disp!aziler ve subluKsasyonlardır (2, 3, 4, 5, 6, 9). Kalça

avantajı

olacaktır

(5, 1O, 11).

çalışmada

amacı

hem ilerde oluşabilecek dejeneratif artriti öniGmek, hem de mevcut artri-

etmiş

mış

anteversiyonun düzeltilmesinde etki-

Sc:sı~l :A

l<ıkırclak

mevcut asetabulumun jeniden yönlendirilmesidir (2. 5, 7, 1O). Bu da ağırlığın da-ha iyi taşındığı pozisyon olan "fleksiyon
- abduksiyon - iç rotasyon" da, başka
bir deyişle femur başının daha iyi örtül-

tin ileriemisini durdurmaktır.
Salter bu Cjirişimi ilk defa 1961 yilın
da, doğuştan kalça çıkığının tedavisinde
tarif

hiyalin

( 1u ı.

sedür o!an total kaiça endoprotezine
uzun yıllar ve belki de hiç gerek kalmayacak bir alternatifi oluşturacaktır.
Bu girişimin prensibi asetabulumtm
kapasitesini ve şeklini değiştirmeksizin,

bu amaçla Salter
ve arkadaşimının genç adultlerde tarif
edip uyguladığı innominate osteotomiyi
ele aldık (8. 1O). Bu ameliyatı seçmenin
Biz bu

belinnıiştir

ic..eren '-'2 hiu!o
jik yük taşıyıcı özeiliği olan aseıar· Jler ia·
van la fe m ur başının tam olarak '-': tl.ilrnesinin sağlanabilmesidir. ÜzerincJe önenı
le durulması gereken bir konuöa kalıcı
subluksasyonun blomekanik pmblemlerinin düzeltilmesi ile kaiça artrozunur,
önü alınamayacak ilerlemesinin duroruiması ve hatta geriye döndlirülmesidir
(11). Bütün bunlar yerinde ve zamanın
da yapıldığı zaman daha darikal bir pro-

subluksasyonu olan genç adultlerde
asetabuler anamalinin derecesi her zaman femoral anamaliden daha fazladar
ve bu patolojinin cerrahi tedavisinde üç
boyutlu olarak asetabulumun düzeltilmesi proksimal femoral osteotomilere nazaran daha effektif

ciacağını

düğü

ve özellikle asetabulumun art-

pozisyona femuru

mu getirmektir. Bu

* ist. Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.O. Doçenti

"" ist. Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.O.
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değil

girişim

asetabulu-

sadece fulkru-

mu düzeltmekle kalmayacak; aynı zamanda eklem yüzleri arasındaki temas
alanını da artıracaktır.
Bu müdahale tedavi genel prensibierinde büyük farklılıklar oluşturmaktadır.
Hiçbir şikayeti olmayan, ancak kalça
subluksasyonu mecut olan genç adultlarda son yıllardaki en yaygın uygulama
müdahale yapmamak ya da patolojinin
ana sebebini değil: ancak bir anlamda
semptomatik olarak proksimal femoral
osteotomilerle tedaviye çalışmak ve daha ileri yaşlarda ağrı ve deformite başla
yınca total kalça artroplastisi uygulamaktır. Ancak son on yılda total kalça endoprotezi ameliyatlarında oluşan ve hiç
olmazsa şimdilik önü alınamayan komplikasyonlar ve revizyon cerrahisindeki
çok memnuniyet verici olmayan neticeler bu tip hastalarda erken müdahale ile
ömür boyu ağrısız veya az ağrılı fakat fizyolojik bir kalça elde etme isteğini doğurmuştur.

MATERYAL VE METOD

Bu çalışmada i. Ü. ist. Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı' nda Ocak 1990 tarihinden itibaren kalça ekiemi subluksasyonu olan adult yaş
daki 3 vakaya Salter'in tarif ettiği innominate osteotomi uygulanmıştır.
Bu hastaların ortalama takip süresi
8.5 ay olup, erkek 1 kadın dağılımı
1/2'dir. Hastaların yaş ortalaması 32 (en
küçük 24, en büyük 39).
Anabilim dalımıza başvurma şikayet
leri kalçada özellikle yürüme ile ortaya

çıkan ağrı,

topallama idi. Yapılan muayenede 1 hastada Trendelenburg yürüyüşü tespit ettik. Hastaların ikisinde kalça
ekiemi hareket açıklığı tam olup, bir hastada özellikle fleksiyon ve dış rotasyanda olmak üzere kısıtlılık tespit ettik.
Hastaların radyolojik olarak yapılan
preoperatif tetkiklerinde Wiberg'in CE
açısı, Shenton hattı subluksasyonun derecesini ölçmek için, asetabuler indeksde asetabulumundaki patolojiyi belirlemek için ölçüldü. Ayrıca asetabuler skleroz ve eklem aralığının daralması da dejeneratif artritin değerlendirilmesinde bize yardımcı oldu.
Ameliyat öncesi yapılan tetkiklerde
Wiberg'in CE açısı ortalama 5.9 olup
postoperatif yaklaşık 17 derecelik bir artış saptandı. Preoperatif iki hastada kırık
olan Shenton hattı postoperatif bir hastada düzelmiş olarak saptandı. Yetişkin
lerde normal değeri 40 derece civarında
olan asetabuler indeks preoperatif ölçümlerde ortalama 52.6 iken postoperatif değerlendirmelerde ortalama 12.5 derecelik bir azalma tespit edildi. Ancak
gerek asetabuler skleroz ve gerekse eklem aralığı yönünden pre - ve postoperatif olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı. Biz bunu takip süremizin kısa olması
na bağlamaktayız.
Klinik olarak iki hastada ağrı, birinde
ise topallama da azalma tespit edilmiş
tir. Bir hastada özellikle fleksiyonda olmak üzere 18- 20 derecelik bir artış gözlenmiştir.

Vaka serisindeki bir hastada kamplikasyon olarak postoperatif infeksiyonla
karşılaşılmış ve hasta uygun antibiyote-
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rapi ile halen tedavi edilmektedir.

ürünlinde ise postoperatif uygulanan internal tespit yöntemlerinin yeterli olmaması ve dolayısıyla uzun süreli pelvi pedal alçılı tespiti de _Qerektirir (3, 8).

~

Vaka sayısının çok kısıtlı olması nedeniyle, yanıltıcı olabileceğinden sonuçlar yüzde olarak ifade edilmemiştir.

Genç adultların kalça subluksasyonunda uygulanan innominate osteotominin başarısı bir ölçüde de hasta seçiminin dikkatli yapılm·asına bağlıdır. Bunun
için başlıca endikasyonlar:

TARTIŞMA

ileri yaşlarda innominate osteotomi
ameliyatiarına yeni başlamış olmamız ve
vaka serimizin çok sınırlı olması dolayı
sıyla burada kişisel görüşlerden ziyade
literatür ışığı altında konuyu irdelemeyi
uygun bulduk.

1-

Kalçanın

hareketli

olması,

2- Dejeneratif artritin erken dönemde (ağrılı veya ağrısız) olması,

Salter ve arkadaşlarının 18 yıllık
(1960-1978) çalışmasında vakaların %
78'i bu gruptan olup bu girişimin tedavi
edilmiş veya edilmemiş doğuştan kalça
displazisi, subluksasyonu veya dislokasyonu vakalarında uygulanabileceğini belirtmektedirler (3, 1O).

3- Yerleşmiş ya da progressif subluksasyonun olması,

sı

4- Hastanın 50
diye sayılabilir.
Bu

tekniğin

yaşının altında

olma-

uygulandığı

vakalarda
eiı sık karşılaşılan kamplikasyon özellikle etkenin Staphyloccuc aeurous olduğu os ilium' un osteomyelitisidir. Literatürde % 6.2'ye varan oranlar bildirilmektedir (1).

Ancak aynı patolojilerde özellikle
anabilim dalımızda yıllardır uygulanmakta olan bir başka yöntem de proksimal
femoral osteotomilerdir. Arıtarnur ve arkadaşlarının geniş vaka serisi olarak yayınladıkları bu tip girişimlerde uygun vaka seçimi halinde gerek klinik ve gerekse radyolojik olarak dejeneratif artritin
ilerlemesinin durdurulduğu gösterilmiştir

Sonuç olarak yurdumuz şartlarında
oldukça tecrübeli olduğumuz bir konuda aynı amaca değişik bir biçimde giden; ancak tekniğinin 30 yıl kadar eskiye dayandığı ve bugün de büyük merkezlerde uygulanan güvenilir bir ameliyat yöntemi olan Salter'in innominate
osteotomisinin özellikle adultlerin kalça
subluksasyonlarında başarı ile uygulana-

(1).
Bu çalışmada değinilen innominate
osteotomiye karşı double ve triple osteotomiler alternatif olarak ileri sürülebilir.
Steel ameliyatı teknik olarak oldukça
zor ve komplikedir. Sutherland prosecJ

bileceğidir.
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GECiKMiŞ DOGUŞTAN KALÇA ÇIKIKLI OLGULARlN
.
. .
CERRAHI TEDAVISI VE SONUÇLA.RI

Dr. Osman !<ORÜKLD *,Or RJclvnn ERYILMAZ**. Dr. A Kar!ir AK8AŞ ..,., . ,
DotJuştc:ın kalç.c:ı çJ,ıgı

\Df<Ç) tP-davisiııde erkP-ıı taııı ile t~;,ia.\·i son flere.~e
önemlidir. DKÇ geiişmi~ (ilkP-Ierde artık
bir sorun olmah'tarı çıhrııstır. Bmıa kar- .
şın çeşitli etkenlerle (ilkernizcle gecikmiş
DKÇ olgulanna sıklıkla rastlaıırnah'tacJır.
DKÇ' nin tedavisi cısetabulumun gelişme potansiyelinin aza!ıııası, çevre yumuşak dokuların bulund:ıklan konu;ııa

adapte olmaları nedeniyle yaş ilerledikçe giderek güçleşir. Gecikmiş DKÇ'Ii
hastaların tedavisi hakkında ortak bir görüş ve belli bir tedavi programı yoktur.
Uygulanan tedavilerin ortak özellikleri;
kalça çevresi yumuşak doku patolojilerinin ortadan kaldırılması. açık konsantrik
bir reelCıksiyon sağlanması. redüksiyonuıı devamı için asetabulunıun volüm
ve derinliğinin artırılması ve feınoral
komponentdeki patolojilerin giderilmesidir (1 - 3).

MATERYAL VE METOD
Cumhuriyet Üni·versitesi Tıp Faktiltesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine

L·1ar1 19BG- Nis2n ·ı990 taritıieri r.rasıııda
başvur an ve tah. ip! eri yapıiabilen 32 hcı.s
tanın 44 kalçası çalışma kapsamına alın
dı. Bu hastaların 28' i

c::,s

4'(j ('~0 13) ertcek çocuÇJuydu. Yaş oıiala
rı-ıaiarı 6,9 (4-20)

idi. Hastaların 12' sinde
(% 37) b:lateral 20'sinde (O.S 63) unilateral çıkık mevcuttu. Unilateral olanların
14' Li (% 70) sol. 6' sı (% 30) sağ taraf1a
idi. Dokuzu traksiyon alçısıyla olmak
üzere 18 kalçaya preoperatif iskelet traksionu uygulandı.
Otuzaltı kalçaya ase atJuloplasti ile
birlikte subtrokarıterik femoral osteotomi, 8' ine sadece asetabuloplasti uygulandı. Postoperatif ilk 45 gün 33 kalçaya
pelvipedal alçı tesbiti, 11 kalçaya da
traksiyon uygulandı. Traksiyon uygulananlarda postoperatif 3. gün pasif, 7.
gLin aktif kalça ve diz hareketlerine baş
landı. Bunlara ameliyat sonrası ikinci 45
gl1n devarnlı, UçlincU 45 glirı geceleri
ponseti ateli kullandırıldı. TUm hastalar
Severen'in radyolojik, Ferguson ve Howoı1' ın klinik değerlendirme kriterlerine
göre değerlendirildi.

C. Ü. T1p Fakültesi O:op. ve Travm. ABD. Öğr. Üyesi, Doçent
C. Ü. T1p Fakültesi Or.op. ve Travm. ABD. Uzman
*"'"'C. Ü. T:p Fakültesi Or:op. ve Travm. ABD. Araş. Görev.
*

*"K

NOT: Bu Bildiriyi

sunuşundan

sonra Kongre

Dönüşü

Elim bir Trafik kazasi sonucu

kaybettiğimiz Değerli tv1es!ektaşm71z Doç. Dr. Osman KÖRÜKLÜ ve EŞiNi
Rahmet/e ananz.

R. Ege
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87) k1z çocuğu

BULGULAR
Postoperatif kırkdört kalçada klinik
olarak; 18 (% 4D,9) çok iyi, 14 (% 32)
iyi, 1o (% 22,6) orta, 2 (% 4,5) kötü sonuç alındığı saptandı. Bu kalçalarda radyolojik olarak da, 19 (% 43,2) çok iyi, 19
(% 43,2) iyi, 2 (% 4,5) orta, 1 (% 2,3) kötü, 1 (% 2,3) başarısız .sonuç alındığı, 2

(% 4,5) kalçada da redislakason görüldüğü

tesbit edildi. Uygulanan ameliyat
şekillerine göre elde edilen klinik ve radyolojik sonuçlar Tablo l'de, postoperatif
alçı veya traksiyon uygulanması dikkate
alınarak sonuçların de~erlendirilmesi de
Tablo ll'de görülmektedir.

TABLO 1: UYGULANAN CERRAHi TEDAVi YÖNTEMLERi ve POSTOPERATİF TESBiTE GÖRE ELDE EDİLEN RADYOLOJiK (R) ve KLiNiK (K)
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TABLO ll: CERRAI:ii TEDAViDEN SONRA GÖRÜLEN
KOMPLIKASYONLAR
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Kamplikasyon olarak; 8 (% 18) kalçada avasküler nekroz, 2 (% 4,5) kalçada redislokasyon, 2 (% 4,5) kalçada eklem sertliği, 3 (% 6,8) kalçada suprakondiler femur kırığı, 4 (% 9) kalçada koksa
vara, 4 (% 9) kalçada enfeksiyon ve 1
731

(% 2,3) kalçada epifiz

travması

görüldü.
Uygulanan ameliyat şekilleri ve postoperatif bakıma göre komplikasyonların görülme sıklığı ve dağılımı Tablo lll'de verildi.

TABLO lll: CERRAHi TEDAVi SONRASI POSTOPERATir ALÇI veya TRAKSiYON UYGUlANMASiNA GÖRE ELDE EDilEN RADYOLOJiK (R) ve KliNiK {K) SONUÇLAR
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zelebileceğini belirtmiştir.

TARTIŞMA

DKÇ'Ii hastaların tedavisinde bütün ortopedistler tarafından kabul

Harris ve arkadaşları (6) ise 4 yaşına kadar sadece
asetabuloplastinin yeterli olacağını ancak daha ileri yaşlarda femor-:ıl kompo-

edilen ortak bir tedavi protokolli yoktur.

nentin de dCızelıilmesi gerektiği'li :·ic:,cle

Çıkığııı

etmişlerdir. Çakırgil

Gecikmiş

(2) ve Klisic (3) gecikmiş kalça çıkığınırı tedavisinde asetabuler ve femoral komponentleri tek seansta düzelien ameliyatlar tarif etrrıişleı
dir. Sadece innornirıate pelvik osteotomi yaptığımız 8 kalçada gördüğUmüz
kompli~asyonların, asetabular ve fernoral komponentlerin birlif--1e düzeltildiği
kalçalara göre fazla olduğu saptandı.
Bu nedenle gecikmiş DKÇ'Ii olgularm
asetabuler ve femoral komponentlerinin
birlikte düzeltilmesinin uygun olacağı kanısına vardık. Literatürde değişik asetabuloplastiler tarif edilmiştir. Önemli olan

hastaya ve yaşa göre farl-dı özellikler göstermesi nedeniyle tedavisi de
değişebilmektedir. Büyük yaştaki DKÇ' li
çocuklarda açık redüksiyonla birlikte
asetabulaplasti ve femoral derotasyon,
varizasyon, kısaltma, osteotomisi (DVKO) birçok yazar tarafından seçkin bir
tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir(1-6).
Salter (7,8) femoral kompaııentdeki
patolojilerin sekonder olması nedeniyle
açık redLiksiyon ve asetabuloplasti ile
DKÇ' nin tedavisinin mümkün olduğunu,
rotasyon probleminin kendiliğinden dü-
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arıJJıcia

asetabuler yetmezli-

de kısıtlamaktadır. Bu neclenle cerrcıhi

ğin tesbiti ve uygun asetabuloplastinin

olarak stabil bir valça teminini takiben

seçilmesidir. AyrıcR ternur başının aseta-

hastalarımızın

:::uluına saııua;it:e:-:syorıu için de gerekli

dönernde alçı uygulanıayıp traksiyona

derolr:tsvoıı.

aldı!<. Bunlarda erken kalça ve diz tıo.re

operasyon

. ::- V: salı: ila

i.'aı ı ıs

osteotornisi (DVO)

yapıirnaLciır.

ı~etierirıe başladık. Bu kalçalarda radyo-

(~ecit<miş DKÇ'Ii f<alçalarda yumuşak

dohularırı

bir kısmına postoperRtif

tJulurıdukları

lojik olarak çok iyi ve iyi sonuçlarırnızın

konuııı!ara

toplarııı% -ıou idi. Alçıiı uygu!arııalallıııız

::ıdapi<=1:::yonu. a(ıc:ııeıerirı lırıviarırıın vı<::rıl·

ria ise racJyolOjik ·olarak

r:~cı~:ı

f'(ikt(3 c:::ı

·ve

f;orıtrakte o!rnası ayrıca

:)aş ır ıc!a yassılaşma

ve

kıkırdak

ternur

erozyo-

82.

ldirıil< Ola-

64 c;ok iyi ve iyi sonuç elele et-

tik. Bizim serimizcleki sonuçlarla literatl.ir-

nu çıürCılebilnıesi necıeniyie kaiçanın re-

·J'Dkte

~G

c!el<i

r::dilmiş dururnda uzun süreli irn-

sonu~:larıJcın

ıncısı Teıblo

örneklerin

karşılaştırı!

IV'de veri!cii (?.. 4. 5. 9. iU)

CTıobllizasyorıu: f:alça ekieminde hareket

ı ab!ocicın da anlaşılacağı gibi postopera-

(,ısıtliiığı ve eklern sertliğine yol açarak

lif tmksiyonla tedavi

hastanın fonksiyonlarını önemli derece-

sonuçları çok daha iyi olarak bulundu.

ettiğimiz olguların

r-TABLO IV: POSTOPERATiF ALÇI ve TRAKSIYONLA TEDAVi EDiLEN
SONUÇLARIMIZIN LiTERATÜRDEN ÖRNEKLERLE MUKAYESESi
RADYOLOJiK OLARAK

KLiNiK OLARAK

TOPLAM ÇOK iYi VE

ÇOK iYi VE jyj

iYi SONUÇLARlN

SONUÇLARlN

YÜZDESi(%)

YÜZDESi (%)

BiZiM SERiMilDE
POSTOPERAliF TRAKSiYONL/\

100

100

82

64

TEDAVi EüiLE~~LER
BiZit·Jl SERiMilDE
POSTOPERAliF ALÇI iLE
TEDtı.Vi EDiLEI·~LER

ÇAKIRGiL

-

63.7

f<UTLU VE ARKADI\ŞLARI

90

83

TUnKMEN VE ARf<ADAŞLfı.RI

40

53.3

GALPIN VE ARKADAŞLARI

73

73

50

80

WiLLiAMSON VE
ARKADAŞLARI
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SONUÇ
Gecikmiş

ça çevresi
dan

DKÇ'Ii

yumuşak

kaldırılarak

ması, aynı

hastaların

tedavisi, kal-

doku patolojilerinin orta-

tam bir redüksiyon

sağlan

seansta kemiksel patolojilerin dü-

zeltilerek kalça stabilitesinin

oluşturulması

ve postoperatif dönemde erken harekete
izin verilerek en iyi

şekilde sağlanabilir.
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DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGlNlN

GEÇ DÖNEM TEDAViSiNDE
RADiKAL REDÜKSiYONUN YERi

Dr. Rebil KURUL TAY*, Dr. Tufan CANSEVEN *, Dr. Sinan

Tedavi edilmemiş Doğuştan Kalça
Çıkığı bulunan juvenil veya adölesan
yaş grubundaki çocukların femur başını
redüksiyon için aşağıya çekmek amacıy
la yapılan preoperatif traksiyon çoğu
kez yeterli olmayabilir. Redüksiyon sağ
lansa dahi aşırı gerilmiş kaslar orilinal
uzunluklarını kazanma eğilimi içinde olduklarından redislokasyona veya kalça
ekieminde sertlikle ve defomiteyle sonuçlanacak basınç nekrozuna yol açarlar. Bunun yanı sıra bu hastalarda çoğu
kez femur başını örtecek yeterli bir asetabulum da yoktur. Bu durumda en güvenli alternatif DKÇ'nin açık redüksiyonu sırasındaki bir iliak osteotomi ile beraber femur diafizinin boyunun yumuşak
dokulara uyum sağlaması için kısaltılma

GL LER

**

tından tanımlanmış

ve Hey - Groves ta, rafından uygulanmıştır. Kronolojik gelişi
mi içinde bu girişim Zahradniçek
(1934), Stojimirovic (1959) tarafından geliştirilmiş fakat 1963'te Klisic tarafından
bildirilen başarılı sonuçlarla popülarize
edilmiştir. Ülkemizde ise ilk defa
1977' de Çakırgil benzer bir yöntemin geniş bir çalışma grubundaki başarılı so-

sıdır.

Kısaca

radikal redüksiyon (açık redüksiyon, iliak osteotomi ve femoral kı
saltma, varizasyon, derotasyon osteotomisi) diye tanımlayabileceğimiz bu girişim ilk defa 1932'de Ombredanne tara-

*

Dr. Behçet Uz Hastanesi Ortop. ve Trav. KI. Şefi
**Dr. Behçet Uz Hastanesi Ortop. ve Trav. KI. Asistam
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nuçlarını bildirmiştir.

Materyal ve Metod

izmir Dr. Behçet Uz Hastanesi Ortapedi ve Travmatoloji Kliniğinde 1980 1989 yılları arasında daha önce hiç bir
cerrahi veya konservatif tedavi görmemiş 4 - 14 yaş arasındaki 30 hastanın 43
kalçasına radikal mdüksiyon uygulanmıştır. Çalışmamızın konusunu bu hastalardan son klinik ve radyolojik kontrole
gelen 21 hastanın 31 kalçası oluşturmak
tadır. Kontrole gelmeyen 9 hastanın 12

kalçası

ise takipleri sırasında çekilen çıra

Çağırırnıza

gelen hastaların takip sLirele-

tilerine göre radyolojik olarak değerlerı

rinirı

12 ay, max. 12.3 ay ve ortalama ,43

dirilmiştir.

ayclı.

Takiplerindeki grafilerine göre rad-

Hastalarınıızın

cinsiyet ve tutulum la-

yolojik

değ>:>rlerıclirrr,eye alcfığım:z

raflarırıo.

göre cJaÇJıiırnlarına bakılc.iığırıda:
Kontrole geien grubun 15'i bayan (1
sağ, 7 sol. 7 bilateral, toplam 22 kalça),

ların

G'sı

zie. Tı ev or ve

erkekti (3 sol. 3 t:;ilaıeral. toplanı 9

~<alça).

olarcık

Radyolojik

değertenclirilen

grubun ise 7' si dişi (1 sağ. 3 sol. 3 bilateral. toplam 10 kalça). 2'si eıkel\ti (1
sağ. 1

sol, toplam 2 kalça).

Ameliyatlardan önce hastalarımıza
preoperatif ortalama 15 gün iskelet traksiyonu uygulandı. Yerinde çekilen grafilerde femur başının asetabuluma yaklaş
tığı görüldüğünde operasyona alındı.

J!.me!iyatta

hastalarımıza açık

redUk-

siyon. subtrokanterik femoral varizasyorı

-

derotasyorı

ve

kısaltma

osteotomi-

sive preoperatif grafilerirı ışığında olarak
·ancak son kararı operasyon sırasında
vererek dört farklı tipte iliak osteotorni
uyguladık

(Degas. Chiari, Pembertan ve

Salter).
Hastalarımızı

ta

arası

nemde

postoperatif 6 ile 8 haf-

pelviperal

alçıda

hastalarınıızın

bir

tuttuk. Bu dökısmına

3. ve

6. haftalarda anestezi altında kalça maniplasyorıu yaptık. Alçıdan çıkartılan

talar 2 ile 4 ay kadar da Denis -

has-

Browrıe

abclüksiyon atelinde tutuldu.

Sonuçlar:
Ameliyat edilen hastaları en erken
postoperatif 12. ayda kontrole çağırdık.
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62 cıy ve oneıla
ma d2 aylık raclyo:op~ verileri vardı.
Kontrole geien h3stalarırnızı r..1c Kenise

mirı.

hasta·

2:3 ay.

rııax.

Sr>cluc•!ı· un

kriterlerine

çı ö-

re clPÇJeriendircJik. Btına Qöre hastalanrnızın °c 45.2.de (1? kalça) çoK iyi. %
r>Q' ı
(O 1
C
(' ~·d
1
) 1/
c:_. 03 .__, KaÇa) ıyı. ~: ,) :ı
a (2 k.aıça
r.a ·
bui ~clilebi!ir ve o; 19.3'cle (6 kaiça) kölli
sonuç elde edilcli.
Kontrole gelmeyen hastalarııııız radyolojik olarak Severin- \Niberg sınıflama
sistemine göre değelendirildi: Bu hastaı::o· sı· ,r5 k.a,._,..a
'~ ) G
•rup - l'd e, 0,o'
ı arın 0 'o ;)
16.6'sı (2 kalça) Grup ll'de ve % 33.4'ü
(4 .kalça) Grup - v·c.e idi. Kontrole gelmeyen hastalarımız;r radyolojik sonuçları kontrole gelenlere göre daha kötü idi.
Kontrole gelen olgularımızın sonuçlaranı literatürdeki çeşitli serilerle karşı
laştırdığımızda başarı oranırrıızın yeterli
düzeyde olduğunu g::::ııdllk. !''gularımı
zın ss 74.2'de iyi, c: 6.5'da kabul edilir
sonuç aldık, bu oran Klisic' in serisinde
% 77 iyi. % 13 kabul edii2bilir ve % 10
kötli sonuç: Galpin-. e arkadac;iarının serisinde % 85.6 iyi. o~ 1O. 7 kabul edilebilir
sonuç: Shih'in seris:rıde % 80 iyi, % 20
orta sorıuç: Çakırgil ın serisinde % 83.3
iyi, 0 b 6.6 orta sonuç şeklindedir. Ancak
burada Galpirı ve Stıih'irı serilerinin yaş
ortalamaları (Galpirı in 3 yıl 7 ay, Shih' in
6 yıl 9 ay) serimizin yaş ortalamasına göre (Yaş ortalamarnız 8 yıl 14 aydı) daha
J

'

·

•

'r

dUşCıktü.

Kontrole gelen hastaların sonuçları

operasyon sırasındaki yaşı, preoperatif

v.s.) saptanmıştır. Biz iskemik nekroz

dönemdeki iskelet traksiyonun süresi,
uygulanan iliak osteotominin tipi ve postoperatif takip yöntemindeki modifikasyonlara göre de değerlendirildi:

oranının

Operasyon sırasındaki yaşına göre
en iyi sonuçlar 4 - 9 yaş arasında alın
makta (% 81.5 iyi sonuç), 10 yaş üzerin-

yüksek olmasının nedenini has-

talarımızın

operasyon sırasındaki yaşları
nın büyüklüğüne ve bazı hastalarda
uzun süreli traksiyon uygulamasına bağ

ladık.
Sonuçlarımıza

göre radikal redüksi-

de ise belirgin bir kötüleşme (% 75 kötü
sonuç) görülmekte.

yon 4-9 yaş arasında, preoperatif kısa
süreli iskelet traksiyonuna alındığında
ve postoperatif dönemde kısa süre alçı

Preoperatif iskelet traksiyonunun sü-

da tutularak kalça hareketlerini geliştir

resi arttıkça sonuçlar kötüleşiyordu. iliak osteotominin tipi ile sonuçlar arasın
da bir etkileşme saptanamadı.
Postoperatif takip yöntemine göre
değerlendirildiğinde kısa süre alçıda tutulup, aralıklarla manipiasyon yapılan
hastaların sonuçları

uzun süre alçıda tutulanlardan daha iyiydi.
DÇK'nin tedavisinin en önemli
komplikasyonlarından biri olan femur başının iskemik nekrozu bizim olgularımız

da da değerlendirildi. Değerlendirmede
Kalamchi ve Ma c Ewen' ın kriterleri kullanıldı. Hastalarımızın takip ve son kontrol
grafilerinin değerlendirilmesi sonucunda

% 38. ?'de hiç iskemik nekroz görülmezken, % 25. 7' de sekel bırakmayan bir iskemik atak, % 35.5'da sekel bırakan iskemik nekroz (Coxa plana, coxa breva

mek için

aralıklarla

ğında başarılı

manipiasyon yapıldı
sonuçlar alınmaktadır.
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iLERi YAŞTAKi ASETABULER DiSPLAZiLERiN
TEDAViSiNDE ÜÇLÜ OSTEOTOMi

Dr. Harzem ÖZGER

*, Dr. Mehmet AŞlK **, Dr. Ayhan ARITAMUR ***

Değişik

nedenlere bağlı ihmal edilimiş ya da yetersiz tedavi görmüş ileri
yaştaki asetabuler displazilerin tedavisi
güç ve sorunludur. Tavanı takviye eden
(Shelf) ya da ili um osteotomisi ile ·asetabuler kapasiteyi arttıran Chiari (1953)
yönte·nleri bu amaçla uygulanan ilk girişimlerdir. Ancak normal asetabulumun
kıkırdak örtüsü ve yapısından yoksun
olan bu yeni tavanlar, kalça ekieminin
uyum bozukluğunu gidermekte yeterli
olamamış ve özellikle erken artroz ve hakısıtlılığını
engelleyememiştir
reket
(1,5,13).
Femur başını örten, doğal kıkırdak
yapıda bir tavan oluşturma fikri asetabu-

*

i.ü. ist. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Doçenti

** i.ü. ist. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Asistam
*** i.ü. ist. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.O. Profesörü
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lurnun reoryentasyon ameliyatlarını baş
latmıştır. Salter pubis simfizinin elastikiyeti nedeni ile küçük yaştaki hastalarda
bu amaca başarılı ile ulaşmıştır (10). Ancak, bu esnekliğin olmadığı ileri yaştaki
hastalarda reoryentasyon, asetabulumu
serbestleştirici girişimlerle mümkün olmaktadır. Bu fikirle çeşitli araştırıcılar
yöntemlerini bildirmişlerdir. Le Coer
(1965), Hopf (1966), Stell (1973), Eppright (1973), Wagner (1973), Sutherland ve Greenfield (1974), Tönnis
(1979), Ganz (1988) ve Kotz (1989) bunların en bilinenleridir (2, 3, 4, 5, 6, 7, 11,
12, 14, 15). Cerrahi girişim ve tesbit farklılıkları olan bu yöntemlerin prensipleri
aynıdır.

ilium, iskian ve pubiste yapılan üçlü
osteotomiden sonra serbestleşen asetabulum, femur başının üzerinde yeterli ve
doğal kıkırdakla kaplı bir örtü oluştura
cak şekilde yeni bir konuma getirilmektedir. Kalçanın bozulmuş anatomi ve
mekaniğini en iyi düzelttiğine inandığı
mız üçlü osteotomileri biz de ileri yaşta
ki hastalarda uygulamaya başladık.
Hasta sayımızın henüz az olmasına
karşı, yöntemin yeniliği ve erken sonuçların başarılı olması nedeni ile bu çalış
mayı yaptık. Bundan sonraki çalışmala
ra yön ve destek vermesi amacı ile vakalarımızı yayınlamayı, sonuçlarımızı literaTablo- 1:

tür bilgisi ışığında
gun bulduk.

değerlendirmeyi

uy-

GEREÇ ve YÖNTEM
i st. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Mart 1989 Aralık 1990 tarihleri arasında bu amaçla
9 hasta ameliyat edilmiştir. Hastaların
3'ü kadın, 6'sı erkektir. En genç hastamız 10, en yaşlı hastamız 38 yaşında
olup yaş ortalamamız 17.6 dır. Displazi
nedenleri tablo 1'de görülmektedir.

i. Ü.

Olgularımızdaki

displazi nedenleri

Meningomyelosel
Poliomyelit
Kalça displazisi
Toplam

1
1
7
9
4- Femur başı merkezi uzaklık indek-

Hastalarımızın 3' üne

intertrokanterik
deretasyon - varizasyon, 2'sine açık redüksiyon girişimi birlikte uygulanmıştır.
Cerrahi girişim kararı verilirken hastaların abduksiyonlarının serbest olmasına
dikkat edilmiş ve şu radyolojik incelemeler yapılmıştır:
1- Kalçanın AP grafisi ve CE açısı ölçümü.
2- Kalçanın Foux profil grafisi (Lequesne ve de Seze'ye göre) ile femur başı
nın anteriordaki örtülme derecesinin tayini (VCA açısı) (3,5).
3- Ullmann asetabuler inklinasyon
açısının tayini

si tayini.
5- Abduksiyon - adduksiyon grafileri
ile kalçanın uyumunun değerlendirilme
si.
Bu değerlendirmeler sonucunda;
1- AP grafide CE açısı 20° den küçük.
2- VCA açısı 20° den küçük.
3- Baş asetabulum arasında sferik
bir uyum sağlanabilen kalçalara girişim
uygulanmıştır.

Baş

merkezi - pelvis orta hattı arası
mesafeye göre lateralizasyon olan kalçalara, girişim sırasında medializasyon ek-
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lenmiştir.

7 vakada greft kullanılırken, 2

SONUÇLARlN
DEGERLENDiRiLMESi

vakada kullanıimamıştır. Tüm osteotomiler K. telli ile tesbit edilmiş ve pastop 2
ay süreli

~elvi-pedalik alçı uygulanmış

Vakalarımızın

preop ve pastop

açı

sal değerlendirmeleri tablo 2'de görül-

tır.

mektedir.
Tablo - 2:

Vakalarımızın

preop ve postop

açısal değerleri.

Preop

i

-6

CE

Pastop

(min. 20)

33,5

(min. 30)
(max. 40)

29

(min.21)

(max. 1O)
VCA

2

(min. 16)
(max. 14)

Asetabuler inklinasyon
(Uilmann açısı)

51°

(max. 38)

(min. 40°)

33°

o

o

(max. 40 ).

(max. 55 )
Baş

(min. 25°)

uzaklık

merkezi

indeksi

191,8

(min. 107.6)

101.8

(max. 106.9)

(max. 138.8)

Buna göre

vakalarımızda

CE

açısına

(min. 90.9)

TARTIŞMA

göre 39,4, VCA'ya göre 27, Ullmann açı
sına

göre de ortalama 18 derece birdü-

zelma

sağlanmıştır. Baş

merkezi

uzaklık

indeksi preop ortalama 119,8 iken, pastop 101,8 olmuş, yani kalçan ın lateralizasyonu büyük oranda düzelmiştir.
En kısa takip süremiz 3 ay, en uzun
23 ay olup, ortalama 17

Doğuştan

kalça

çıkığının

halen

önemli bir sorun olduğu ülkemizde, asetabuler displazi vakaları oldukça sıktır. 7
yaşından küçük hastalarda bu patolojiye yönelik girişimler rahatça uygulanır
kan, ileri yaşlarda cerrahi girişim kararı
kolayv~rilmemektedir. Halbuki devamlılı

aydır.

rehabilitasyon yeter-

ğı ve uyumu sağlanmayan bir eklemde

gluteal yetmezlik ve topal-

ağır bir artroz kaçınılmazdır. Üstelik üç

iama devam etmiştir. Meningomyeloselli

boyutlu yetmezliği olan bir asetabulum-

hastamızda

ise kalça hareketlerinin %

da, gelecekteki alloartroplastik girişim

30 oranında azalma görülmüştür. Diğer

de pek rahat yapılmamaktadır. Proksi-

kısıtlarıma

mal femoral osteotomiler bu uyumun
sağlanmasında sadece yardımcı girişim-

Bir

hastamızda

sizliğine bağlı

hastalar da harektelerde bir
olmamıştır.
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erdir. Bu nedenlerle asetabulumu serJestleştirip kalça eklem uyumunu sağla
yan osteotomilerin gerekli ve doğru enjikasyonla neden daha sık uygulanmajığı tartışılmalıdır.

Tönnis, Stell, Ganz, Kotz gibi araştır
macılar kısmen farklı yöntemlerle bu patolojiye eğilmiş ve sebeplerini belirttikleri komplikasyonlar dışında başarılı sonuçlar bildirmişlerdir (3,5,6,11,14). Bunun sağlanabilmesi için endikasyon sı
nırları iyi tanınmalıdır. Tüm araştırıcıların
birleştikleri nokta, femur başı ve asetabulum tavanı arasında, girişim sonucunda istenilen konuma getirilebilecek bir
uyurnun var olmasıdır. Tönnis vakalarını
bu uyuma göre gruplandırmış ve sferik
uyumlu vakalarda sonuçların daha iyi olduğunu, yüzeylerin uyumsuz olduğu vakalarda ise, başın üstü örtüise bile artrozun kaçınılmazlığını vurgulamıştır (14).
Yine Tönnis'e göre girişim sadece,
abduksiyonunun serbest olduğu vakalarda uygulanmalıdır. Çünkü sadece abduksiyon yapabilen başın üzerinde tavanın döndürülmesi mümkündür ve bu nedenle de, bu hareketi kısıtlayan aşırı varizasyon girişimlerinden kaçınılmalıdır,
hatta uyum için gerekliyse önceden valgizasyon osteotomisi yapılmalıdır (14).
Tönnis, Kotz ve Ganz, ağrı ve topallama
gibi klinik şikayet vermeye başlamış, ancak radyolojik olarak belirli bölgede sklerozu olan vakaları da esas endikasyonlar içine almış ve bu şekilde, beşinci dekattaki hastalarda bile girişimi uygulamışlardır. Böyle vakalarda amaç, sağla
nan mekanik ve anatomik uyunıla artro-
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zun durdurulması, en kötü durumda ise
gelecekteki artroplasti için çok daha uygun bir zemin hazırlanmasıdır (3, 11, 14).
Sferik uyumun sağlanabildiği, hafif
artrozlu displazik kalçaların ileri yaşlar
da da endikasyon alanına girdiği kabul
edilirse de Tönnis en iyi sonuçların puberte civarı dönemd.e alındığını bildirmiş
tir (14).
Bizim serimiz gözden geçirildiğinde,
temel endikasyon kriterlerine sadık kalın
dığı ve en genç hastamızın 1O, en yaşlısı
nın ise 38 olduğu görülmektedir. Displazi nedeninin kalça çıkığı olduğu ve Tönnis' e göre 3. dereceye uyan 2 vakamıza
ilaveten açık redüksiyon, derotasyon +
varizasyon yapi mıştır. Polio ve meningomiyeloselli iki vakaya ise femur üst uç
osteotomisi ilave edilmiştir. Üçlü osteotominin eklem uyumunu daha iyi hale
getirmek için bu tür ameliyatlarla kombine edilmesi tüm otörlerce kabul edilmektedir (3, 11, 14, 15).
Üçlü osteotomi yönteminde kanımız
ca tartışılacak en önemli nokta tekniğin
uygulanışı ve reoriyentasyonda dikkat
edilecek kriterlerdir. Eppright, Sutherland ve Greenfield, serbestleştirmeyi ikili
osteotomi ile yaparken, Le Coer, Steel,
Tönnis ve Kotz üçlü osteotomiyi kullanmışlardır. Ganz ise iskian osteotomisinde arka kolonu intakt bırakmaktadır.
Teknikteki farklılıklar giriş yollarında ve
özellikle iskian osteotomisinin seviyesinde olmaktadır. Steel osteotomiyi fleksiyondaki kalçada, tuber ischii hizasında
yaparken, T önnis, Kotz ve Ganz iskian
osteotomisinin, sacro-spinal ve sac ro-tu-

beral bağları koruyacak şekilde proksimalden ve siyatik çentikle obturator deliği birleştiren bir yönde yapılmasının önemini vurgulamaktadırlar (3,5, 11, 14). Bu
otörler tuber üzerindeki insizyonla yapı
lan osteotominin hem oturma bölgesinde rahatsızlık yaratacağı, hem de sacro-ischial stabiliteyi bozacağı fikrindedirler. Bu nedenle biz de, ilk iki vaka dışın
da iskian osteotomisini Kotz' un tarif ettiği insizyonla ve bağların proksimalinden
yapmayı tercih ettik. Pubis osteotomisinde ise medializasyon yapılması gereken
vakalarda Kotz bir parça kemik çıkarı!~
masını önermekte, ancak osteotominin
intraartiküler olabilme komplikasyonuna
dikkat çekmektedir (5,6).
Osteotomilerle serbestleştirilen asetabulum ne yönde ve ne kadar döndürülmelidir? Amaç sferik bir uyumla başın
yeterli oranda örtülmesidir. Bunun için
ameliyat öncesi tayin edilen CE, VCA
açılarının normal değerlere çıkarılması
ve asetabulumdaki sklerozun horizontal
normal değerlere çıkarılması ve asetabulumdaki sklerozun horizontal konuma
gelmesi yeterli olmaktadır. Tüm yöntemlerde asetabulumun döndürülme miktarı
cerrahın kontrolünde iken Kotz'un tarif
ettiği poligonal osteotomide, çevirme
şablonla yapılan osteotomi sonucu bir
poligonun eş kenarları ile sınırlanmıştır.
Kotz bu şekilde bildirdiği kriteriere göre
optimal değer olan 38° lik bir çevirme
yapmakta ve bir dişli çark gibi sıkı bir
uyum içinde olan osteotomi yüzeylerinin stabiliteyi arttırdığını ileri sürmektedir. Greft kullanımı gerekmeyen bu du-
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rumda tesbit de gerekli medializasyondan sonra özel geliştirilm!§ bir plakla
sağlanmakta ve ilave alçılı tesbit gerekmemektedir (5,6).
Tönnis ve Steel çevirmede skleroze
alanın horizontal hale gelmesinin önemli
ve yeterli bir kriter olduğunu bildirmekted ir. Özellikle tavanın kısa olduğu durumlarda CE açısinı normalleştirmek için yapılacak aşırı lateralizasyon yük taşıma
kapasitesitesi olmayan fovea centralisi
yük taşıma alanına kaydırmakta bu da
erken
artroza
neden
olmaktadır
(8,11,14).
Bizim düzeltme derecelerini gözden
geçirdiğimizde, CE açısında, ortalama
39,4 VCA açısında 27° ve asetabuler inklinasyonda 18° düzelme sağlandığı görülmektedir. Aşırı lateralizasyon komplikasyonunudan kaçınmak için bazı vakalara sferik uyumu bozmayacak şekilde
varizason eklenmiş ve CE açısı bu şekil
de düzeltilmiştir.
Totz ve Ganz yöntemlerinde greft
kullanmamaktadırlar. Başlangıçta biz de
greft kullanırken, son vakalarımızda buna gerek duymadık. Uygun çevirmeden
ve medializasyondan sonra düzgün yapılmış osteotomi yüzeylerinin direkt tesbiti mümkün olabilmektedir.
Yönteme has en tipik kamplikasyon
intraartiküler osteotomidir. Kotz, Tönnis
ve Ganz serilerinde bu tip komplikasyonaları bildirmiş ve eklem sertliğinden kaçınmak için bu olaya dikkat edilmesini
vurgulamışlardır (3,5, 14). Steel' in bildirdiği koli enfeksiyonları kanımızca iskian
osteotomisinin yerine bağlıdır. Otörler

bildirdikleri sinir lezyonlarınn geçici olduğunu ve önemli damar komplikasyonları
na rastlamadıklarını söylemektedirler.
Asatebalumun yetersiz ya da aşırı çevrilmesi ise başlangıç döneminin tecrübesizi iğine bağlanmaktadır (5, 11, 14). Asetabul er fragmanın avasküler nekrozu ise
hiçbir otör tarafından biidirilmemiştir
(3,5,9, 15).

Bizim küçük serimizde, meningomiyeloselli hastamızda % 30'1uk hareket
kaybı dışında bir kamplikasyon görülmemiştir. Bu da hastanın genel kooperasyon ve rehabilitasyon eksikliğine bağlan
mıştır.
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GEÇ DOGUŞTAN KALÇA ÇlKlGI OLGULARININ
RADiKAL REDÜKSiYON YÖNTEMi iLE TEDAViSi

Dr. Eray BAL TACI*, Dr. Sinan SEBER **, Dr. M. Ali SALlN *,
Dr. Erol GÖKTÜRK *
Doğuştan

kalça çıkığında en iyi yaklaşım erken tanı ve tedavidir. Ancak ül'kemiz gibi gelişmekte olan toplumlarda,
sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve ailelerin bilinçsizliği nedeni ile çıkık tanısı genellikle çocuk yürümeye başladıktan
sonra konmaktadır. Bu olgulardan bir
kısmının tedavilerinin yapılmayışı ya da
gözden kaçması sonucunda olgular gecikmiş olarak başvurmaktadırlar.
Geç dönemde başvuran olgularda,
femur başı yukarıya yer değiştirir. Asetabulum yetmezliği ve yumuşak dokularda kısalma vardır. Sıklıklı femoral anteversiyon artar ve koksa valga gelişir.
Çalışmada

6 yaştan sonra başvuran
ve açık redüksiyon, femoral kısaltma ile
birlikte anteversiyon artışı ve koksa valgayı düzelten, asetabulum rekonstrüksiyonunu içeren tek aşamalı Çakırgil (1)
girişimi uygulanan olguların tedavi sonuçları sunuldu.

MATERYAL VE METOD
Çalışmanın gerecini Anadolu Üniver-

sitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde 1979-1990 yılları arasın
da doğuştan kalça çıkığı nedeni ile Çakırgil (1) girişimi uygulanan 6-13 yaşları
arasındaki 25 olgu (27 kalça) oluştur
maktadır.

tümü ameliyattan önce bacaklar nötralde, abduksiyonda ve abduksiyon iç ratasyon durumunda iken
her iki kalçanın ön - arka grafileri çekilerek değerlendirildi. Bu yolla, femurun
inklinasyon ve anteversiyon açı değerle
ri saptandı.
Ameliyat öncesinde fe m ur başının oldukça yukarıda yer aldığı tek taraflı iki olguda femural kısaltmayı az tutmak amacı ile tr~ksiyon uygulandı. Ameliyata
tüm olgularda adduktor tenotomi ile baş
landı. Ameliyat bitiminde, alçı uygulamadan ewel olguların ön - arka grafileri alı
narak femur inklinasyon ve Wiberg'in

* Anadolu Üniv. Ttp Fak. Ortop. ve Trav. A.B.O.
** Anadolu Üniv. Ttp Fak. Ortop. ve Trav. A.B.O. Profesörü
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Olguların

CE açıları ölçüldü. Daha sonra belirli zaman aralıkları ile çağrılan olguların yine
grafileri alındı ve klinik muayeneleri yapı
larak sonuçlar modifiye Severin (2) sistemi kullanılarak değerlendirildi.

Kamplikasyon olarak 1 olguda redislokasyon, 2 olguda fibröz ankiloz, 5 olguda aseptik nekroz ve 1 olguda adduktor tenotomi sırasında temaral ven kesisi gözlendi.
Olgular son başvurularında modifiye
Severin (2) sınıflamasına göre değerlen

BULGULAR
Olgulardan 16'sı. (% 64.0) kız, 9'u
(% 36.0) erkek idi. Çıkık olguların 14'ünde (% 56.0) sağda, 9'unda (% 36.0) solda, 2'sinde (% 8.0) iki taraflı yerleşim
gösteriyordu.
Tedavi ye başlandığında en küçük olgu 6 yaşında, en büyük olgu ise 13 yaşında idi. Ortalama yaş 7 yıl 3 ay olarak
bulundu.
Olgularda en kısa izleme süresi 1o
ay, en uzun izleme süresi 5 yıl 2 ay idi.
Ortalama izleme süresi 2 yıl 8 ay olarak
bulundu.
Ameliyat öncesi dönemde femur boyun-cisim açısı en düşük 131.0°, en yüksek 168.0° ve ortalama 145.8° olarak
saptandı. Tüm olgularda kalçalar tam çı
kık olduğundan ameliyat öncesi dönemde Wiberg'in CE açısının ölçümü yapıla
madı. Ameliyat öncesi dönemde anteversiyon açı değerleri en düşük 32.0°,
en yüksek 86.0°, ortalama 57.4° olarak
bulundu.
Ameliyat sonrası dönemde, son
kontrol muayenesinde ölçülenfemur boyun-cisim açı değerleri en düşük 97.0°,
en yüksek 134.0° ve ortalama 115.0° olarak bulundu. Wiberg'in CE açı değerleri
en düşük 9.0°, en yüksek 34.0° ve ortalama 23.7° olarak saptandı.

dirildi. Buna göre 25 olgunun 18 (%
66.6) kalçasında iyi,· 6 (% 22.3) 's ında orta ve 3 (% 11.1)' ünde kötü sonuç saptandı.

TARTIŞMA

kalça çıkığında, tedavi sonuçları olgunun yaşına bağlı olduğun
dan tedaviye erken yaşta başlanması r}rzu edilir. Erken tanı olanakları sonucunda geç tanı konulan olguların sayısı azalmakla birlikte hala görülmekteoir.
Büyük çocuklarda, deformitenin
· uzun süredir devam etmesi nedeniyle,
tümü ile normal bir kalça ekiemi elde etmekte güçlüklerle karşılaşılır. Bu olgularda her ne kadar normal bir kalça ekiemi
beklenmese bile, yapılacak girişim ile olguların 15-20 yıl ya da daha fazla normal yaşamlarını sağlamak, gelecekte yapılacak bir total kalça protezi uygulamasına hazırlamak amaç olmalıdır (3).
Büyük çocukların doğuştan kalça çı
kığı tedavisinde çeşitli asetaboluplasti,
pelvik osteotomi ve temaral osteotomiler uygulanabilir. Kliniğimizde 1979 yılın
dan beri 6 yaştan büyük, tam çıkık gösteren olgularda Çakırgil (1)'in tanımladı
ğı radikal redüksiyon yöntemi uygulan-
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Doğuştan

maktadır.

Çakırgil

(1), yaş ortalaması 10 olan
olgularında % 83.3 başarılı sonuç elde
ettiğini bildirdi.
Aykurt ve arkadaşları (4), radikal redüksiyon yöntemi ile tedavi ettikleri, yaş
ortalaması 7.5 olan 5 - 12 yaşları arasın
daki 20 olguya ait 26 kalçada % 77 çok
iyi ve iyi, % 15.3 orta ve % 7. 7 kötü sonuç oldaklarını rapor ettiler.
Berkel ve arkadaşları (5) ise, 23 kalçanın 19'unda (% 82.8) yeterli, 4'ünde
(% 17.2) kötü sonuç aldıklarını bildirdiler.

seans/1 cerrahi metodu (Radikal Redüksiyon) ile
tedavisi. V. Milli Türk Ortopedi ve Travmato!oji
Kongre Kitabi, YarglCioğiu Matbaas1, Ankara,
1978, 417421.
2- 8/ockey, N. J.: Derotation osteotomy in
the management of congenita/ dis/ocation of the
hip. J. Bone and Joint Surg., 66-B: 485-490, 1984.
3- Dimitriou, J. K., and Apostolos, X. C: One Stage Surgica/ procedure for congenital dis/ocation of the hip in o/der ch i/dren. C/in. Orthop., 246:
3G-39, 1989.
4- Aykurt, M., Alparslan, B., Göndiken, S.:
Ado/esan dönemde doğuştan kalça ÇJk1ğmm radikal redüksiyon yöntemi ile tedavisi. VIII. Milli Türk
Ortopedi ve Travmato!oji Kongre Kitab1, Emel Matbaaci!Jk Sanayi, Ankara, 1984. 353-356.
5- Berke/, T., Çulhaoğlu, M., Ünal, M.: 6 yaş
tan büyük çocuklarda doğuştan kalça ÇlkJğmm radikal redüksiyon metodu ile tedavisi. VII. Milli Türk
Ortopedi ve Travmato/oji Kongre Kitabi, Emel Matbaaci!Jk Sanayi, Ankara, 1983. 125-127.

KAYNAKLAR
1- Çak1rgil, G. S.: Ado/esan yaşlanndaki çocuk/ardaki konjenital kalça ç1k1ğ1 probleminin tek
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PERTHES HASTALIGININ AYIRICI TANISINDA
MANYETiK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENiN YERi
Dr. Dinç Özaksoy *, Dr. Pmar Ba!ç1 **, Dr. i/hami Kovanlikaya ***
Dr. Rebii Kurultay ****, Dr. Tufan Canseen *****

MRG (MR!) ilk klinik denemelerde
daha çok nörolojik tetkiklerde kullanıl
mıştır. MRG' nin direkt olarak kalsiyum u
görüntüleyememesi bunun ana nedeni
olarak kabul edilebilir. Ancak, hem direkt radyografide hem de yeni jenerasyon BT cihaziarında bile yumuşak dokuda ayrıntılı bir kontrast sağlanamamakta
dır. MRG sağladığı yüksek kontrastın yanısıra, multiplanar inceleme imkanı da
vererek daha iyi anatomik detay elde
edilmesine yardımcı olmaktadır.
Perthes günümüzde; Direkt Radyografi, Radyoizotop Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi gibi tanı yöntemleri ile
de görüntülenebilmekle birlikte, MRG
Perthes hastalığının tanısında da en sensitif tanı yöntemi olarak kabul edilmektedir. MRG bu yöntemlerle elde edilen bilgilerin yanısıra, eklem içi sıvıyı kıkırdak
yapıya ait değişiklikleri ve intertorakante-

rik veya lezyona komşu bölgelerdeki ke, mik iliği bulgularını da demonstre ederek özellikle cerrahi girişimin planlanması ve ortaya çıkacak komplikasyonların
önlenebilmesi açısından önemli ek bilgiler sağlamaktadır.

MATERYAL VE METOD:

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyodiagnostik Anabilim
Dalı' na "Perthes" ön tanısı ile başvuran
18 hasta incelendi. Vakaların tümünde
her iki kalça ekiemi Direkt Radyogramları, Radyoizotop Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme tanı yöntemleri bir hafta içerisinde gerçekleştirildi. MRG tetkikleri Siemens 1 Tasla Magnetom cihazı ile
body coil kullanılarak gerçekleştirildi.

*
Dokuz Eylül Ün iv. T1p Fak. Radyodiagnostik A.B.D. Öğr. Gör.
**
Dokuz Eylül Üniv. T1p Fak. Radyodiagnostik A.B.D. Araş. Gör.
*** Dokuz Eylül Ün iv. T1p Fak. Radyodiagnostik A.B.D. Doçenti
**** izmir Dr. Jehçet Uz Çocuk Hast. Ortop.- Trav. KI. Şefi
***** izmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Ortop. - Trav. KI. Asistam
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Her iki kalçada T ağırlıklı (TR 500, TE
1
15 msec) koronal kesintiler, T ağırlıklı
2
(TR 2500, TE 90 msec) aksiyal kesitler 6
mm aralıkla elde olundu. Bazı olgularda
gradient eko tekniği (TR 31 O, TE 1O
msec) ile ve proton dansitesinde (TR
250, TE 22 msec) koronal kesitler de
alındı. Elde edilen bulgular korole edilerek Perthes hastalığının tanısı ve bulguların değerlendirilmesinde Perthes hastalı
ğının tanısı ve bulguların değerlendiril
mesinde MRG'nin rolü incelendi.
BULGULAR:
Hastalarımızın

MRG

bulguları

Mitchell
ve arkadaşlarının sınıflamasına göre
gruplandı. Buna göre 5 tanesi bilateral
olan 23 kalça ekiemi değerlendirildi. Direkt grafilerde ve BT'de normal olarak
değerlendirilen 3 olguda 2 tanesinde
radyoizotop çalışma Perthes ile uyumlu
olabilecek anormal izotop tutumlu gösterdi. Diğer tanı yöntemleri ile normal
olarak değerlendirilen bir olgu ise MRG
tetkiki ile Perthes ile uyumlu bulundu
(Tablo 1).
Tablo - 1: 18 FEMUR BAŞI
AVN'LU OLGUNUN MRG SlNlFLANDlRMASlNA GÖRE DAGILIMI
CLASS

A
B

c
D
TOPLAM

SAYI

1
3
6
13
23 (*)

(*) : Bilateral Femur başt AVN saytst
5'dir.
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TARTIŞMA:

Manyetik Rezonans Görüntüleme
(MRG) diğer görüntüleme yöntemleri ile
kıyaslandığındaavasküler nekrozun erken tanısında üstünlük göstermektedir
(6).
Avasküler nekrozda iyileşme sağ
lam kemik dokusu ile ölü kemik arasın
daki bölgeden başlar ve reaktif yeni kemik, ölü trabeküler yapıların üzerine
doğru gelişerek sklerotik bir kenar oluş
turur. Hiperemi, enflamasyon, fibrozis
ve kemik rezorpsiyonu nekrotik dokunun içine ilerler. Enflamasyon ve yetersiz venöz dönüş sonucu intramedüller
basınç artar ve sağlam-nekrotik kemik
arasındaki trabeküler yapının vasküler
yetmezliği nekrozu hızlandırır. Subkondral kırıklar ve "crescent sign" oluşur. Bunu femur başının düzleşmesi, kıkırdak
dokunun harabiyeti ve kalça ekieminin
daralması izler (3).
Avasküler nekrozlarda % 91 'e dek
varan oranlarda, özellikte T-2 ağırlıklı serilerde düşük sinyal intensitesi ile çevrelenmiş yüksek sinyalli bir alan izlenmektedir. Bu görünüm "double line sign" adı
nı alır. Bu bulgu sklerotik bir kenar içinde kalan hiperemi ve enflamasyon gösteren granülasyon dokusunu temsil etmektedir.. ve Perthes için spesifiktir
(2,4,5).
Bugün MRG'de avasküler nekroz
Mitchell ve ark' nın sınılamasına göre 4
subgrupta incelenmektedir; Class A'da
lezyon T-1 ve T-2 ağırlıklı serilerde yağ
dansitesine eş görünüm vermektedir.
T-1 ağırlıklı serilerde yüksek intensiteli

bir alan ve T-2 ağırlıklı serilerde de orta
sinyal intensitesi alınmaktadır. Class
B' da yeterli vasküler angorjman oluşun
ca her iki sekansta da yüksek sinyal intensitesi oluşur. Class C' de de oluşan hiperemi, enflamasyon, fibrozis ve skleroz ile birlikte femur başı yağ içeriği azalmakta ve bu da sıvı intensitesine yakın

bir intensite vermektedir. T-1 ağırlıklı serilerde düşük sinyal intensitesi, T-2 ağır
lıklı serilerde yüksek sinyal intensitesi izlenir. Class D'de ise, fibrozis ve sklerozis egemendir. He(iki seriLa de düşük
sinyal intensitesi gözlenir. (Tablo - ll)
(3,6),

Tablo ll: FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZUNUN SANTRAL SiNYAL ÖZELLiGiNE GÖER MRG SlNlFLANDlRMASI (Mitchell et al.)
BENZER DOKU
YAG DOKUSU

MRG
CLASS

T1

T2 '·

A
B

YÜKSEK
YÜKSEK

c

DÜŞÜK

ORTA
YÜKSEK
YÜKSEK

D

DÜŞÜK

DÜŞÜK

KAN DOKUSU
KAN
SIVI
FiBRÖZ DOKU

Avasküler nekroz tatkikinde uygulanan yöntemlerden yalnızca MRG kemik
iliği hakkında bilgi verebilmektedir (7).
MRG avasküler nekrozda çevre yumuşak doku ödemini, fibrokartilaj yapıla
rı, eklem effüzyonunu ve özellikle kemik
iliği değişikliklerini erken dönemde ayrın
tıları ile ortaya koyan tanı yöntemidir

(1).

Resim 1- T1

ağ1rl1kl1

(TR 500, TE 15) koronal kesitlerde

sol femur başmda ve boynunda heterojen yap1da
hipointens sinya! özelliği izlenmektedir.
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Resim - ll-

~2 ağlr:lkil

(TR 2200, TE 90) aksiyal kesitlerde sol femur baş1 antero-superior kesiminde düşük
m tensitede ve yer yer yüksek sinyal içeren alanlar izlenmektedir. Aynca solda daha belirgin
olmak üzere her iki eklernde de SIVI mevcuttur (Class C).

KAYNAKLAR
1. GENEZ, B.M., WILSON, M.R., HOUK, R. V.,
WE/LANDO, F.L., UNGER, H.R., SHIELDS, N.N.,
RUGH, K.S.: Earlyosteonecrosis of the femoral head: Detection in high-risk patients with MR !maging. Radiology, 1988: 168:521-525.
2. MITCHELL, D.G., KRESSEL, H. Y., ARGER,
P.H., DAL/NKA, M., SPRITZER, C.E., STEINBERG,
M.E.: Avasevlar necrosis of the femoral head:
Morpho/ogic assesment by MR lmaging with CT
carrefatian. Radiology, 1986: 161: 739-742.
3. MITCHELL, D.G., RAO, V.M., DAL/NKA,
M.K., SPRITZER, C.E., ALAVI, A., STEINBERG,
M. E., FALLON, M., KRESSEL, H. Y.: Fe moral head
avasevlar necrosis: Correlation of MR lmaging,

750

Radiologic staging, Radionuc!ide imagnig and elinical findings. Radio!ogy, 1987: 162: 709-715.
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Radiology, 1989: 171: 135-140.

PEATHES HASTALIGININ CERRAHi TEDAViSi
VE RADYOLOJiK SONUÇLARI
Dr. Haftz AYDIN*, Dr. Mustafa ÖZTÜRK**
Dr. Muhittin ŞENER **, Dr. Cengiz ALDEMiR **

Legg - Calve - Perthes hastalığinın
davisinde primn amaç; uygun asetaJium - baş ilişkisini sağlayarak bunun
irekliliğini korumaktır. Cerrahi tedavi
ıd ike olduğunda en iyi yöntemin hangiolduğu tartışmalıdır. Çok çeşitli radyojik değerlendirme yöntemleri bildiril.iştir. Çalışmamızda, cerrahi sonrası
1dyolojik değerlendirme tek taraflı tutun vakalarda Heyman-Herndan ölçümrine göre, bilateral ve epifizleri kapanıış vakalarda Sundty sınıflandırmasına
Bre yapılmış ve sonuçlar tartışılmıştır.

Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde 1983 - 1989 yılları arasında takip
edilen 32 hastanın 38 kalçasına uygulanan cerrahi tedavi ve radyolojik sonuçları d,eğerlendirildi. Hastaların 27' si erkek,
5'i kız olup, 29 vakada sağ, 9 vakada
sol kalça tutulmuştu. 6 vakada ise bilateral tutulum mevcuttu.
Vakaların yaş gruplarına göre dağılı
mı gösterilmiştir (Tablo 1). Ortalama takip süresi 22 aydır (7- 53). Hastaların şi
kayetlerinin başladığı yaş ortalaması 6.9
yıl olup, kliniğimize müracaat ettikleri
yaş ortalaması 8.2 yıldır. Hastaların şika
yetlerinin başlangıcı ile kliniğimize müracaatianna kadar ge-çen süre ortalama
1.3 yıldır.

MATERYAL VE METOD

Bu çalışmada, KTÜ. Tıp Fakültesi
TABLO- 1: Vakaların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
YAŞ

GRUBU

VAKA SAYISI

1- 3
4-8
9- 12
13- 15

1
18
11
2

· Yavuz Selim Kemik Hastaliklan Hast. Ortop. Uzmam, Trabzon
'* KTÜ. Tip Fakültesi Ortop. ve Travm. A.B.D. Arş. Gör.
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YÜZDE

3
58
33
6

32 hastanın, 38
mız cerrahi tedavi

kalçasına uyguladığı
şekilleri

ve

Tablo 2'de

gösterilmiştir.

sonuçları

TABLO- 2 : Vakalara Uygulanan Cerrahi Tedaviler ve Sonuçlan
Tedavi Metodu

Cins

iyi

Orta

E

11

10

6
31 (% 82.5)

2 (% 5)

Kötü

Toplam

Derotasyon Varus
- Medialisazyon
üsteotomis i

K

3

1

-

iliak Osteotomi

E
K '

2
-

-

-

E

-

-

-

K

1

-

1

E

1

-

-

K

-

-

-

1 (% 2.5)

E

-

K

-

1
-

-

1 (% 2.5)

E

1
-

-

-

-

-

19

12

(% 50)

(% 32)

Üçlü Osteotomi

Dekompresyon

Cheilectomy

Cheilectomy

+ Trokanter

Major Transferi

K

TOPLAM

Tedavi yönteminin seçiminde; hastaların yaşı, hastalığın devresi, Catterall sı
nıflaması ve riskli baş belirtilerinin varlığı
esas alınmıştır. Risk bulgusu görülen
tüm yaş gruplarına, 6 yaşın üzerinde ve
erken dönemdeki vakalara cerrahi tedavi uygulanmıştır. Ayrıca konservatif tedavi planlanan ancak, takibinde risk faktörleri tespit edilen vakalara da cerrahi te-
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7
(% 18)

2 (% 5)

1 (% 2.5)

38
(% 100)

davi uygulanmıştır. Bu vakalar genellikle
Catterall Grup ll ve lll 7 yaş üzerindeki
vakalardır.

Preoperatif hareket kısıtlılığı olan vakalara 1O - 14 gün süreyle ci lt traksiyonu

uygulandı.

Femur üst ucu derotasyon varus medializasyon osteotomisinde kalçaya
20 - 30°'yi geçmeyen oranlarda varus

verildi. Osteotomi hattı 33 vakada 4 delikli özel yaptırılmış düz plakla femur ön
yüzünden, 5 vakada ise kırık hattından
çapraz olarak geçen iki adet ucu yivli
Steinmann çivisiyle perkütan olarak tespit edildi. Ameliyat sonrası 9 hafta süre
ile pelvipedal alçı uygulandı. Alçı sonrası hastalar serbest bırakıldı. Bazı vakalarda 1 - 2 hafta süre ile koltuk değneği verildi.
Hastalar 3'er aylık periyadlarla kontrole çağrılıp, klinik ve radyolojik olarak
değerlendirildi. Erken sayılabilecek ·bu
sonuçları değerlendirirken unilateral vakalarda Heyman - Herndon' un tanımla
dığı değerler ölçüldü (8). Değerlendirme
de çok iyi ve iyi, çok kötü ve kötü değer
ler birleştirilerek sonuçlar iyi, orta, kötü
olarak belirlendi. Epifiz hatları kapalı

olan ve bilateral vakalarda ise Sundty sı
nıflandırması kullanıldı (4, 5, 7).

BULGULAR
Tedavi yöntemleri ve sonuçları Tablo 2'de belirtilmiş olup 19 kalçada (%
50) iyi, 12 kalçada (% 32) orta, 7 kalçada (18) kötü bulundu. iyi ve orta sonuçlar birleştirildiğinde % 82 iyi kabul edilebilir sonuç bulundu. Ameliyat sonrası va: rizasyona bağlı 1-2 cm kısalık dışında
enfeksiyon, kaynama gecikmesi - yokluğu, varus bozulması gibi komplikasyonlar görülmedi. Tablo 3'de Catterall klasifikasyonuna göre sonuçların dağılımı belirti! mekted ir.

TABLO- 3 : Catterall Klasifikasyonuna Göre Sonuçların Dağılımı
CATIERALL
GRUPLARI
ı

ll
lll
IV

TOPLAM

iYi

ORTA

4

1

-

10
5

5
6

5
2

5 (% 13)
20 (% 52)
13 (% 35)

19 (% 50)

12 (% 32)

7 (% 18)

38(% 100)

TARTIŞMA

Perthes hastalığının sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin çok değişik yöntemler bildirilmiştir. Heyman - Herndon'un ileri sürdüğü grafiler üzerindeki
milimetrik çalışmalarla sonuçları değer-
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KÖTÜ
-

TOPLAM
-

lendirme yararlı metod olarak kabul edilmiş, bu konuda çalışan yazarlarca da
uygulanmaktadır (8). Biz de değerlendir
memizde bu metoddan yararland*. Cerrahi uygulanan vakalardaki takip süresi
kısa olmakla birlikte, iyi ve orta sonuçlar
kabul edilebilir sonuç olarak alındığında,

% 82'si iyi, % 18'i kötü olarak

bulunmuş

tur.

kündür.
Cerrahi

yapılan

vakalarda, femur ba-

Lloyd - Roberts ve arkadaşlarının
(1 O) fe moral osteotomi ile tedavi ettikleri
vakalarda kabul edilebilir sonuç % 81
(% 58 iyi, % 23 orta) Axer ve arkadaşları
nın serisinde (1) % 83, Dick'in serisinde

asetabulum tarafından örtülmesinin subluksasyonu önlediği, varizasyon
ile femur başına binen yükün yönünün
değiştiği, ekleme etkili iliopsoas ve abdüktör adalelerin gevşediği, ayrıca oste-

(9) % 92, Dağlı ve Berkel'in serisinde
ise (6) % 88.1 olarak bildirilmiştir.
Salter ise innominate osteotomisi ile
tedavi ettiği vakalarda % 94 kabul edilebilir sonuç aldığını bildirmektedir (12).

otomiden sonra femur üst ucunun kanlanmasının arttığı ve hastalık süresinin kı
saldığı bilinmektedir; (2, 13). Salt er, yaptığı araştırmada femur başı - asetabu-

Hastaların kliniğimize

oldukça geç
başvurmasına rağmen (Ortalama 1.3)
endikasyon koyularak temaral osteotomi yapılan hastalarda% 82 kabul edilebilir sonuç alınmıştır. Bu sonuçlar diğer
araştırıcıların sonuçlarıyla uyumlu olmakla birlikte (1.1 O) daha erken dönemde
yakalanan ve sonuçla~ının daha iyi olduğunu bil.diğimiz vakalarımızın azlığı,· iyi
sonuç oranını düşürmektedir .. Vakaların
.

i

.

geç müracaatının sosyo- ekonomik faktörlere ve hastalığın safhalarındaki · teş
his güçlüklerine bağlı olabileceği düşü
nülmüştür. Çalışmamızda Catterall Grup
ll'de kötü sonuç yoktur. Grup lll ve
dV'de kötü sonuç oranı artmaktadır (3,

şının

lum uyumunun. (Containtment) sağlan
masının ve kalçaya yük vermenin femur
başının, "Biyolojik Şekillenebilirlik" adı
nı verdiği özelliğinden dolayı femur başında şekil bozukluğunu önlediğini bildirmektedir (11). Biz de cerrahi tedavi yaptığımız vakalarda özellikle femur üst ucu
osteotomisinde bu özelliği gözledik.
Kliniğimizde femur üst ucu osteotomisi vakalarında, osteotominin klasik
plak uygulaması ile tesbiti yerine, son
zamanlarda çapraz olarak yerleştirilen
iki adet ucu yivli Steinmann çivisi ile perkütan tesbit yapılmaktadır. Bu tesbite ilgili herhangi bir kamplikasyon gözlen~
memiştir. Bu tip tesbitin önemli bir avantajı ikinci bir operasyona gerek duyulmaması ve cilt dışında bırakılan ucundan

4, 5). Riskli baş belirtilerinin sonuca etkisi ve hastalık safhasını tedavi ile ilişkisini
belirleme yönünden yeterli sayıda vaka
olmadığından, bir değerlendirme yapıl

cerrahi tedavi yöntemleriyle femur başında şekil bozuklu-

mamıştır. Perthes_hastalığında yaş

ğunun

prog-

nozu etkileyen bir faktör olmasına rağ
men,_ çalışrı:amızda belirgin bir fark bulunamamıştır. Bunu 7 yaşın altındaki vakaların daha çok Catterall Grup lllve IV'_de
. .
yoğunlaşmış olmasına bağlamak müm.

'
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kolaylık!? çıkarılabilmesidir.

Uyguladığımız

büyük ölçüde önlenebileceği, osteotomi hattının perkütan çivilerle kolaylıkla tesbit edilebileceği ve ikinci bir ope~
rasyona gerek. kalmayacağı sonucuna
varıldı.
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LEGG, PERTHES, CALVE HASTALIGINDA
KONSERVATiF TEDAVi SONUÇLARI
Prof. Dr. Veli LÖK *, Dr. Hüseyin DU,RMAZ **

Perthes hastalığı genelde 4-8 yaş
arasında görülmesine rağmen 2 yaşın al~
tındave 12 yaş üstünde de görülebileceği bildirilmiştir. Tutulma bilateral olduğu
zaman bir taraftaki belirtiler ortalama bir
yıl
önce başlar. 1961 de Ralston
1970-1971 ve 1981 de Catteral epifizin tutu! ma miktarına bakarak hastalığın prognozu hakkında yargıya varmaya çalış
maşlardır.

Catteral hastalığa 4 gruba ayırmıştır.

(2).
Grup 1 : Metafizer reaksiyon yok, Sekestr yok, sabkondral kırık çizgisi yok
Grup ll : Sekestr mevcut, metafizer
kist anterolateralde subkondral kırık anteriorda
Grup lll : Sekestr geniş olarak mevcut, metafizer reaksiyon antrerolateral
bölgede diffüz yayılmış sabkondrol kırık
çizgisi posteriara uzanmış
Grup IV : Bütün baş tutulmuş, metafizer kist yaygın, posterior yüz şekil de-

olduğunu

bildirerek perthes hastalı
ğını iki grup halinde sınıflandırmışlardı.
Grup A: Femur başı epifizinin yarısı
nın sağlam olduğu grup, Catteral grup 1
ve ll.
Grup B : Femur başı epifizinin yarı
sından çoğunun tutulduğu grup, Catteral grup lll ve IV (3).
Bu sınıflamalarda belirleyici faktör
Femur başı epifizinin sağlam ve canlı lateral kenarı olup olmamasıdır. Sağlam
lateral kenar epifizi baskıdan koruyup
kollapsı ile deformite gelişmesini minimale indirir. Hastalığın prognozuna başın taşıdığı risk faktörleri de çok etkilidir.
Bunları şöyle belirtebiliriz (2):
fark

1- Klinik Risk Faktörleri:

a) Şişmanlık, b) Progressif hareket
kısıtlılığı, c) Abduksiyon kontraktürü.
2- Radyolojik Risk Faktörleri:

ğiştirmiş

Salter - Thompson Catteral grUp 1
ve ll arasında hiçbir fark olmadığını
grup lll ile IV arasında ise çok küçük bir

a) Gage belirtisi, b) Lateral subluksasyon, c) Büyüme plağının horizontal
düzeyde olması, d) Diffüz metafizial re-

* E. Ü. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Profesörü
** A.S.S. izmir Devlet Hast. 2. Ortop. ve Travm. Servisi Uzm.
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du, olgularımızın 19'unda sağ, 10 tanesinde sol 4 olguda da bileteral tutulma
mevcuttu. Hepsinde önce WOO atali daha sonra TACHDJiAN veya THOMAS
yürüme cihazı kullanıldı (2, 3, 9). Olgularımızın tedaviye başladığımızda yaş olarak en küçüğü 3 yaşında en büyüğü 12
yaşındaydı. Olgularımızın hepsini uygun
aralıklarla yapılan kontrollerde şu yöntemlerle değerlendirdik.

ksiyon, e) Epifizde lateral kalsifikasyon
ır.

Daha önceleri Perthes hastalığının
;davisinde uzun süren yatak istirahatle(traksiyonlu veya traksiyonsuz) alçılı
;sbitler veya ischiondan destekli - ciazlar ve suspansiyon breysleri gibi kalayı uygun pozisyonda tutan fakat yük
erdirmeyen cihazlar kullanılırdı. Bu şe
ilde uygulanan tedavi 2 - 3 yıl sürerdi.
apılan biyomekanik incelemeler bu
öntemlerin hiçbirisinin gerçekte kalça
klemine binen kampressit kuwetleri giermediğini göstermiştir. Contoinment
öntemleri ise başı asetabulumun içine
erleştirerek
yeniden
yönlendirilen
ompressif kuwetlerin başın remodelasonuna yardımcı olmasını sağlamakta
ır. ilk Contoinment tedavisini 1968 974 yılları arasında Pet ri e ve Biten ce
endi yaptıkları cihazla uygulamışlar ve
lewyork ortopedi hastanesinde 24 olgua iyi, 22 olguda orta derecede netice
ldıklarını bildirmişlerdir (7). Femur başı
e asetabulum abduksiyon, fleksiyon ve
; rotasyanda en iyi ilişkide bulunmaktaır. Femur başı asetabulum ile bu tarza bir ilişki içerisinde iken normal hareetierin korunması halinde asetabulum
ıelişmekte olan başı adeta remodelize
ttiği saptanmıştır. Bu nedenle tedavi süesince kalçanın abduksiyon ve iç rotasonda hareketli olması gerekmektedir
2, 3, 8).

Değerlendirme

Yöntemleri:

_, 1- Epifiziyel bükülme indeksi 0,20'den büyük ise prognoz kötü (3).
2- Mose metodu = + 1 mm fark iyi
sonuç, + 2 mm fark orta sonuç, + 2 mm
den büyük fark kötü sonuç (6).
3- Epifizeal indeks = 0,28 den büyük ise iyi, 0,28 den küçük ise kötü sonuç (4).
4- Epifizeal kota = 0,60 dan büyük
iyi, 0,60 dan küçük kötü (6).
5- Weiberg açısı (GE açısı): (2) CE
= 20° iyi, 15 - 19° orta, 15°den küçük
ise kötü sonuç.
6- Dickens ve menolans kriteri: (2)
UC = 7 mm iyi, 7 - 9 mm orta, 1O mm
kötü (2).
7- Joint Surface Ouatient (eklem yüzey oranı) 85 den büyük ise iyi 85 den
küçük ise kötü sonuç (6).
8- Radius Quatient (Çap oranı), 115
den küçük ise iyi 115 den büyük ise kötü sonuç olarak değerlendirildi.

MATERYAL VE METOD
Fonksiyonel Değerlendirmede:

1970 - 1990 yılları arasında tarafımız
lan konservalif yöntemlerle tedavi edi:m 33 olgudan 37 kalçasının değerlen
lirmesi yapıldı. Olgularımızın 28 tanesi
~ 84 Erkek, 5 tanesi % 16 Kız çocuğuy-

iYi SONUÇ: Kalçanın fleksiyonu
.
o
100 abd-add ve içe dışa ratasyon 40
veya daha fazla ise.
o

757

ORTA SONUÇ: Kalçanın fleksiyonu
80° -100° arasında, Abd ve Ad d iç ve
dış ratasyon 30°-40° arasında ise.
.. ..
o
KOTU SONUÇ: Fleksiyon 80 en
az, Abd, Add iç ve dış ratasyon 30° den
az ise kötü sonuç olarak değerlendirildi.

TARTIŞMA:

Perthes hastalığının tedavisinde
Containmentin sağlanması için iki yöntem uygulanmaktadır.
1- Konservatif containment (başı~
asetabuluma yerleştirilmesi)
yöntemleri:
a- Abduksiyon alçıları Petrie ve Bitenc alçısı.
b- Abduksiyon Brace'leri: Thomas
cihazı, Toronto brace, Newington brace, Tachdjian brace, Atlanto breysi,
Scoltish Rite bra ce gibi (2, 3, 9):
c- Salterin üzengili koltuk değneği
(8).
ll- Cerrahi Conteinment
yöntemleri:
a- Proksimal femoral varus ve valgus osteotomisi.
b- innominate osteotomi.
Catteral 6 yaşın altındaki olgularda
ve 6 yaşın üstünde olup Catteral grup 1
ve ll de olan olgularda dikkatli bir gözlem ve takibin, yeterli olduğunu tekrarlı
yan ataklarda ise 2 - 3 aylık bir Konservatif tedavinin yeterli olacağını 6 yaşın
üstündeki olgularda Catteral tip lll - IV
tutulma olan olgularda uygun bir konservatif veya cerrahi tedavinin yeterli olacağını bildirmiştir (8). Diğer bazı yazarların
tedavi planlarını Tablo ı de görmekteyiz
(2,3,5).
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Salter ve Thompson grup A tutuluş
lu olgularda müdahaleye nadiren gerek
oldugunu bildirip 121 çocuğun tedavisini gözlemle yapıldığını bildirmektedir.
Grup B dekilere, uygulanan tedavi yöntemlerinden konservatif yöntem uygulanan olgularda % 73 cerrahi tedavi uygulananlarda % 60 iyi sonuç aldıklarını bil- ·
dirmektedir (3, 8).
Biz 33 olgumuzun 37 kalçasını konservatif yöntemlerle tedavi ettik. 25 olguda % 75:5 iyi 7 olguda % 18,9 orta 5 olguda% 13,5 kötü sonuç elde ettik.
Olgularımızın hastalığa yakalanma
yaşları

incelendiğinde

6 yaşın altında
hastalana n 12 olgunun 1O' u nda % 83,4
iyi sonuç, 2 olguda ise orta sonuç elde
ettiğimizi, 6 yaşın üzerindeki olgularımı
zın ise 3 olgu % 30' u nda iyi, 4 olgu %
40'ında orta, 3 olgu % 30'unda kötü sonuç aldığımızı saptadık.
Daha önceleri konservatif yöntem
uygulanan olguların tedavisi 2- 3 yıl boyunca
sürdürülürdü.
1979 yılında
Thompson ve Westin subkondral reossifikasyonun daha önce oluştuğu ve bu
andan itibaren Femur başının Kollaps
riski taşımadığını bildirmiştir (2, 3). Subkondral reossifikasyon klinik başlangıç
tan 12 - 17 ay sonra oluştuğu için konservatif Containment yöntemlerinin genellikle 18 ayla sınırlandırılabileceği bildirilmektedir (3). Bizim olgularımızda da
ilk zamanlar cihaziarın tatbik süreleri ortalama 24 - 30 ay iken daha sonraları bu
süre 16 ~ 20 ay arasındadır. Olgularımı
zın Catteral grubuna göre incelenmesinde Catteral grup 1 deki 9 olgunun 9' unda da % 100 iyi sonuç, grup ll deki 14 olgunun 11 inde % 78,5 iyi, 3 olguda da
% 21,5 orta sonuç, grup lll deki 11 olgudan 4 olguda % 36 iyi, 3 olguda % 27 orta, 4 olguda da\% 36 kötü sonuç, grup

IV deki 3 olgunun 1 inde % 33 iyi, 1 inde
% 33 orta, 1 inde % 33 kötü sonuç elde
ettik. Tablo ll Olgularımızı Salter Thompsona göre değerlendirirsek, Salter
Thompson A grubundaki 23 olgunun 20

si % 87 iyi, 3 ü % 13 orta sonuçla, Salter
Thompson B grubundaki 14 olgunun 5 i
% 35,7 iyi, 4 ü % 26,5 orta, 5 tanesi %
35,7 kötü sonuçlandığını görmekteyiz
(Tablo ll).

Tablo- 1: Catteral, Klisic ve Cotler'e Göre Sağıltım Planı
6 yaşın

altında

ve 6 yaşın üstünde Catteral tip 1-2 iyi bir kalça hareketi olan ve subluksasyon olmayan

Başın tutuluş miktarına bakılmaksızın
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o
w
r-w

a:

:Q
(.9

Dikkatli bir gözlem

~

LU

israr eden bir hareket kaybı
veya Containment kaybı varsa

2-6

haftalık

bir konservatif Containment

Containment kaybı olmaksızın
hareketlerde geçici azalma
ve kalça irritabilitesinde tekrarlayan ataklar

1-2

haftalık

Traksiyonlu yatak
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~
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E
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istirahatı

~
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2-3 atak tekran durumunda

2-3

aylık
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sagaltımı

~
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w
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a:
<

o

6 yaş üstünde

.,;

Tutuluş

~
-o

5 yaş üstünde)

~

Catteral tip 1 ve 2

6 yaş

Tutuluş Catteral tip 3-4
ve Containment kaybı varsa

-""
.:w

EPiFiZiN DURUMU
Acetabulum
.

(kızlarda

~

tarafından

altı

gibi

Konservatif veya Cerrahi Containment

6 Yaşından küçük

1Oyaş yukansı

7-9 yaşının

Gözlem veya
konservatif

Konservatif veya
osteotomi

innarninat osteotomi

innanıinat

c:

örtülmüş

...

Hafif sublukse

Gözlem veya
emoral osteotomi

Femoral osteotomi

Femoral osteotomi

ileri derecede sublukse

emoral osteotomi

Femoral osteotomi

Chi ari

düz

emoral osteotomi

Femoral osteotomi

Chi ari

semer şeklinde

Cheilectomy

Cheilectomy
regeneratif devrede

Cheilectomy
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TUTULUŞ TiPi CATIERAL

St age
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OS
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= Abduksiyon brace veya Abd alçısı
= Osteotemi üst femoral veya innominale

= Parsiley Capttectomy = Cheilectomy
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Tablo- ll: Olguların Salter Thompson'a ve Catteral'a Göre Dökümü
A - CATTERAL' A GÖRE
CATTERAL

iYi

ı

9% 100

ll

11 % 78.5

3% 21.5

lll

4%36

3%27

4%27

11 %29.7

IV

1%33

. 1% 33

1%33

3%8

TOPLAM

25%67.5

7% 18.9

5% 13.5

37

ORTA

KÖTÜ

TOPLAM
9%24.3
24%37.8

B- SALTER THOMPSON' A GÖRE
SALTER
THOMPSON

iYi

ORTA

A

20%87

3% 13

B

5%35.7

4%28.5

5%35.7

TOPLAM

25% 67.5

7% 18.9

5% 13.5

Olgularımızdan aldığımız

sonuçlara
başın taşıdığı risk faktörlerinin etkisini
şöyle

gördük: Risk faktörü

taşımayan

23

olgunun 2 sinde % 91,7 iyi, 2 sinde %
8,3 orta sonuç, 1 risk faktörü

taşıyan

8
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KÖTÜ

TOPLAM

23%62
14%38

olgunun. 5 inde % 62,8 iyi, 3 ünde %
37,2 orta sonuç, 2 risk faktörü taşıyan 2
olgunun 1 inde orta, 1 inde de kötü sonuç, 3 risk faktörü taşıyan 4 olgunun 4
ünde de kötü sonuç aldığımız saptadık.

Tablo- lll: Tedavi Yöntemlerinin
TEDAVi
YÖNTEMi

Başarı Oranı

jyj

ORTA

KÖTÜ

BAŞARILI

BAŞARISIZ

%

%

%

%

%

SALTER

37

29

34

66

34

Newington çocuk hastanesi

32

39

29

71

29

Newyork Ortopedi hastanesi

61

22

17

83

17

67.5

18.5

13.5

86.5

13.5

63

19

18

82

18

28.3

28.3

43.4

56.8

43.4

Haurent

46

30

24

76

24

Axer

60

23

17

83

17

SALTER

77

17

6

94

6
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Sao Paulo

ı-

0

occ ·cc LLl
ıUJ <( (J)
o> o

INNOMiNAT
OSTEOMOTi

SONUÇ:

Tablo 1.11 de de görüldüğü gibi (1, 2,
3, 8) uygun yöntemlerle yapılan konservatif veya cerrahi Containment tedavisinin birbirine büyük bir üstünlüğü yoktur.
Hastalığın prognozuna başın taşıdığı
risk faktörleri ve girdiği catteral grubu etki etmektedir. Biz bu nedenle hastaları
mızı cerrahi girişimin getirebilece komplikasyonlardan korumak için konservatif
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yöntemleri tercih ettik. Tabii ki hastalığın
durumuna göre varus, valgus osteotomisi, Chiari osteotomisi yaptığımız olguları
mızda oldu, ama bunları değerlendirme
ye almayıp burada konservatif yöntemlerinde en az cerrahi yöntemler kadar başarılı sonuçlar getirdiğini ve konservatif
tedavi süresinin eskisi kadar uzun olmayıp 16 - 20 aylık bir sürenin yeterli olduğun!.J vurgulamak için sadece uyguladı
ğımız konservatif tedavi sonuçları ve
geç takiplerini sizlere getirdik.
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PEATHES HASTALIGINDA KONSERVATiF VE
CERRAHi TEDAVi SONUÇLARI
Dr. ibrahim KAPLAN

*,

Bu çalışmada 1972-1989 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında
Perthes hastalarında konservatif ve cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilme
si yapıldı.

MATERYAL VE YÖNTEM
Perthes hastalıklı 202 olgunun 38'i
kız(% 18.8), 164'ü erkek(% 81.2) idi.
Kız erkek oranı 1/4.3 bulundu. Tutuluş
sağ da 84, solda 102, bilateral 16 id i.
Hastaların 47 sine (% 23.3) cerrahi, 155
ine (% 76. 7) konservatif tedavi uygulandı. Hastalığın başlama yaşı minimum 16
ay, maksimum 11 yaş olup, ortalama 5
yaş, mean 5.5 idi. Kontrola gelen 45 hastanın 50 kalçası değerlendirildi. Bu olguların 11 'i (% 24) kız, 34' ü (% 76) erkek
çocuk idi. Olguların 17 sinde sağ, 23 ünde sol, 5 inde bilateral kalça tutuluşu

Dr. Merih EROGLU

vardı.

50 kalçanın 20 sinde cerrahi tedavi (% 40), .30 u nda konservatif tedavi yapıldı. Konservatif tedavi minimum 4 ay,
maksimum 4 yıl, ortalama 2 yıl süre ile
uygulandı, izleme süresi minimum 2 yıl,
maksimum 18 yıl, ortalama 9 yıl idi. Cerrahi uygulamada yaş, minimum 3 yıl 2
ay, maksimum 1O yıl, ortalama 5 yıl, takip süresi minimum 2, maksimum 15, ortalama 10 yıl idi. En çok Woo ateli 14 olguda yalnız başına ve 4 olguda Thomas
cihazı ile, 1 olguda Birmingam cihazı, 1
olguda Tachdjian cihazı ile beraber kullanılmıştır. Thomas cihazı 3 olguda,
Tachdjidan cihazı 3 olguda, uzun bacak
alçısı 1 olguda ve yatak istirahati 1 olguda uygulanmıştır. Cerrahi tedavi yöntemi olarak en fazla Reiz osteotomisi 11
kalçada, derotasyon ve varizasyon osteotomisi 7 kalçada uygulanmıştı. Uygulanan tedavi .yöntemleri ile Catterall gruplaması arasındaki ilişki Tablo. 1 de gösterilmiştir.

* Ege Üniv. Ttp Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D.
** Ege Üniv. Ttp Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Profesörü
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Tablo- 1: Tedavi Yöntemi, Sonuçları ve Catterall S. ilişkisi
ı

ll

lll

IV

TOP.

iYi

ORTA

KÖTÜ

WOO
WOO + THOMAS C.

5

7

2

14

13

1

2

1

1

4

3

1

WOO + TACHDJIAN

o

1

. 1

1

1

o

1

1

o
o

o
o
o
o

1

1

1

3

1

1

1

TACHDJIAN C.

o
o
o
o

o
o
o
o

1

1

2

2

UZUN B. ALÇISI

1

o

1

2

2

YATAK iSTiRAHATi
CERRAHi

o

1

o

o
o
o

1

1

o
o
o

o
o
o

REiZ OSTEOTOMiSi

3

3

1

2

1

DEROTAS. + VARiZAS.
VARiZASYON

o
o
o

KONSERVATiF

WOO + BIRMINGAM
THOMAS C.

FORAJ

4

11

8

1

4

2

7

6

1

o

o
o

1

1

1

1

o
o

o

1

o
o

1

o

50

40

7

3

80

14

6

TOPLAM

11

19

16

4

%

22

38

32

8

Buna göre toplam 40 kalçada iyi (% 80),
7 kalçada (% 14) ve 3 kalçada (% 6) kötü sonuç alındı. 45 hastada (50 kalça), 7
yaşın altında hastalığa tutulan kalça 36
(% 72) idi ve tedavi yöntemine bakılmak
sızın iyi sonuç 31 (% 86), orta 5 (% 14),
kötü sonuç 3 (% 22) bulundu. Konservetif tedavi edilenlerden 7 yaş üstünde 10
kalçada (% 70) iyi, 2 kalçada (% 20) orta, 1 inde(% 10) kötü sonuç alındı. Catterall gruplamasına göre, grup ı ve ll de
konservatif tedavi uygulanan 22 kalçadan 21 inde (% 95) iyi, 1 inde (% 5) orta
sonuç alındı. Grup lll ve IV de 8 kalçadan 5 inde (% 62) iyi, 2 sinde (% 25) or-

SONUÇLAR
Her iki grupta da toplam olarak ağrı
nın% 22 si, topallamanın% 55.5'u, kısa
lığın % 47 ve uyluk atrofisinin % 44 olguda bulundu. Kısalık konservatif tedavi
edilenlerde ortalama 1.5 sm., cerrahi tedavi edilenlerde 1 sm. bulundu. Tedavi
sonuçları, fonksiyonel (abduksiyon, fleksiyon ve içe rotasyon) (9) ve radyolojik
(epifizeal bölüm (9), epifizeal indeks
(El) (9), asetabul um dışında taşan femur başı miktarı (UC) (6, 7) ve Winberg
CE açısı, bilateral olgularda epifizeal indeks) olarak değerlendirildi (Tablo 2,3).
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ta ve 1 inde (% 13) kötü sonuç alındı.
Reiz osteotomisi en çok grup 1, ll ve lll
deki olgularda uygulandı, varizasyon derotasyon osteotomisi ise en sık grup lll
ve IV de uygulandı. Cerrahi uygulananların fonksiyonel ve radyolojik değerlendi
rilmesi, 14 iyi (% 70), 4 (% 20) orta ve 2
(% 1O) kötü sonuç gösterdi. 7 yaşın altında cerrahi uygulanan 16 kalçanın 12
sinde (% 75) iyi, 4' ü (% 25) orta sonuç
alındı. 7 yaş üzerinde cerrahi uygulanan

4 kalçan ın 2' si iyi, 2' si kötü sonuç gösterdi. Grup 1, ll ve lll'de, cerrahi uygulanan 17 kalçanın 13 ünde (% 76) iyi, 4 ünde (% 24) orta sonuç alındı.· Gurup IV
de 3 kalçadan 1 inde iyi, 2 sinde kötü
sonuç görüldü. Reiz osteotomisi uygulanan 11 kalçanın 8 inde (% 72) iyi, 2 sinde (% 18) orta, 1 inde (% 10) kötü sonuç alındı. Derotasyon-varizasyon uygulanan 7 kalçanın 6 sında (% 86) iyi, 1 inde (% 14) orta sonuç alındı.

Tablo- 2: Tedavi Yönt. ve Catterall S. Arasında ilişki
Catterall

Konservatif T.

Cerrahi T.

jyj ORTA KÖTÜ

jyj ORTA ~ÖTÜ

o

GRUP lll.

8
13
5

1
.2

o
o
o

GRUP IV.

o

o

1

26
87

3
10

1

GRUP 1.
GRUP ll.

TOPLAM

%

3

3
5
5
1

o
o

14
70

4

o
o
o

o

2

4
20

2
10

Top.

%

11
19
16
4

22
38
32
8

50 100

Tablo- 3: Tutuluş Yaşı ve Tedavi Sonuçlarının ilişkisi
Yaş

Cerrahi

Konservatif

%

jyj

o

o

o o

10

75
50

4 ~5

1

12
2

o o

2 pO

1

3

14

70

4 ~o

2 ~o

% KÖTÜ

iYi

%

ORTA

7 Y. All 19
7Y. ÜS
7

95
70

1
2

5
20

TOPLM 26

87

3

10
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% ORTA

% KÖTÜ

%

TARTIŞMA

Perthes hastalığında tedavinin amacı, normal veya normale yakın bir kalça
ekiemi elde etmek ve ileride ortaya çı
kan koksartrozu önlemektir. Bu da, femur başının abdüksiyon ve internal rotasyonda asetabuluma santralize edilmesi ve bu pozisyonda eklem hareketinin
sağlanması ile mümkün olur (2). Asetabuluma santralize edilen femur başının
redüksiyonunun korunması, abdüksiyon
cihazları, varizasyon osteotomisi veya
innarninat osteotomi gibi cerrahi girişim
lerden birisile sağlanır (1 ,2). Axer ve Schill er 34 hastada subtrokanterik derotasyon-varizasyon osteotomisi sonuçlarını
% 53 iyi, % 38 orta % 9 kötü olarak verdiler. 7 yaşın altındaki hastalarda sonuçları iyi, 7-1 o yaş arasını orta, 1O yaş üzerinde kötü olarak belirttiler (1). Bizim serimizde 7 yaş altındaki hastaların 36 kalçasından 31 inde % 86 iyi, 5 inde % 14
orta sonuç bulundu. 7 yaş üzerindeki 14
kalçadan 9 unda (% 64) iyi, 2 sinde (%
14) orta, 3 ünde (% 22) kötü sonuç alın
dı. Cotler, Perthes hastalığında % 90 olguda konservtaif tedavinin uygun olduğunu belirtmiştir (3). Olgularımızın %
76.7 sinde konservatif tedavi uygulandı.
Eroğlu ve Önçağ (4) temaral osteotomi
uygulanan 20 olgunun sonuçlarını % 55
iyi, % 30 orta, % 15 kötü olduğunu ve 7
yaşın altında cerrahinin iyi sonuç verdiği
ni belirtmişlerdir. Heikkinen ve ark. (5)
30 hastada intraossöz venografi ile, intertrokantrik osteotominin venöz stazı
azalttığını ve iyileşmenin konservatif tedaviye oranla daha hızlı olduğunu bildirdiler. Rettig· (4) 26 olguda, Cianey ve
Steel (5) 56 olguda aynı sonuca vardı.-
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lar. Karpinsky ve ark. (8) varizasyon osteotomisi yapılan 52 olgunun 55 kalçası
ile konservatif tedavi edilen 200 kalçayı
değerlendirerek, cerrahi uygulananlarda
% 74.5, konvservatif tedavi edilenlerde
% 84 iyi sonuç belirttiler. Bunlar bizim
sonuçlarımıza uygunluk göstermektedir.
Sonuç olarak Perthes hastalığında, seçilecek tedavinin türünü yaş, cinsiyet, hastalığın evresi, femur başının tutuluş derecesi, cerrahin deneyimi ve hastanın sosyo-ekonomik düzeyi belirler.
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ANTERiOR GLOBAL DiZiNSTABiLiTELERiNDE
ÖN ÇAPRAZ BAG REKONSTRÜKSiYONU
ERKEN SONUÇLARI

Dr. Mahmut N. Doral

*, Dr. Emre Acaroğlu

Diz eklem pivot merkezi olarak kabul edilen ön çapraz bağın yırtıklarında,
muayene metodu olarak uygulanan "Pivot Shift" testleri değişik yazarlar tarafın
dan küçük varyasyonlarla tarif edilmiştir
(8, 9).

**, Dr. Erbil Aydm **

iç rotasyanda tibianın femur üzerindeki anterior translasyonu ve rotasyanal
subluksasyonu olarak tanımlanan Pivot
Shift testi 1972'de GALWAY-BEAUPARE
ve MACINTOSH tarafından yayınlanmış
tır (Resim-1 a).

Resim- 1a: Pivot shift testi muayene

1987'de JACOB - STAUBLi "Grade
lll" pivot shit, 1988'de DUPONT- BELLiER grubu ise aynı testi, anterior global
instabilitelerde "Ressaut en rotation externe" başlığı altında değişik şekilde yo-

rumiarnıştır

mızda

(\?, 8, 9). Bizde,

çalışmaları

klasik pivot shift testini antero - lateral rotatuar instabilitelerde 1982'den
beri uygulamaktayız (3, 4). Ancak son
iki yıldır, ön çapraz bağ (ÖÇB) yaralan-

* Hacettepe Üniv. Ortop. ve Travm. A.B.D. Doçenti
** Hacettepe Üniv. Ortop. ve Travm. A.B.D. Araş. Görev.
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şekli

malarında

"anterior global instabilbite"yi
F. NOYES'un prensiplerinin modifikasyonu olan DUPONT- BELLiER metoduna göre araştırmaktayız (6, 1O):
Tibia dış rotasyonda, diz o derece
ekstansiyonda, krurise valgus zorlaması
verilerek her iki tibial platonun anteriara

translasyonu ve antero - lateral subluksasyonu sağlanır. Aynı sırada dize
20-30° fleksiyon verildiğinde, spantan redüksiyon gözlenir (Resim-1 b). Bu patolojik ivmenin ratasyon derecesi ne olursa olsun instabilitenin sorumlusu ön
çapraz bağdır (6, 11).

Resim- 1b: Anterior global instabilite muayene

Dizin

altı

seviyedeki hareketlerini

şu şekilde

şekli

özetleyebiliriz (11): .

Aks

Translasyon

Rotasyon

Ant ero- posteri or

Ant ero- posterior

Abdüksiyon-addüksiyon

Medio-lateral

Medio-lateral

Fleksiyon-ekstansiyon

Praksimo-distal

impaksiyon-distraksiyon

iç-dış ratasyonlar

.

Prospektif çalışmamızın amacı aşağı
daki üç soruyu cevaplayabilmek olmuş
tur:
- ÖÇB yırtıklarında ne zaman re-

konstrüksiyona gidelim?
- Hangi tekniği uygulayalım?
- Rehabilitasyon süresinde nelere
dikkat edelim?

ı
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Resim 2- JACOB'a g5re anterior transfasyon kriterleri
MATERYA~

VE METOD

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalın
da Ağustos 1990 - Ocak 1991 ayları arasında diz polikliniğine ağrı, boşalma ve
emniyetsizlik subjektif yakınmaları ile ·
başvuran 163 hastaya;
- Ön çekmece,
- Lachman,
- Varus - valgus stres testleri (0° 30°),
- iç ve dış ratasyonlarda pivot shift
testleri uygulanmış ve bu hastalardan
20 tanesinde "Anterior Global instabilite" saptanmıştır.
Radyolojik kriter olarak JACOB'un
tarif ettiği metod örnek alınmış ve genel
anestezi altında ön - arka doğrultuda ön
çekmece testi ile medial ve lateral femoral 1 tibial kondil arka sınır çizgileri arasındaki mesafe translasyon miktarı olarak kabul edilmiştir (9). (N = 3 mm medial, 5 mm lateral translasyon) (Resim
2).
Vakalarımıza rutin diagnostik artros-
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kopi yapılarak;
a- Eşlik eden patolojiler belirlenir,
gereğinde menisküsler trans-artroskopik olarak çıkarılır veya sütüre edilir.
b- ÖÇB artroskopik olarak gözlenir,
Lachman testi yapılarak pasif olarak
fonksiyonel ÖÇB yetmezliği demonstre
edilir (5).
Anterior global instabilitesi olan 20
hastadan 15'ine DUPONT-BELLiER'in
tarif ettiği modifiye "Marshall - Macintosh" girişimi, 5' ine ise modifiye
lan ey" tekniği uygulanmıştır. M. Marshall
- Macintosh'ta greft olarak orta 1/3 otojen patella - quadriceps tendonu tercih
edilmiş, Prof. HESS ve arkadaşlarının
kullandığı PDS bandı (7.5- 15 mm polidiaxon, Ethicon) kuwetlendirme materyali olarak tatbik edilmiştir. Anterior global instabiliteye lateral instabilite eşlik
ediyorsa M. Marshall - Macintosh, yalnızca anterior global instabilitesi olan
hastalarda ise modifiye Cianey tekniği
yalnız orta 1/3 pa tellar tendon ve kemik
blokları ile kullanılmıştır (2, 7, 11).
Hastalar ilk 48 saatte ARVIDSSON -

:'c-

ERIKSSON grubunun uyguladığı CPM
ve V.M.O'ya elektrik stimülasyon programına alındı (1). Takip süresinin kısa olması nedeniyle sonuçlar en az 1 yıl son-

ra değerlendirilecektir. Ortalama 3 aylık
sonuçlara göre Lysholm Kriterleri ortalama 95 olarak bulunmuştur.

BULGULAR

Toplam 20

vakanın

genel

değerlendirilmesi Şema

ÖÇB tamiri yapılan vaka sayısı

1'de

gösterilmiştir.

20

(17E-3K)

yaşı

26

(21-44)

Profesyonel sporcu

4

(1 hendbol-3 futbol)

Amatör sporcu

7

(futbol)

Ortalama hasta

Boş zamanlarında

spor yapanlar

Şema

9

1: Vaka/ann özelliklerine göre dökümü.

Subjektif yakınmalar Şema ll' de gösterilmiştir.
Subjektif Yakınma

Vaka

Sayısı

Ağrı

20

Boşalma

20
4
16

- Profesyonel sporcu
- Amatör sporcu
Emniyetsizlik

14
Şema

Klinik muayene

ll: Subjektif yakmmalann genel dökümü.

bulgularının

vakalara göre

dağılımı Şema

gösterilmiştir.

Vaka Sayısı

Test

Ön çekmece belirtisi

8
11

La ch man
Valgus stres testi (30°'de)

5

iç rotasyanda P. Shift

5

Dış

lll' de

rotasyanda P. Shift
Şema

15

lll: Klinik muayene bulgularmm genel dökümü
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nu uygulamasına başlandı. Günde 2 kez
2'şer saat uygulanan CPM ile 20°-80°
fleksiyoıı sınırı ilk 2 haftada korunmakta,
3. hafta sonunda ise aktif 90° fleksiyon
ve 0° ekstansiyon tercih edilmektedir. 3
hafta çift koltuk değneği, 6 hafta sonunda ise değneksiz olarak tüm hastalara
hareket verilmesi yoluyla aktif rehabilitasyon uygulanmıştır. Elektrik stimülasyonu 2 gün - 6 hafta arası ortalama
40H 2 (respond ll) uygulanmakta ve
V. M. O. 'dan proprioseptif cevap alınma
sı halinde tedavi süresi kısaltılmaktadır.
Hiçbir olguda cihaz kullanılmamış olup
enfeksiyona raslanmamıştır.

Radyolojik olarak anterior global instabiliteye ek valgus stres testinin müsbet olduğu 15 vakaya Modifiye Marshall
- Macintosh tekniği uygulanmış ve lateral stabilite ekstraartiküler olarak greftin
quadriceps tendon komponenti ile tamir
edilmiştir. JACOB'un tarif ettiği metoda
göre aynı vakalarda:
- Tibianın anteriara translasyonu medialde ortalama 9.3 mm, lateralde 11.8
mm olarak bulunmuş,
- Valgus stres testi ile de (0-30°'de)
lateral eklem aralığında ortalama 5.4
mm'lik bir açılma saptanmıştır.
Diğer 5 vakada valgus stres testinin
görülmemesi izole anterior global instabilite tanısı koymamıza neden olmuştur.
Bunlarda Modifiye Cianey tekniği ile intraartiküler ÖÇB tamiri yapılmış ve;
- Tibianın anteriara translasyonu ortalama medialde 8 mm,. lateralde 9.8
mm olarak bulunmuştur.
Post-ap kontrol amaciyla tüm vakalarda fizyolojik sınırlarda ölçüm yapılmış

TARTIŞMA

Prospektif çalışmamızda asıl amaç:
NE ZAMAN ÖÇB rekonstrüksiyonu yapılmalıdır sorusuna cevap vermektir. Ülkemiz standartlarında diz bağ stabilite
testleri "diz cerrahları" tarafından aynı şe
kilde yapılmadığı sürece ÖÇB tamir
ameliyatları uluslararası düzeyde olmayacaktır. Rotasyanal instabilite kavramı
na sahip olmayan bir diz cerrahı PiVOT
SHiFT testlerini nasıl uygulayacak, hangi endikasyon ve teknikler ile bağ tamiri

tır.

Bağ

tamiri öncesi 20 hastada artroskopik girişim ile:
a- Menisküs lezyonları - santral ya
da perferik yırtıklar.
b- Kıkırdakların durumu belirlenmiş
tir. 4 hastada medial menisküs flap tarzı
yırtığı artroskopik olarak çıkarılmış, 2 vakada ise lateral menisküs korpus periferik yırtığı artroskopik olarak tamir edilmiştir. Tüm vakalarda medial temaral
kondillerde 2. derecede kıkırdak harabiyeti saptanmıştır.
Tüm vakalara post - op 48 saat içinde CPM ve V. M. O. elektrik stimülasyo-

yapacaktır?

işte 20 vakalık serimizde ameliyat
sonuçlarımızı

ortalama takip süresinin kı
sa olması nedeniyle veremedik ancak literatürle uyumlu kriteriere göre endikasyon sınırlarımızı belirledik.
Hastaların boşalma hissi, klinik instabilite bulgularıyla birleştirildiği zaman genel anestezi altında diagnosti~ artrosko-

773

pi öncesi diz bağ muayenesi tekrarlanmaktadır. DeHaven, Noyes gibi yazarlar
G. Anestezi olmadan yapılan bağ muayenelerinde yanılma oranını % 35 olarak
vermektedir.
G.A.A. 'daki muayenemizde pivot
shift testini tibia dış ve iç rotasyondayken yaparak sırasıyla;
- Anterior Global instabilite ve
- Antero - lateral Rotasyonel instabiliteler belirlendi. Ön çekmece belirtisinin
(8 vakada +) ve Lachman testinin (11
va kada +) görülmemesi, diz instabilitelerinde 3 Boyutlu Hareket' in önemini vur-.
gulamaktadır. Paulos, Rosenberg ve
Parker' in pivot nokta koruyucusu olan
ÖÇB'nin yırtıklarında iç- dış rotasyanlarda Pivot Shift testleri değerlidir fikrini Dupont-Bellier grubu destekiernekte ve
Lachman, ön çekmece belirtileri olmadan da Pivot Shift görülebileceğini, bunun ameliyat endikasyonu olabileceğini
vurgulamaktadırlar (6, 7, 11).
Jacob tekniği ile anterior translasyonun radyolojik olarak gösterilmesi,
pre-op ve post-op korreksiyon ölçümleri yönünden değer taşımaktadır. Rotasyanun kantitatif ölçümü çok zordur. KT
1000; ant e ro - posterior, med io - lateral
instabiliteyi ölçmekte, rotasyonel stabilite hakkında yeterli bilgi vermemektedir.
Bahsedilen iki düzlemde de instabilitenin olmaması rotasyonel stabilitenin varlığını kanıtlamaktadır. Yani, KT 1000 relatif olarak rotasyonel stabilite bulgusu verebilir. Biz radyolojik kriterlerin önemli
olacağı inancındayız.

Cerrahi girişim kriterlerinde şu noktalara dikkat ettik:
- Anterior global instabilite, pozitif Pi-

vot Shift ve dış yan bağ instabilitesi ile
beraber görülüyorsa; PDS ile kuwetlendirilmiş otojen patellar ve quadriceps
tendonu ile intra ve ekstraartiküler tamir, izometrik noktadan yapılmalıdır.
- intraartiküler ÖÇB tamiri; positif anterior gloal instabilitede dış yan bağ !aksitesinin alınmaması halinde kemikten
kemiğe 1/3 orta otojen pateli ar tendon
ile gerçekleştirilmelidir.
Vakalarımızda 6 ayda rezarbe olan
PDS bant kullanıldığından ilk 24 saatte
rehabilitasyona başlanmakta ve post-op
dönemde intraartiküler atel görevi yapan PDS banttan dolayı cihaza gerek
duyulmamaktadır.

SONUÇ OLARAK:
Subjektif Boşalma hissi ile başvuran
sporcularda ön çapraz bağ yırtığı düşü
nülmeli ve aşağıdaki noktalar gözönünde tutulmalıdır:
- Hastaların sportif aktivite seviyeleri,
- GAA belirlenen anterior - global,
antero - lateral instabiliteler bir bütün
olarak değerlendirilmeli,
- Artroskopik bulgularla karşılaştırıla
rak ÖÇB rekontrüksiyonu intra veya intra - ekstraartiküler teknikleri e yapılmalı
dır.

Yukarıda

belirtilen endikasyon kriterleri altında PDS bandı ile kuwetlendirilmiş otojen patellar tendon veya patellar
· .- quadriceps tendonları ile ÖÇB rekonstrüksiyonları ve erken rehabilitasyon sonuçlarının başarılı olacağı kanısına varıl
mıştır.
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ÖN ÇAPRAZ BAG YOKLUGU iLE BiRLiKTE OLAN
iNSTABiLiTELER VE ARTROSKOPiK
ÖN ÇAPRAZ BAG ONARIMI
Dr. Mehmet S. BiNNET *, Dr. Mehmet DEMiRTAŞ
Dr. Ali Reza FAZELi ** ·

Son yıllarda ön çapraz bağdan yoksun dizierin fonksiyonel yetersizlikleri v_e
bunların tedavisi konusunda pek çok yayın yapılmıştır. Yaralanmanın şiddeti ile
birlikte patolojinin gelişimi konservatif,
acil, geç tedavi, gevşek diz ve semptomatik ön çaraz bağ yokluğu konusundaki tartışma halen sürmektedir. Sunacağı
mız çalışmamızdaki amacımız bir cerrahi yöntemin diğerine üstünlüğünü tartış
ma ve endikasyanlarını incelemek değil
dir. Bilindiği gibi ön çapraz bağ için uygulanan cerrahi yöntemlerinin sonuçları
nı gerçekçi bir şekilde analiz etmek için
ne yazık ki beş yıl beklemek gerekmektedir. Anabilim dalımız da on yıla yakın
süredir tedavi gören olguların takipleri
bu gerçeği bir kez daha kanıtlamıştır.
Sunulacak çalışmamızda ön çapraz
bağdan yoksun semptomatik dizlerde
oluşan patalojinin boyutları, klinik ve tedavi sırasındaki bulgularımızia ulaştığı
mız değerlerin analizi yapılacaktır.

MATERYAL VE METOD

A.Ü.T.F. ibni Sina Hastanesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında
1988 - 90 yılları arasında 38 olguya ön
çapraz bağ yokluğu nedeniyle cerrahi
girişimde bulunulmuştur.

Cerrahi girişimi endikasyonu olgularımızın aktivasyon seviyelerine göre ya
günlük olguların hareketler ya da sporatif aktivasiyonların sırasında devam
eden fonksiyonel ve statik instabilitenin
eklernde yol açacağı hasarlardan korunmak için konulmuştur. Bu endikasyon altında tedaviye alınan olgularımızın genel
özellikleri bu şekildedir:
38 olgu
35 erkek, 3kadın
Ortalama yaş; 25.2 (19- 34)
Olgularımız ilk yaklaşımdaki bulgu-

lar:

""

A.Ü. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Doçenti

**

A.Ü. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Araş. Gör.
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a) Travmanın şiddeti ve beraberinde
zedelenen diğer yapılar.
b) Klinik belirtilerin ortaya çıkışında
ki etkin değişkenler.
c) Fonksiyonel bozuklukların aktivasyon seviyeleri ile ilişkisi ve ülkemiz popülasyonda' ' 0zeHikleri.
d) Fonksiyonel kayıplarla birlikte ortaya çıkan rotasyonel patolojiler olarak
ele alınmıştır.

olup değerlendirmeler buna göre yapıl
mıştır.

Değerlendirmelerde

cerrahi öncesi
yapılan eklemin direkt görüş altında izlenmesi ile elde edilen artroskopik bulgulardan da yararlanılmıştır.
Tüm bu bulgulara göre olgularımızın:

19' u nda Anter6 - medial

7' sinde Ant ero - lateral
8' inde Ant ero- Medial, Antero- Iate-

Rotasyonel patolojileri ortaya çıkar
mak için yapılan klinik muayenedeki tanısal testler "Noyes, Grood knee rating
system" doğrultusunda uygulanmıştır.
Tüm olgularımızda uygulanan bu testler
anastezisiz ve anestezi altında olmak
üzere yapılmıştır. Çalışmamızda bulunan muayene bulguları cerrahi öncesi
anestezi altında elde edilen bulgular

ral
4' ünde Ant ero- lateral, Post e ro - la-

teral rotasyonel instabilite mevcuttur.
Olgularımız da patolojinin boyutları
na göre intra - artikuler ve ekstra - artikuler tedavj yöntemleri kombine edilmiş
tir. Uyguladığımız cerrahi tedavi yöntemleri:

ANTERO- MEDiAL ROTASYONEL iNSTABiLiTE: 19 olgu
Yapılan girişim

Ön çapraz bağ

Tibial kol. lig. +

pri. tamir

sek. tamir

Mediaı kapsüıer yapılar

ilk op. 2. veya
sonraki

17

girişim

ı

2

Postero medial

destekli

desteksiz

BTB

diğer

pri. tamir

sek. tamir

3

1

15

o

5

6

iç menisküs

.,

köşe

Parsiyel

menisküs

pri. tamir

sek. tamir

menisektomi

tamiri

o

6

4

6
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ANTERO-MEDiAL, ANTERO-LATERAL ROTASYONEL iNSTABiLiTE: 8 olgu

Ön çapraz bağ
pri. tamir

sek. tamir

ilk op. 2. veya
sonraki girişim

destekli

desteksiz

BTB

diğer

pri. tamir

sek. tamir

4

2

2

5

o

3

5

Yapılan girişim

4

Post ero
medial köşe
primer

sekonder

Lateral kompleks
pri. tamir
proks ITB

o

3

o

6

Tibial kol. lig. +
Medial kapsüler yapılar

sek. tamir
distal ITB

iç - Dış menisküsler
menisküs
parsiyel
menisektomi
tamiri

o

o

6

ANTERO- LATERAL, POSTERO"- LATERAL ROTASYONEL INSTABİLiTE:
4 olgu

Yapılan girişim

ön Çap. Bağ

Fib.kol.lig.
Let. Kap.

ilk 2. veya sonraki primer tamir
girişim
destekli
desteksiz

sek. tamir
BTB
diğer

yapılar

4

o

o

2

o

2

+

Post.-Lat.

iç ve dış
menisküs

köşe

pri

s ek.

pri. sek.

parsiyel menisküs
menisek. tamiri

3

o

o

o

1

4

ANTERO- LATERAL ROTASYONEL INSTABiLiTE: 7 olgu
ön Çapraz Bağ

Yapılan girişim

ilk 2. veya
sonraki girişim

7

o

pri. tamir

o

sek. tamir
BTB

diğer

7

o

Lateral Kapsüler
pri. tamir

-

Son üç yıldır ön çapraz bağ tamirinde greft olarak pateli ar tendon orta 1/3
bölümünü kullanıyoruz. Bugün artan deneyim ve artrokopi bilgimizle ön çapraz
bağ tamirini artroskopik yardımlı olarak
gerçekleştirmeye başladık. Artroskopik
yardımi ı teknikle femoral ve tibial tünelleri açmak için yapılan artrotomi ve bu-
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Yapılar

sekonder tamir
proks !TB

distaiiTB

4

2

Dış men.
tamiri

1

nun kapsul er yapı ve ekstensör mekanizma üzerine olumsuz travmaları da elimine edilmiştir. Artroskopik teknikle intra
ve ekstra artiküler yapışıklık minimale indirildiği gibi, rehabilitasoyn süresi kısala
rak erken aktif yaşama dönüş sağlan
maktadır.

KAYNAKLAR
1- Bemard RB JR: Arthroscopy assisted patel/ar tendon substitution for anterior ligament insufficiency. The American Journal of Knee Surgery, 1989; 1: 3-20
..
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1976
8- Hugston JC, Andrews JR, Cross MJ,
Mo sc hi A: Classification of knee ligament instabilities. Part 2. The lateral compartment. J Bone Joint
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Hugston JC, Jacobsen KE: Chronic pasteralateral rotatory instability of the knee. J Bone
Joint Surg 67-A: 351-359, 1985
11- Kentsch A, Binnet MS, Lauber P, Mü/ler
W: Die Technik des varden Krauzbandersatzes
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KRONiK ÖN ÇAPRAZ BAG YETMEZLiGiNDE
UYGULADIGIMIZ CERRAHi TEDAVi YÖNTEMi
(Serbest patel/ar kemik- tendon-kemik grefti ilerekonstrüksiyon
ve kurasaka vidaswla internal tespit)

Dr. Rtfat ERGiNER *, Dr. Refik TEZCAN **, Dr. Nadir ÖNEŞ

Ön çapraz bağ yetmezliğinin tedavisi tartışmalıdır. Günümüzde kronik ön
çapraz bağ yetmezliğinin tedavisinde
cerrahi yön giderek ağırlık kazanmaktadır. Bu konudaki tartışma hangi cerrahi
tedavi modalitesi ve tesbit yönteminin
uygulanması ile ilgilidir.
Kronik ön çapraz bağ yetmezliğinde
sekonder instabilitenin restorasyonunda, serbest santral 1/3 pateli ar kemik tendon - kemik greftinin kullanılması popülerize olmuş bir tekniktir (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9). Patellar tendonun kullanılma
sı ilk defa 1963 yılında jones tarafından
popüler hale getirilmiş, daha sonra
Clancy, Noyes, Paul os ve arkadaşları tarafından pateli ar tendon 1/3 medial veya lateral greft olarak kullanılmıştır (1, 2,
3, 4, 5, 7). Serbest 1/3 santral pateli ar
tendon grefti bir çok ligaman cerrahı tarafından kullanılmıştır. Bu tekniğin avan-

tajı

greftin kortikospongioz kemik uçlarında kaynama gecikmesi veya kaynama güçlüğü görülmemesidir. Ayrıca en
büyük avantaj rigid fiksasyon sağlana
rak erken hareket ve yük vermeye müsaade etmesidir (1 ).
Genelde, santral patellar kemik- tendon - kemik grefti yapışma yerine ligament sütürleri, staple, unikortikal vida
veya interferens vida fiksasyonuyla tesbit edilir. interferens vida sisteminde ya
6,5 mm. AO vidası ya da kendi kendine
kemikte yiv açabilen kurasaka vidası kullanılır (1). Yapılan biomekanik çalışma
lar kurasaka vidasının mekanik özelliklerinin diğerlerine üstün olduğunu göstermiştir (6).
Biz bu yayında kliniğimizde 29 Ocak
1990' dan beri kronik ön çapraz bağ yetmezliğinin tedavisinde
uyguladığımız
cerrahi yöntem ve ameliyet sonrası reha-

* i. Ü. Cerrahpaşa Ttp Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D. Doçenti
** i. Ü. Cerrahpaşa Ttp Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D. Profesörü
***i. Ü. Cerrahpaşa Ttp Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D.
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***

bilitasyon
yoruz.

progranıını tanıtmayı amaçlı

TEKNİK:

Hasta genel anestezi altında anterior instabilite yönünden değerlendirilir
(Öne çeknıece testi, Lachnıan, Pivot
Shift testi ile). Ameliyat masasına supine pozisyonunda yatırılarak turnike takı
l ır. Patellanın üst kenanndan tüberasitas
tibianın altına kadar 15 cm. lik longitüdinal insizyonla cilt, cilt altı dokular geçilerek, patella, patellar tendon, tüberositas
tibia ortaya konulur. Patellar tendonun
1 /3 orta kısmı her iki ucundan kortikospongioz kemik grefti ile birlikte serbest
hale getirilir. Patellar tendonun eni 9
mm, kortikospongioz greftin eni 9 mm,
boyu 2 cm ve enine kesitinde üçgen
şeklindedir. Greftin alındığı yer, vicryl sütürlerle kapatılır. Medial mini artrotonıi
ile diz ekiemi açılır, tüm diz içi yapılar
eksplore edilir. Tibial tarafta ön çapraz
bağın anatomik yapışma yerine 1 cm.
lik drill ile delik açılır. Midlateral 10 cm.
lik longitüdinal ikinci bir insizyonla cilt,
cilt altı dokular geçilerek iliotibial bant
kesilir. Femur suprakondiler bölge periost sıyrılarak ortaya konulur. Ön çapraz
bağın femoral anatomik yapışma yerine
dışarıdan eklemin içine doğru 1 cm.
eninde osseöz tünel açılır. 9 mm. lik ligament pass er' i fe mur lateral inden içeriye
sokulur, femoral osseöz kanaldan geçirilerak eklem içine, oradan da tibial tünelden geçirilerek dışarıya alınır. Kemik tendon - kemik greftin her iki ucuna 1
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mm. lik drillerle 1 mm eninde üçer adet
delik açılır. Üçer adet no: 1 pralen geçirilir. Ligament passer'in içine femoral tc:ı
raftan sokulur, tibial taraftan çekilerek
kanala oturtulur. Diez 45 derece fleksiyonda iken greft manual olarak gerilir
ve femoral taraftan 9 mm. lik kurasaka
vidası greftin kortikal kısmı ile tünelin
spongioz kısmı arasına sokularak greft
sıkıştırılır. Daha sonra tibial taraftan 9
mm. lik kurasaka vidası ile greft sıkıştırı
lır. Öne çekmece testi ile greftin gerginliği, stabilitesi kontrol edilir. Turnike açılır,
hemostaz sağlanır. iki adet redon dren
konularak katlar anatomisine uygun olarak kapatılır. Diz 45 derece fleksiyonda
iken alçı ateli uygulanır. Elastik bandaj
ile sarılır. Ameliyatın ikinci gününde
drenler alınır. 5- 7 gün sonra alçı ateli çı
karılır.

POSTOPERATİF BAKlM:

5. günde sınırlı hareket breysi verilir.
ilk üç hafta diz hareketleri 30 - 60 derecedir. Koltuk değnekleri bırakılır. Diz bükülü olarak ve tam yük vererek kısa mesafeli yürüme yapılır. Hastanın durumuna göre merdiven inip çıkmaya izin verilir. 6 hafta sonra hareket kapasitesi 20 90 derecedir.. Ouadriceps izometrik egzersizlerine başlanır. 6. haftada 2- 3 kg,
7. haftada 4 kg ile izometrik egzersizler
yaptırılır. 6. haftadan itibaren fleksiyon
90 dereceye ulaşmışsa stasyoner bisiklet bi nmesine izin verilir. Quadriceps izokinetik egzersizlerine başlanır. Sınırlı hareket breysi bazen 3 ayda, ancak hasta-

nın

durumuna göre genelde 6 ayda çıka
rılır. 6 ay sonra hareket kapasitesi O 135 derecedir. Sonra yavaş yavaş spora
dönülür ve düz koşuya izin verilir.

MATERYAL VE METOD:
Kliniğimizde

29.1.1990 - 9.1.1991 tarihleri arasında 8 olguya bu operasyonu
uyguladı k, olguların 1'i kadın, ?'si erkek,
17 - 42 yaşları arasındadır (ortalama
27.6).
Olguların anestezisiz ve genel anestezi altında klinik değerlendirmesinde
öne çekmece testi, Lachman, Pivot shift
testleri kullanılmıştır.
Radyolojik olarak öne çekmece
stress testi kullanılarak yandan çekilen
grafilerde değerlendirme yapılmıştır.
Hastalarda ameliyat olana kadar geçen süre 3 hafta- 2 yıl (ortalama 7.3 haftadır). Hastaların diz travması 3'ü futbol
aynarken düşme, 1'i basketbol aynarken düşme, 2'si trafik kazası, 2'si düş
me sonucu olmuştur.
Ameliyat öncesi 4 olguya atel tesbiti
yapılmış, bandaj ve antiinflamatuar tedavi verilmiştir. 1 olguya sol diz lateral menisektomi ameliyatı yapılmış, 2 yıl öncede medial menisküs yırtığı nedeniyle
operasyon önerilmiş, ancak hasta kabul
etmemiş. 1 olguya lateral menisektomu,
ön çapraz bağ primer tamiri ve staple
ile tesbit, medial kollateral ligamanın tibiaya tenodezi ve pesplasti operasyonu
uygulanmıştır. Diğer 2 olguya herhangi
bir tedavi uygulanmamıştır.
Ameliyatta görüler. ratolojinin değer-
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lendirilmesinde 4'ü izole önçapraz bağ
yırtığı, 2'sinde birlikte medial menisküs
kova sapı yırtığı, 1'inde lateral menisküs
yırtığı, 1'inde laterel menisküs, medial
kollateral yırtığı ve fibula başı kırığı birlikte olduğu gözlendi.
Proeporetaif klinik değerlendirmede
ortalama grade ll - grade lll anterior instabilite tesbit edildi. 2 olguya magnetik
rezonans imaging (MRI) tetkiki uygulanmış ve 1'inde yırtık şüphesi, diğeri normal şeklinde rapor alınmıştır.
Olguların takip süresi 1 ay- 1 yıl (ortalama 6.1 ay) olup, 8-37 gün (ortalama
18.8 gün) hastanede yatmışlardır. 1 olguda postoperatif hemoliz olmuş, diğer
olgularda herhangi bir kamplikasyon görülmemiştir.

Takip süresinin kısalığı nedeniyle
postoperatif takip sonuçlarını vermemeyi uygun gördük.

TARTIŞMA:

Kronik ön çapraz bağ yetmezliğine
bağlı olarak ortaya çıkan instabilitenin
restorasyonunda günümüzde cerrahi tedavinin ağırlıklı olduğu ortak görüştür
(1, 2, 3, 5, 7, 8, 9). Burada önemli olan
tedavinin konservatif mi, cerrahi mi olduğu değildir. Uygulanacak olan cerrahi tedavi nin instabiliteyi ortadan kaldırdığı gibi eklem hareketlerine erken dönemde
izin vermesi ve erken ambulasyonu sağ
laması önemlidir. Bu özellik bizim uyguladığımız cerrahi yöntemin amacını oluş
turmaktadır. Bir yandan kortikospongioz greft rigid fiksasyon yardımıyla yeri-

ne kaynarken, diğer yandan hasta ameliyattan sonra 5. günde tam vücud ağırlı
ğı ile yere basabilmekte ve 30 - 60 derece arasında diz hareketlerini yapabilmektedir. 3 ay sonra tam hareket kapasitesine ulaşılmaktadır. Bütün bu şartların
oluşması ise ancak rigif fiksasyonla olmaktadır.

Takip süresinin kısalığı ise sonuç
vermemiz açısından yeterli değildir.

KAYNAKLAR
1- Bemard R. Back, Jr, MD: Potentia/ pitfalls
of Kurasaka screw interference fixation for ACL
surgery, The American Journal of knee surgery.
April 1989. Vo/2. No: 2
2- Cianey WG Jr, Ne/son DA,Reider B, et al:
Anterior cruciate ligament reconstruction using
one third of the patel/ar tendon augmented by extra articu/ar tendon transferd. J. Bone Joint Surg.
1982: 64A: 352-359
3- Cianey WG Jr, Thomsen E. Oueland RT, et
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al: Anterior cruciate and posterior cruciate ligament reconstruction with patel/ar tendon utilizing
a media/ vascularized graft, lateral vascularized
graft, and free patel/ar tendon graft. Orthopaedic
Transaction 1987: 12: 70.
4- Jones KG: Reconstruction of the anterior
cruciate ligament: A technique using the central
third of the patel/ar ligament. J Bone Joint Surg
1963: 45A: 925-932.
5- Jones KG: Reconstruction of the anterior
cruciate /igament usirig the central one third of
the patel/ar ligament: A fo/law up report. J Bone
Joint Surg. 1970: 52A: 1302-1308.
6- Kurasaka M, Yoshiya S, Andrish jt: A biomechanica/ comparison of different surgical techniques of graft fixation in anterior cruciate reconstruction. Am J Sports Med 1987: 15(3): 225-229.
7- Noyes FR, Butler OL, Grood ES, et al: Biomechanical analysis of human ligament grafts
used in knee ligament repairs and reconstructions. J Bone Joint Surg 1984: 66A: 344-352.
8- Odensten M, Gillquist J: Functional anatamy of the anterior cruciate ligament and a ratianale for reconstruction. J Bone Joint Sur 1985:
67A: 257-262.
9- Paulos /E, Butler OL, Noyes FR, et al: lntraarticular cruciate reconstruction: Replacement
with vascularized patel/ar tendon. C/in Orthop
1987: 172: 78-84.

DiZ EKLEMiNiNMEDiAL KOLLATERAL
VE LATERAL KOLLATERAL BAGLARININ
BiOMEKANiGiNiN DENEYSEL iNCELENMESi

Dr. Ahmet U TURHAN *Dr. Mehmet YILDIZ*
Dr. Aydm BIYIKLIOGLU **Dr. Haftz AYDIN ***

Bu çalışmada, diz ekieminde Medial
Gollateral Ligament (MCL) ve Lateral
Gollateral Ligament (LCL)' in muhtelif
yönlerinde yüklenmelere karşı verdiği biomekanik cevapları ortaya çıkarmak
için yapılmıştır. MCL ve LCL'nin dizdeki
stabiliyete iştirakleri incelenmiş ve sonuçları sunulmuştur.

MCL Valgusda primer olarak gerilmiştir. Ayrıca ekstansionda daha fazla
olmak üzere, fleksionda da gerilmiştir.
Fleksion ve Ekstensionda, iç ve dış rotasyon uygulanırsa, MCL'de gerilme ortaya çıkmıştır.
LCL'de varus yüklemesinde aşırı derecede gerilmiştir. LCL'de Fleksion ve
Ekstension hareketleri esnasında gerilme olmamıştır. Fleksion ve Ekstension'da dış rotasyona zorlandığında
LCL'de gerilme olmuş, iç ratasyonlarda
ise gerilme olmamıştır.

Anterior Drawer Test (ADT) ve posterior Drawar Test (POT) uygulandığın
da MCL gerilmiş, LCL ise gerilmemiştir.
Diz ekieminde MCL'nin primer olarak valgus stabilitesinde rol oynadığı,
bununla birlikte rotasyonel yüklernelere
karşı koyduğu ve dizin antero - posterior stabilitesine iştirak ettiği tesbit edilmiştir. LCL ise öncelikle varus stabilitesine, az miktarda da rotasyonel zorlamaya karşı koyduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Biomechanics,
Medial Callateral Ligament, Lateral Collateral Ligament.

MATERYAL VE METOD
Çalışmamızda üç insan kadavra dizi
kullanılmıştır.

* KTÜ. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Yrd. Doç.
** KTÜ. Müh.-Mim. Fak. Mak. Böl. Rekon. A.B.O. Ooçenti
*** Yavuz Selim Kemik Hastaliklan Hast. Ortop. Uzm.
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Dizler

Amputasyondan

sonra diseke edilmiş ve - 20°C muhafaza edilmiştir. Diseksionda Eklem Kapsülü, MCL, LCL patellar tendom, patella
ve quadriceps tendonu, Distal iliotibial
band sağlam bırakılarak diğer yumuşak
dokular eksize edilmiştir. Çalışma esnasında dizler oda sıcaklığına getirilmiş,
her iki bağın arigolarına strain gauge yapıştırmak için yumuşak dokulardan temizlenmiş ve kurutulmuştur. Strain gage kemik çimentosuyla yapıştırıldıktan
sonra yarım devre sistemi kullanarak
amplifikatöre bağlanmıştır.
Dizler Femur tutucusuna tesbit edildikten sonra Trebel Üniversal Test Makinasına monte edilmiş, tibia tarafı serbest bırakılarak elle istenilen yönde kuvvet uygulanmış ve gerilimler amlifikatörden takip edilmiştir.
Tibia tarafından dize varus 1 valgus,
fleksion 1 ekstension ve rotasyonel kuvvetler uygulanmış ve gerilimler kaydedilmiştir. Bu işlem üç dize de aynen uygulanarak sonuçlar kontrol edilmiştir.

TARTIŞMA

Dizler
Valgus
yüklenmesinde
MCL'de Varus yüklenmesinde de
LCL'de aniden ve fazla miktarda gerilme görülmüştür ki, diğer biomekanik çalışmalarla da uyumludur (2, 4, 5).
Ekstensionda ve özellikle hiper ekstensionda MCL' de çok fazla gerilm e olmaktadır, fleksionda ise daha az gerilme görülmüştür. Hiperekstensionda iç
ve dış ratasyonlarda MCL'de çok fazla
785

gerilme olmuş, fleksionda iç ve dış rotasyonlarda da gerilme görülmüştür. Bu
sonuç France ve arkadaşlarının yaptıkla
rı biomekanik çalışmalarla benzerlik gösterir (3, 5). Dizin antero - posterior hareketlerinde MCL'de gerilme olmuş,
LCL'de olmamıştır. Axial yüklernede
MCL ve LCL'de. ise geri! me ortaya çık
mıştır. Bu durum, Engin ve arkadaşları
nın yaptığı biomekanik çalışmalarla uygunluk göstermiştir (1).
Bununla birlikte Fukubayashi ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada LCL' nin
dizin antero - posterior hareketlerinde
rolü olduğunu ileri sürmüşlerdir (6). Bizim çalışmamızda LCL' nin dizin antero posterior hareketlerinde ve fleksion ekstensionda gerilmediği şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu bize LCL'nin yüklenmelerinde kuwetin varus dışında proximal
tibo - fibular eklem tarafından absarbe
edildiğini düşündürmüştür. Ekstensionda ve fleksionda dış ratasyon uygulandı
ğında LCL'de az bir gerilme görülmüş,
iç rotasyanda ise gerilme olmamıştır.
Bu durum France ve arkadaşlarının yaptığı biomekanik çalışmayla uygunluk
göstermiştir (3).

SONUÇLAR

Bu

çalışmada şu

sonuçlara

varılmış-

tır:

1- Valgus yüklenmesinde MCL'de,
varus yüklenmesinde LCL'de aşırı gerilme

olmuştur.

2- Ekstensiona zorlamada MCL'de

aşırı

gerilme olurken, fleksiona zorlamada ise daha az gerilme olmuştur.
3- Fleksion, dış rotasyanda MCL'de
daha fazla gerilme olurken, Fleksion - iç
rotasyanda da gerilme görülmüştür.
4- Ekstensionda iç ve dış rotasyona
zorlandığında MCL'de gerilme ortaya
çıkmıştır.

5- Ön ve arka çekmece testinde sadece MCL'de, axial yüklenmede ise

Varus

MCL
LCL

MCL ve LCL' de gerilm e görülmüştür.
6- Fleksion ve ekstension hareketlerinde LCL'de gerilme olmamıştır.
7- Fleksion- dış rotasyanda LCL'de
az gerilme olmuş, fleksion-iç rotasyanda ise gerilme olmamıştır.
8Ekstension dış rotasyanda
LCL'de gerilme olmuş, ekstension-iç rotasyonda ise gerilme olmamıştır.

Fleksion

Fleksion

Ekslension

Ekslension

iç

Dış

iç

Dış

Valgus

Fleksion

Rolasyon

Rolasyon

Ekslension

Rolasyon

Rolasyon

AOT•

Por••

Yükleme

+++

+

+

++

++

+

++

+

+

+

+++

+

+

+

* Anterior Drawer Te st
** Posterior Drawer Test
KAYNAKLAR

1- Engin, A.E., and Korde, M.S.: Biomechanics
of Normal and Abnormal Knee Joint. Journal of Biomechanics V. 7. 1974
2- Hastings, D.E., Knee Ligament instabifity. A
Rational Anatomical Classification. Clinics ortopaedics and Related Research. N. 208, 1986
3- France, Daniels, A.U., Marlowe Goble E.,
and K. Dunn: K.H., Simultaneous Quantitation of
Knee Ligament forces. Journal of Biomechanics
V. 16N. 8,1983

4- K. Fiske Warren, Joun L Marcha/1, E. Girgis:
The primestatic stabili zer of the Medial Side of ttı e
Knee. Journal of Bone· and Joint Surgery. 56-A.
1974
5- Moeinzadeh, M.H., Engin, A.E., Akkaş N.,
Two-Dimensional dynamic modeliing of Human
Knee. Jount. Journal of Biomechanics, V. 16 N. 4,
1983
6- Fukubayashi, T., Torzilli, P.A., Mark Sherman
F., and Warren, F.: An in Vitro Biomechanichal
Evaluation of Anterior - Posterior Motion of the
Knee. Journal of Bone and Joint Surger}t. 64-A.
1982.
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DiZiN ANTERiOR VE POSTERiOR CRUCIATE
LiGAMENTLERiNiN BiOMEKANiGiNiN
DENEYSEL iNCELENMESi

Dr. Ahmet U. TURHAN *, Dr. Mehmet YILDIZ *
Dr. Aydm 8/YIKL/OGLU **,Dr. Muhittin ŞENER***, Dr. Haf1z AYDIN****

Bu çalışma, dizde ACL ve PCL'nin
algus, varus, extansion, flexion, iç ve
ış ratasyon zorlamalarına karşı verdiği
iomekanik cevapları aydınlatmak için
apılmıştır. ACL ve PCL'in dizdeki stabili~ye iştirakleri incelenmiş ve sonuçları
unulmuştur.

ACL'de tibianın öne doğru çekilmeinde, PCL'de ise tibianın arkaya doğru
ilm-esi esnasında geri! me ortaya çıkmış
r. Flexion ve extansionda tibianın içi,
ış rotasyonlarında ACL'nin extansiona iç ve dış rotasyanda ise PCL'nin de
erildiği, hiperextansionda PCL'de daha
tzla olmak üzere, her iki bağda da geril-

rus ve valgus stabilitesine iştirak ettiği,
hiperextansionda çok gerildiği ve extansionda rotasyonel stabilitede mühim rol
oynadığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ön çapraz bağ,
arka çapraz bağ, biomekanik alt çizgi.

MATERYAL VE METOD
Çalışmaya

ACL'de, varus - valgusda
CL'de gerilme gözlenmiştir. ACL'de
Jpma tibia tarafından, PCL'de ise fe-

esas olmak üzere üç insan kadavra dizi kullanılmıştır. Dizler diseksiyondan sonra - 20°C'de muhafaza
edilmiş ve çalışma anında oda sıcaklığı
na getirilmiştir. Çalışmada; diz, ternur tutucusu vasıtasiyle tesbit edildikten sonra, tibia tarafından serbest bırakılmış;
böylece tibiaya istenilen yönde kuwet

ıur tarafından olmuştur.

verilmiştir.

Dizde ACL'nin tibianın öne kayması
l engellediği, flexion extansion durum~
.rında rotasyonel ve dizin varus zorlaıasına karşı koyduğu, PCL'nin ise va-

Femur tutucusu Trebel Universal
test makinasına monte edilmiş, gerilimler Anterior Cruciate Ligament (ACL) ve
Posterior Cruciate Ligament (PCL) inser-

ıe olduğu müşahade edilmiştir. Ayrıca
:ırusda

KTÜ T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Yard. Doç.
'KTÜ. Müh.-Mim. Fak. Mak. Böl. Rekon. A.B.D. Doç.
'* KTÜ. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D.
'*Trabzon-Yavuz Selim Kemik Hastaliklan Hast. Ortop. Uzm.
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siosuna

yapıştırılan

Strain - gauge tara-

TARTIŞMA

fından ölçülmüştür.

Diz, Femur tarafından tutucuya tesbit edildikten sonra Trebel Universal test
makinasına monte edilmiş ve serbest kalan Tibia tarafına flexion, extansion, varus, valgus, hiperextansion ve ratasyon
hareketleri yaptınlarak ortaya çıkan gerilimler amplifikatörden kaydedilmiştir.
Bu işlem üç dize de sırasıyla uygulanmış ve sonuçlar mukayese edilmiştir.

SONUÇLAR
Bu

çalışmada şu

sonuç ve kararlara

varılmıştır:

1- ACL, tek başına tibianın öne doğ
ru çekilme durumunda gerilmiştir.
2- Dizin extansion durumunda, Tibia
iç ve dış rotasyona getirildiğinde
ACL'de daha fazla olmak üzere, PCL'de
de gerilme olmuştur.
3- Dizin flexionunda ise ACL'de dış
rotasyanda daha fazla olmak üzere, iç
rotasyanda da gerilme olmakta, PCL'de
ise gerilme olmamaktadır.
4- Diz hiperextansionda zorlandığın
da ACL'de az olmak üzere, PCL'de daha fazla gerilme olmuştur.
5- Tibianın arkaya itilme durumunda
sadece PCL'de gerilme olmuştur.
6- Extansionda tibiaya iç ve dış rotasyon verildiğinde ACL ve PCL'de geriime

olmuştur.

7- Tibianın valgusa zorlanmasında
PCL'de. varusa zorlanmasında ise,
ACL'de daha fazla olmak üzere her iki
bağda da gerilme olmuştur.

788

Çalışmaya

dahil edilen dizlerde Flexionda ve Flexion dış rotasyanda daha
fazla olmak üzere iç rotasyanda da
ACL'de gerilim olmuş, PCL'de gerilim olmamıştır. Bu durum bazı araştırmalarla
uygunluk göstermekte (2, 5), bazı araş
tırmalarla tezat teşkil etmektedir (1, 4).
Flexionun arttırılmasıyle beraber, PCL'nin orijin ve inversiosunun birbirine yakınlaşacağı düşünülürse, bağda gerilim
olmayacağı ortaya çıkacaktır. ACL'de
ise özellikle ön bölümünde bunun tersi
bir durum olacaktır.
Anterior Drawer testde ACL'de, posterior Drawer testde PCL'de gerilim olmuş ve bu durum diğer araştırıcıların
yaptığı çalışmalarla da uygunluk göstermiştir (3, 4, 6).
Extansion ve hiperextansionda gerilim ACL'de olmak üzere daha çok
PCL'de olmuş, özellikle iç rotasyona
zorlandığında gerilim PCL'de daha da
artmıştır. Bu durum bazı araştırıcılar tarafından da tesbit edilmiştir (1, 2). Extansionda PCL' nin origo ve intersio arası mesafenin artacağı ve ACL'nin arka bölümünde de aynı durumun olacağı göz
önüne alınırsa, gerilimin bu şekilde olacağı ortaya çıkacaktır.
Tibianın varusa zorlanmasında, gerilim daha çok ACL'de, valgusa zorlanmasında ise, daha fazla PCL'de tesbit edilmiştir. Araştırmalarda ACL ve PCL' nin dizin lateral ve medial bölgesinin stabilizasyonunda da rol oynadığı ifade edi!-.
miştir

(1).

Var us

Valgus

ADT*

Hipereks-

POT**

iç Ro!

tansion
ACL

++

-

+

PCL

+

++

-

+
+++

Fleksion
Dış

Ro!

iç Ro!
+

++

-

-

-

++

+

+

++

+

1

Dış

Rol

* Arrterior Drawer Test

* * Posterior Drawer Test

of anterior · posterior motion of the Knee. J. Bone
Jqint Burg. Vol. 64-A. No. 2. pp 883-87, 1982
4- Steindler, A.: Kinesiology of the Human
Body. Fourth printing. Charles C. Thomas Publishes. Springfield. /1/inois. USA, pp. 327-340, 1973
5- Symposium on the Anterior Cruciate Ugament Part ll. The orthopedic Clinics of North America, Vol, 16 No. 2, 1985
6- Foru Fukubayashi, Peter, A. Torzilli., Mark,
Fb. Sherman and Russel F. Warren.: An in vitro Biomechanical eva/uation of the anterior posterior
motion of the Knee. J. Bone Joint Surg. Vol. 64-A,
No. ~pp.258-64, 1982

KAYNAKLAR

1· Bruce, A. Van Dammelen and Peter J.
Anatamy of the posterior Cruciate Ugarıent. Areview. The American J. of Sports Medicire. Vol. 17. No 1, pp. 24-28, 1989
2- France, F. Paul., Daniels, A. Ü., Marlowe
)oble, E. and Harold K. Dunna.: Simuftaneous Qu!ntitation of Knee Ugament forces. J. Biomecha'İC Vol. 16, No. 8. pp. 553-564, 1983
3- Martin 1. Leary., Feter A., Tarzilli and Rus?/ F. Warren.: An invitro Bimechanical Evaluation
~owler:
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TÜRKiYE'DE ARTROSKOPi VE ARTROSKOPiK
CERRAHiSi ÜZERiNDE
.
BIR ANKET ÇALIŞM~SI

Dr. Metin LütfiBAYDAR *

Bu

çalışma

Türkiye'de artroskopi ile
uğraşan 17 artroskopiste gönderilen anket formu verilerinin değerlendirilmesini
içermektedir.

GiRiŞ

Türkiye'de artroskopi ve artroskopik
cerrahinin tarihçesi ile ilgili olarak bugüne kadar yapılmış düzenli bir çalışma bulunmamaktadır. Biz bu konuda sağlıklı
veriler elde etmek amacıyla düzenlediği
miz anket formlarını Türkiye'de artroskopi ile uğraştığını bildiğimiz 17 artreskopiste göndererek örnekleme ile çalışma
elde ettik. Bu çalışmanın verilerini sunuyoruz.

sini ilk ne zaman, nerede, nasıl vejveya
kimden duyduğu/okuduğu, kaç yıldır
artroskopi ile uğraştığı, çalıştığı klinikte
kaç yıldır artroskopi yapıldığı, artroskopi
ile ilgili gördüğü eğitim, kurslar ve katıldı
ğı toplantılar, kullandığı artroskopinin
markası ve bulunan enstrümanlar, Haziran 1990'a kadar direkt göz ile ya da video~ kamera ile yapılan tanısal ve cerrahi artroskopi sayısı, çalıştığı klinikte artroskopi ile ilgili uzmanlık tezi olup olmadığı, yurtiçi ve yurtdışı bildiri ve makaleleri sorgulanmıştır. Anket formu verileri
Tablo- 1'de gösterilmiştir.

BULGULAR
An~et çalışmasının verilerine göre ül-

GEREÇ VE YÖNTEM

Haziran 1990 içerisinde 17 artreskopiste gönderilen anket formları gerecimizi oluşturmaktadır. Anket formunda kimlik bilgilerinden sonra artroskopi kelime-

kemizde artroskopi bilinci, ilk kez 19601961 yılmlarında Prof. Dr. Veli LÖK tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kütüphanesinde Watanebe' nin 1957 yılın
da yayınlanan artroskopi atlasının ilk
baskısının görülmesiyle başlamıştır. Daha sonra GATA Fizik Tedavi ve Rehabili-
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lığına Prof. Dr. Veli LÖK seçilmiştir. 1989

tasyon kliniğinden Prof. Dr. Orhan ERTEM 1972 yılında Paris'te "Menisküs Lezyonları ve Sekellerinin Teşhisinde Arthroscopie' nin Değeri" adlı Doçentlik tezi

yılında derneğin

Antalya Şubesi açılarak
başkanlığına Prof. Dr. Erdoğan ALTINEL seçilmiştir. 1.10.1990 tarihinde Ankara Şubesi kuruluş çalışmalarını tamamlamış ve başkanlığına Prof. Dr. Ethem GÜR seçilmiştir.

çalışmasını yapmıştır.

30 Nisan 1977'de Fransa'nın Nice
şehrinde Pensilvanla Üniversitesi tarafın
dan düzenlenen ve John C. JOYCE'un
yönettiği 1 aylık Temel Diagnostik Artroskopi kursuna Türkiye'den Prof. Dr.
Veli LÖK, Prof. Dr. Erdoğan ALTINEL ve
Op. Dr. Behçet SEPiCi katılmışlardır.

GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda Kasım 1988'en bu yana
artroskopik cerrahi yapılmaktadır. Bunun dışında ülkemizde bugün 12 merkezde video - kamera monitör sistemi
ile artroskopi ve artroskopik cerrahi ya-

Ülkemizde ilk artroskopi, 1977 yılın
da Ege Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde düzenlenen artroskopi
kursunda isveçli Prof. Dr. Ejnar Eriksson tarafından yapılmıştır.

pılmaktadır.

SONUÇ
Ülkemizde tüm ortopedistlerin arasında coşkulu ve özverili bir artroskopi
ailesinin varlığı yadsınarrıaz. Bu birliğin
sağlanmasında T.A.D.C.D.'nin katkıları
çok büyüktür. Yapılan anket çalışmasın
da yurtdışı bildiri ve yayın için gerekli birikimlere ve özellikle dökümantasyon gereçlerine yeni sahip olmamıza bağlan

ilk arstroskopik yayın Prof. Dr. Erdoğan ALTINEL'e ait olup 1979 yılında yayınlanmıştır. Artroskopi ile ilgili ilk uzmanlık tezi Doç. Dr. Ömer TAŞAR'a ait
olup 1984 yılında bu tezi kitap olarak basılmıştır.

maktadır.

ikinci temel artroskopi kursu 13- 14
Aralık 1986'da izmir'de Prof. Dr. Veli
LÖK'ün sorumluluğunda Dr. Gliniz tarafından düzenlenmiş. Buradaki konuşma
larda Doç. Dr. Ahmet Turan AYDIN ülkemizde ilk kez dana dizi modelinde artroskopinin eğitimi konusunu gündeme

17 Artroskopist arasında yapılan örnekleme çalışmanın verileri Tablo - 1'de
gösterilmiştir.

Not: Artroskopi ile ilk uğraşanlardan
Doç. Dr. Ahmet Sebük, Prof. Dr. Ümit
Akkoyunlu, Dr. Uğurtan Baysan, Prof.
Dr. Aziz AJturfan, Prof. Şahap Atik, Doç.
Dr. Mahmut Doral, Doç. Mehmet Binnet
ve daha birçok meslektaşımızın katkıları

getirmiştir.

1983 yılında başlatılan Türkiye Artroskopt -ve Diz Cerrahisi Derneği
(T.A.D.C.D.) kuruluş çalışmaları 1987 yı
lında tamamlamış, dernek genel başkan-

nı şükranla anarız.

R.Ege
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· Tablo 1: "Türkiye'de Artroskopinin Tarihçesi" anket formu verileri.
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KAYNAKLAR

Anabilim Dalı Başkanımız Sayın hocam Prof. Dr. Ömer ŞARLAK, Sayın hocalarım ve yetişmemde büyük katkıları
olan Sayın Hocam Prof. Dr. Ethem GÜR
başta olmak üzere anket çalışmasına
katkıda bulunan Türkiye'nin diğer Ortapedi kliniklerinde çalışan tüm hocalarım
ve ağabeyierime teşekkür ederim.

1- ALTINEL,

Erdoğan: Kişisel görüşmeler,

1991
2- GÜR, Ethem: Kişisel görüşmeler, 1991

3- LÖK, Veli: Artroskopinin tarihi ve geleceği:
Acta Orth. Trav. Turc .. 21: 82, 1987
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2000 DiZ ARTROSKOPiSi OLGUSUNDA
KARŞILAŞTIGIMIZ KOMPLiKASYONLAR

Dr. Aziz AL TURFAN *, Dr. Abdullah GÖGÜŞ **
Dr. Ha/it PlNAR **, Dr. Ömer TAŞER ***
1983- 1900 yılları arasında i.ü.i.T.F.
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde yapılan toplam 2000 tanısal ve cerrahi diz
artroskopisi olgusunda karşılaştığımız
komplikasyonlar analiz edildi. 7 değişik
tipte 33 kamplikasyon görüldü. Genel
kamplikasyon oranı % 1.65 idi.
Sıklık sırasına göre komplikasyonlar; hemartroz% 0.60, eklem dışına sıvı
ekstravazasyonu% 0.50, iatrojenik kıkır
dak lezyonu % 0.20, alet kırılması %
0.1 O, iatrojenik meniskus lezyonu %
0.1 O, sinovyal ş iş me % 0.1 O, tromboemboli % 0.05 olarak bulundu. infeksiyon
ve nörovasküler lezyon görülmedi. Sonuçlarımız literatür bilgisi ışığı altında tar-

başlanmış

ve

kullanımı

adeta patlama
tarzında yaygınlaşmıştır. Bu yeni ve az
invaziv tekiğin yarattığı heyecan ile artroskopik girişimlerin sayısı dünyada ve
buna paralel olarak ülkemizde günden
güne hızla artmaktadır. Buna bağlı olarak günlük uygulamalar sırasında ve
sonrasında çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkmağa başlamıştır.
'"' Artroskopinin genelde düşük olan
kamplikasyon oran ve tiplerini sağlıklı
bir şekilde ortaya koyabilmek için geniş
serilere ihtiyaç vardır. Olgu sayısının gerçekçi bir kamplikasyon analizi için yeterli olduğuna inanılarak bu çalışma gerçekleştirildi.

tışıldı.

MATERYAL VE METOD
GiRiŞ
Aralık

1983- Aralık 1990 arasında yapılan tanısal ve cerrahi diz artroskopisi
işlemleri çalışmaya dahil edilöi. Yapılan
artroskopik ameliyatlar şunlardı: Meni-

Artroskopi ve artroskopik cerrahi
1970'1erin başından itibaren yaygın olarak ortopedik cerrahide kullantimağa
* i.ü.i. T.F.
** i.ü.i. T.F.
*** i.ü.i. T.F.

Ortop. ve Travm. A.B.D. Profesörü
Ortop. ve Travm. A.B.D. Asistam
Ortop. ve Travm. A.B.O. Doçenti
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sektomi, plika ve brid eksizyonu, lateral
retinaküler release, serbest cisim ekstirpasyonu, sinovyal biyopsi, parsiyel
kondroplasti, abrazyon artroplastisi ve

Tablo 1:

drilleme gibi birinci jenerasyon artroskopik girişimler. 2000 olguda 7 farklı tipte
olmak üzere toplam 33 kamplikasyon
(% 1.65) görüldü (Tablo 1).

Olgularımızda karşılaştığımız

komplikasyonlar

GENEL ORAN

TiP

ADET

%

KOMPLiKASYONLAR
ARASINDAKi
ORANI(%)

HEMARTROZ

12

0.60

36.36

SIVI EKSTRAVAZASYONU

10

0.50

iATROJENiK KIKIRDAK LEZY.

4

ALET KIRILMASI

2
2
2
1

0.20
0.10
0.10
0.10

30.30
12.12

iATROJENiK ME~~iSKUS LEZY.
SiNOVYAL ŞiŞME
TROMBOEMBOLi
iNFEKSiYON
NÖROVASKÜLER LEZV.
TOPLAM

o
o
33

0.00

6.06
6.06
6.06
3.03
0.00
0.00

1.65

100.00

0.05
0.00

ekstravazasyonu diz çevresinde cilt altı
na veya uylukta Quadriceps lifleri boyunca oldu. Hiçbir olguda popliteal bölgeye
veya baldıra bası ile Kampartman Sendromu gelişmedi ve olguların hepsinde
en geç 7 gün içinde tam reabsorbsiyon
saptandı. 1O olgunun sadece birinde artroskopi öncesi kapsül ve bağ lezyonuna bağlı böyle bir kamplikasyon gelişe
ceği öngörülmüşken, diğer 9 olguda belirli bir neden tespit edilmedi.
iatrojenik kıkırdak lezyonlarının ikisi
medial femur kondili yük binme yüzeyinde, diğer ikisi de patella lateral yüzünde

Hemartroz artroskopi işlem sırasın
da ortaya çıkan, görüntüyü bozarak işle
min yarıda kesilmesine yol açan ve 1 ve. ya pastop takibinde bir veya birkaç kez
aspire edilen kanamalar olarak tanımlan
d ı. Yıkama ile görüntünün netleştiği ve
işleme devam edilen ufak kanamalar dikkate alınmadı. 12 olgunun 8'i (% 67) lokal anestezi ile turnikesiz yapılan tanısal
artroskopi sırasında, 4' ü (% 33) genel
anestezi altında ve turnike sarılarak yapı
lan artroskopik cerrahi işlemler sırasın
da gelişti.
Eklem dışına sıvı (% 0.9'luk NaCl)
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olup, künt trokar ile kanülün ekleme sokul ması ve eklem içinde ilerletilmesi sıra
sında oluşmuştu. Depresyon tarzındaki
bu lezyonlar klinik olarak önemsiz kabul
edildi ve pastop takiplerde bu lezyonlara bağlanabilecek herhangi bir yakınma

küler lezyon,
medi.

kırık

ve

bağ

Jezyonu görül-

TARTIŞMA··

olmadı.

Literatürtaramaları sırasında

konuyla ilgili Türkçe yayına rastlanmadı. Yabancı literatürdeki ilk yayın 1982'de Mulhollan tarafından yapılmıştır (7). O. H.
Sherman ve ark. 1986'da yayınladıkları
makalelerinde komplikasyo"ları önlenebilir, önlenmesi olası ve önlenemez olarak üç gruba ayırmışlardır. Önlenebilir
grubunda nörolojik lezyonlar, hemartroz, alet kırılması, ekimoz ve yara iyileş
mesi problemleri; önlenmesi olası grupta efüzyon ve adezyonlar; önlenemez
grubunda ise infeksiyon, kardiyevasküler problemler ve refleks sempatik distrofi yer almaktadır (12). Aynı grubun
1990'da yayınladıkları ikinci serilerinde
nörolojik lezyonların sıklığı % 0.57'den
% 0.25'e, alet kırılması % 0.2'den %
0.04'e ve genel kamplikasyon oranı %
8.2'den % 6.1 'e düşmüştür (1 O).
Bizim 2000 olguluk retrospektif, sadece dizin tanısal ve birinci jenerasyon
artroskopik cerrahi işlemlerinin dahil
edildiği çalışmamızdaki genel kamplikasyon oranı % 1.65'dir. Literatürde genel
kamplikasyon için% 0.6 ile% 15 arasın
da verilme.ktedir (2, 7, 10, 11, 12, 14).

Kırılan

iki aletten basket forceps bir
"tight knee" olgusunda triangülasyon yaparken kırıldı. Ancak kırılan parçanın eklem dışında kalmıştı. Diğerinde tutucu
aletle meniskus tutulmak istenirken tutucunun ağzı kırıldı ve eklem içinde kalan
kırık parça artroskopik olarak çıkartıldı.
Giriş deliğinin çok inferiarda olması
nedeniyle iki olguda kanül standart anterolateral girişten lateral meniskus ön
boynuzunun altından sokuldu. Artroskopi işlemi sırasında yeterli manipülasyon
sağlanamadığından kanülün yeri değişti
rildi ve görülen iatrojenik lezyonlara meniskal trimming yapılmak zorunda kalın
dı.

Sıvı ortamın kullanıldığı

her artreskopik girişimde belli oranda sinovyal şiş
me görülürken, şişme öncesi sinavyanın hipertrafik ve hiperemik görüldüğü
iki olgudan birinde aşırı şişmeden dolayı
tanısal artroskopi yarıda kesildi, diğerin
de ise artroskopik parsiyel menisektomi
açık subtotal menisektomiye dönüştürül
dü.
30 dakika turnike altında çalışılan
bir olguda pastop 15. günde aynı ektremitede tromboflebit gelişti ve venografi
ile tanı doğrulandı. Akciğer embolisi klinik bulguları gelişmeyen olgu konservatif tedaviye cevap verdi.
Olgularımızda infeksiyon, nörovas-

Aynı özellikleri taşıyan 118590 olguluk

bir çalışmada (2) verilen % 0.8'1ik oranı,
otörün kendisinin de düşük bulduğu
göz önüne alınırsa; biz% 1.65'1ik oranı
mızın gerçekçi olduğu kanısındayız.
Hemartrez tüm diğer yayınlarda ol-
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d uğu gibi bizim serimizde de en sık rastlanan (% 0.60) komplikasyondur. Literatürde % 1O'lara varan oranlar bildirilirken en sık sebebin de lateral retinaküler
release olduğu gösterilmiştir (5,6, 7,
13). Olgularımız arasında lateral retinaküler release sayısının düşük olmasının,
hem hemartroz hem de genel kamplikasyon oranımızın daha düşük kalması
na sebep olduğunu düşünüyoruz.
Çalışmamızda

komplikasyonların

% 50'sini teşkil eden ve perop kamplikasyon olarak değerlendirilebilecek sıvı
ekstravazasyonu, iatrojenik kıkırdak ve
meniskus lezyonları ve sinovya şişmesi
sıkiıkiarına ilişkin literatür bilgisine rastlamadık.

Major kapsüler lezyon varlığında
ve pompa kullanımında sıvı ekstravazasyonu olabileceği ve Kampartman Sendromu ihtimalinden bahsedilmiştir (3, 9).
Noyes ve Spievak major ligaman lezyonlu dizlerde artroskopinin kontrendike olduğu görüşündedirler (8).
Alet kırılma sıklığı ilk yayınlarda %
0.1 - 0.3 olarak verilirken son yıllarda bu
oranlar istatistiksel olarak anlamlı dere-.
cede düşerek % 0.04- 0.05'1ere inmiştir
(10, 15). Bu düşüşte teknolojinin geliş
mesine paralel olarak aletlerin daha iyi
tasarımianmaiarı ve artroskopistin tecrübesinin önemi büyüktür. De Lee ve
Lundberg ve ark.'nın çalışmalarında kırı
lan aletlerin ortalama yaşının 15.4 ay olduğu ve metal yoğunluğunun kırıklarda
önemli bir neden oluşturduğu gösterilmiştir (2, 4). % 0.1 O' luk oranımızı ekonomik sebeplerle eski model aletlerle uzun
süre çalışmak zorunda kalmamıza bağlı
yoruz.
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Yabancı

literatürde genelde > %
0.1 O olarak verilen tromboembolinin bizdeki % 0.05'1ik oranını şu şekilde açıkla
maktayız: a) Ülkemiz insanlarının konstitüsyonel durumu, b) Subklinik formları
nın gözden kaçmış olması (özellikle yatı
rılmıyan olgularda), c) Olgularımızın büyük çoğunluğunu genç ve turnikesiz tanısal artroskopi· uygulanan hastaların
oluşturması.

Serimizde hiç eklem infeksiyonuna
rastlamamız sevindiricidir. Literatürde
çeşitli otörler tanısal artroskopide infeksiyana rastlamamışlardır (1, 6, 17). Mulhollan 9000 artroskopide 7 infeksiyon bildirirken (7) , % 0.2'1ik oranlar da verilmiştir ( 15). Asepsi ve antisepsi kuralları
na dikkatin yanında, yapılan artroskopik
işlemin güçlüğü ve süresi, aletlerin sterilizasyonunda kullanılan solüsyon ve gazların farklı d ezentektan güçlerinin infeksiyon sıklığında önemli rol oynadığı kanı
sındayız ..
Nörovasküler komplikasyonumuz
olmadı. Bunda çok mecbur kalmadıkça
posteromedial ve pasteralateral girişle
rin kullanılmamasının ve çalışmamızda
artroskopik meniskus tamir olgularının
olmamasının rolü vardır.

SONUÇ
Sonuç olarak invaziv bir yöntem
olan artroskopinin de çeşitli kamplikasyanları olabilmektedir, fakat bu komplikasyonların yüksek oranda olmaması iş
lemin hem tanı hem de tedavi için gü~
venli bir yöntem olmasını sağlamakta-.
dır.

KAYNAKLAR
1- Oandy, D. J., Jackson, R. W.: The impact
of Arthroscopy on the management of disorders
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2- De Lee, J.: Complications of arthroscopy
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DiZ EKLEMLERiNDE TANISAL VE/VEYA CERRAHi
ARTROSKOPi UYGULANAN 348 OLGUNUN
PETROSPEKTiF ANALiZi

Dr. Oğuz GÜRCAN *, Dr. Metin Lütfi BAYDAR **
Dr. Ethem GÜR ***, Dr. Vecihi KIRDEMiR ****
Yürüme

biyomekaniğinde

çekleştirilmektedir.

fonksiyo-

nel ve estetik açıdan oldukça önemli bir
yaşamın

aktif de-

için gerekli ekiemierin

başında

yeri olan diz eklemi,
vamlılığı

Menisküsün artrotomiyle total
ması görüşü,

dır.

elden

çıkarıl

günümüzde menisküsün

geldiğince korunması,

parsiyel re-

zeksiyon, menisküsün sütüre edilmesi,
Travma sonucu
patolojilerinin

tanı

oluşan

menisküs doku kültürleri ve menisküs

diz ekiemi

ve tedavisinde artros-

transplantasyonuna

kopi, kişinin günlük aktivitesine daha er-

doğru değişim

gös-

termektedir.

ken dönebilmesini sağladığı için önem
kazanmaktadır. Travmalı olguların değer

lendirilmesinin yanısıra dejeneratif artritli
olguların

da

tanı

GEREÇ ve YÖNTEM

ve tedavisi artroskopi

ile yapılabilmektedir.
Serbest cisimlerin
ral kapsüler

gevşetme,

GATA As.
çıkartılması,

late-

abrazyon atroplastisi artroskopi ile ger-

*
GATA As.
** GATA As.
** * GATA As.
**** GATA As.

Tip
Tip
Tip
Tip

Fak.
Fak.
Fak.
Fak.

Ortop.
Ortop;
Ortop.
Ortop.

ve
ve
ve
ve

Travm.
Travm.
Travm.
Travm.

Dalında

kopi

uygulamasına

ABD. Yrd. Doç.
ABD. Uzm. Öğr.
ABD. Prof.
Uzmam

direkt göz ile tanısal artros1983

yılında başlan

Video kamera ve monitor

··yapılan
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sinovyektomi ve

Tıp

artroskopi

kullanılarak

uygulamasına

ise

1988 yılı

Kasım ayı

Kasım

ki 26

içerisinde

başlandı.
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348 olgunun 25'i (% 7.19) kadın,

1988- Ocak 1991 döneminde-

aylık

peryodda,

tanısal

vejveya

232' ü (% 29.81) erkek olup,

olgularımı-

;:.

cerrahi artroskopi uygulanan 348 olgunun 352 dizi gerecimizi
Tanısal

oluşturmaktadır.

artroskopi Watanabe yönte-

tekniğine

göre

28.4 (9-63) olarak bu-

lunmuştur.

mine göre, cerrahi artroskopde triangülasyon

zın yaş ortalaması

348 olgunun artroskopik
ları

Tablo l'de

bakı

sonuç-

gösterilmiştir.

yapıldı.

Tablo 1: 348 olgunun 352 dizide artroskopik

tanı sonuçlarının

dökümü.

'·

Artroskopik

Tanı

Olgu

Menisküs patolojisi
Osteokondritis dissekans
Patellar kondromalazi
Patolojik medial plika
Serbest cisim
Sinovyal hipetrofi
Patellar lateral subluksasyon
Yabancı cisim
Osteokondral travmatik proçes
Dejeneratif atrit
Ön çapraz bağ rüptürü
Ön çapraz bağ + arka çapraz
bağ rüptürü
Intakt
Ön çapraz bağ lezyonu +
meniskül patolojisi
Sinovyal hipertrofısi +
menisküs patolojisi
TOPLAM

Artroskopik bakıda menisküs patolojisi görülen 187 olgudan 124'ü (% 66.32)
medial meniskopati, 63'ü (% 33.68) ise
lateral meniskopati olarak değerlendiril
miştir.

soo

Sayısı

Olgu Yüzdesi

159
33
18
4
17
3
14
2
6
15
24

%45.18
%9.37
%5.12
% 1.13
%4.83
%0.86
%3.98
%0.56
%1.70
%4.26
%6.83

1
28

%0.28
%7.95

19

%5.40

9
352

%2.55
% 100,00

187 meniskopatinin yırtık tiplerine ve
medialjlateral oluşuna göre dağılımı
Tablo ll'de gösterilmiştir.

Tablo ll: 187 meniskopatinin
oluşuna

Yırtık

Tipi

Longitudinal

yırtık

göre

tiplerine ve medialjlateral

dağılımı.

Olgu

Olgu

Olgu

Olgu

Sayısı

Yüzdesi

Sayısı

Yüzdesi

%1

--

4

%2.1

3

o/o 1.6

7

43

o/o 23

24

o/o 13

67

7

%3.8

8

o/o 4.5

i5

i5

%8

4

o/o 2.i

i9

inkomplet

2.

Toplam

2

Periferik
ayrılma

Kova

sapı

Horizontal

Superior

Klivaj

inferior

Oblik

Posterior

6

%3.2

3

o/o i .6

9

Anterior

9

o/o 4.8

2

o/o i

ii

Komplet

7

o/o 3.8

3

o/o 1 .6

10

inkomplet

3

% i.6

1

o/o 0.5

4

Papağan gagası

i4

o/o 7.6

9

o/o 4.8

25

Normal

10

%5.4

2

%1

12

2

o/o i

1

o/o 0.5

3

2

%1

1

o/o 0.5

3

2

%1

2

63

o/o 33.7

187

Radial

Dejenere

Ki st ik
Kompleks
Diskoid
Menisküs

--

TOPLAM

124

Olgularımızın

o/o 66.3

yıkama

troskopik parsiyel menisektomi, 58 olgu-

(wash-out), geri kalan ve endikasyon koyduğumuz 17 olgumza da (%

rnuza (% 16.49) ise artrotomi + meni-

4.(}3) ikinci bir seansta ön çapraz

sektomi
raz

129'una (% 36.64) ar-

uygulanmıştır. Yalnızca

bağın

rüptüre

olduğu

re-

konstrüksiyon u uygulanmıştır. Diğer ya-

ön çap-

pılan ameliyat/işlemlerin

25 olgumuz-

dan 2'sine (% 0.56) ön çapraz bağ remnant eksizyonu, 6' sına (% 1. 70)

bağ

lll'de

yalnızca
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gösterilmiştir.

dökümü Tablo

Tablo lll:

Olgularımızın yapılan

ameliyat

Yapılan Ameliyat j işlem

işleme

göre dökümü

Sayısı

Yüzdesi

129

%36.64

58

% 16.49

24

%6.83

33

%9.38

17

%4.83

Abrazyon artroplastisi

15

%4.26

Kıkırdak traşlaması

14

%3.98

Sinovyetkomi + biyopsi

3

%0.85

Ön çapraz bağ remnantı eksizyonu

2

%0.56

Patolojik medial plika eksizyonu

4

% 1.13

Yabancı

2

%0.56

34

%9.66

17

%4.83

352

% 100.00

Olgu

Parsiyel menisektomi
Artrotomi + menisektomi
Lateral kapsüler

gevşetme

Kıkırdak debritmanı

Serbest cisim

cisim

+ faraj (drilizasyon)

çıkartılması

çıkartılması

Wash- out
2 seansta ön çapraz

bağ

rekonstrüksiyonu

TOPLAM

Post-operatif 3. aydan sonra izlenebilen 195 olgu retrospektif analiz kapsamına alınmıştır. 195 olgunun ortalama izleme süresi 3 ay ile 20 ay arasında değişmekte olup ortalama 14 aydır. 195 olgunun Lysholm Diz Skoru ortalaması
86.7 (62-1 00) (iyi ve mükemmel) olarak
bulunmuştur. 195 olgunun yakınma öncesi Tegner Aktivite Düzeyi ortalaması
5.8 (1-9) Post-operatif ortalama 5.4
(0-9) olarak bulunmuştur.
195 olgudan 58' inde cerrahi artroskopiden 3 ay sonra Cybex ll izokinetik
değerlendirme cihazı ile bilateral torque
defisiti ölçümü yaptırılmış olup 12 olguda bilateral torque defisiti % 1O' un üze-
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rinde bulunur iken 46 olguda% 1O' un altında bulunmuştur.

352 olguda saptanabilen komplikas-

yonlar 17 olgumuzda (% 4.8) sıvı ekstrazasyonu, 12 olgumuzda (% 3.4) post-operatif effüzyon, 3 olgumuzda (% 0.8)
post-operatif hemartroz, 6 olgumuzda
(% 1.6) iyatrojenik kıkırdak hasarı ve 1
olgumuzda (% 0.2) görülen alet kırılma
sıdır.

2 olgumuzda yakınmaların geçmemesi üzerine tekrar artroskopi yapılmış
ve birincisinde yine hiçbir patolojik bulgu saptanmış olup diğerinde lateral menisküs posteriorunda daha önceki ar~
troskopik bakıda gözden kaçtığı düşün-

len posterior longitudinal yırtık saptanmıştır. Buna göre bizim 352 olguluk serimizde artroskopinin tanıda geçerlilik oranı (351 /352 = % 99.71) olarak bulunmuştur.

TARTIŞMA

ve SONUÇ

352 olguluk serimizde tanısal artroskopi ile menisküs lezyonu saptanan 58
olgumuza da artrotomi ile menisektomi ·.
uygulanmıştır. Artrotomiye karar verdiği
miz olgular cerrahi artroskopide inat ettiğimiz zaman hastaya zarar vereceğimi
ze inandığımız olgulardı. Bu nedenle
hastaya zarar vermek amacı ile artrotami yapılmıştır. Özellikle başlangıçta kova sapı yırtıkların posterior boynuzdan
rezeksiyonunda çok zorlandık ve femur
kondillerine basket forsepsler ile zarar
vereceğimize inandığımız anda artrotomiye geçtik.
Sonuç olarak cerrahi artroskopi sabır, deneyim ve eğitim gerektiren bir
yöntem olması nedeniyle deneyimli ellerde yapılmalı, tanısal artroskopide belirli
bir birikme sahip olunmadan cerrahi artroskopi yapılmamalıdır.

803

KAYNAKLAR
1. Altmel, E.: Artroskopinin diz travmalarmda
önemi. Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi,
8: 5-19, 1979.
2. Alturfan, A.: Meniskus/ann biomekaniği ve
fonksiyonel anatomisi. Acta Orthop. Traum. Turc.
22: 191-195, 1988.
3. Aydm, A. T., Altinel, E.: Dana dizi modelinde tamsal ve cerra!Ji artroskopi. Akd. Ün i. Tip Fak.
Dergisi, 2 (2-3): 409-412, 1985.
4. Binnet, M.S., Ege, R., Ateş, Y.: Travmatik
diz patolojilerinde değerlendirme kriterleri, Acta
Orth. Traum. Turc. 22: 239-242, 1988.
5. Doral, M.N., Atik, O.Ş., Şenel, E.: Patel/ar
malalignement'ta artroskopik lateral fasyal gevşet
me, Acta, Orthop. Traum. Turc. 22: 252, 1988.
6. Gür, E., Gürcan, 0., Baydar, M.L., Aydoğan, N.: Cerrahi Artroskopide triangülasyon tekniği ile menisektomi, Acta Orthop. Traum. 23: 292,
1989.
7. Gür, E., Baydar, M.L.: Cerrahi artroskopide
triangü/asyon tekniği ile menisektomi ll, XII, Ulusal
rehabi/itasyon kongresi, serbest bildiri özetleri, Antalya, 1989, GATA Basimevi.
8. Kalyon T.A., Özdemir, A., Erkan, H., Bilgiç,
F.: Diz rehabilitasyonunda izokinetik değerlendir
me ve tadavi yöntemiyle alman sonuçlar, B.E.G.V.
dergisi, 1: 6-1 O, 1989.
9. Köstem, L., Sebik, A., Lök, V., Zeren, 8.,
Öztop, F., Önal, YZ., Ademoğlu, Y.: "Tan~sa/ ve Cerrahi Artroskopi" Act. Ort. Trav. Truc., 22: 243-245,
1988.
10. Lök, V., Sebik, A.: Ege Tip Fakütesi Ortapedi Kliniğinde yapilan diagnostik artroskopinin
ilk sonuç/an" Spor. Hek. Der. 16: 195-197, 1981.
11. Pmar, H.: Plika sendromu: Bir ön diz ağ nSi nedeni, Acta Orthop. Traum. Turc. 22: 268,
1988.
12. Sebik, A.: "Diz ekieminde artroskopi" Spor
Hekimliği Dergisi, 15: 83-90, 1980.
13. Taşer, Ö: Diz ekieminde artroskopi, Acta,
Orthop. Traum. Truc., Supp: 6, istanbul, 1984.

ARTROSKOPiK PARSiYEL MENiSEKTOMi

Dr. O. Şahap ATiK

*

1) Yırtık parçanın tümünün eksizyo-

ilk
artroskopik
menisektomiler
1925' de Kreuscher tarafından yayınları~
mıştır (1). Artık ortopedik cerrahinin
önemli unsurlarından biri haline gelen
artroskopi ve artroskopik cerrahi ülkemizde de bir çok merkezde başarıyla uygulanmaktadır (2, 3).
Parsiyel menisektomi önce açık olarak artrotomi ile yapıldı ve total menisektomiye üstünlüğü gerek klinik gerekse
deneysei çalışmalarda gösterildi (4, 5).
Daha sonra bu işlem artroskopik olarak
yapılmaya başlandı (6). Çünkü böylece
dokuların korunması ile debridmanı arasındaki denge daha iyi sağlanmış oluyordu.

nu,
ği

2) Yırtık parçanın morselasyon tekniile çıkartılması.

Her hastada eklem lavajı yapılmış,
rutin dren konulmuş ve Jones bandajı
uygulanmıştır. Postoperatif birinci gün
dren ve bandaj çıkartılıp rehabilitasyona
başlanmış ve mobilizasyom:ı izin verilmiştir.

BULGULAR

Hastalar birinci günde ayağa kalktı
lar. Ameliyat sonrası rehabilitasyonlar
bir- iki hafta sürdü.
Bir hastada yüzeysel enfeksiyon, üç
hastada hafif effüzyon görülmesi dışın
da kamplikasyon olmadı.

MATERYAL VE METOD

1985'den bu yana 408 hastaya kliniğimizde tanı ya da cerrahi amaçlı artroskopi yapılmıştır. Bunlardan değerlendir
meye alınan 273 hastanın 93'ünde menisküs yırtığı nedeniyle artroskopik parsiyel menisektomi uygulanmıştır. Bu iş
lem iki türlü yapılmıştır:

TARTIŞMA
Artroskopinin kullanılmasıyla eksik
ve yanlış tanılardan kaçınmak mümkün
olmakta, gereksiz menisektomi ihtimali
ortadan kalkmaktadır (2).

* Gazi Ü. Tip Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Profesörü
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Eğer

menisküs yırtıksa ve çıkartıl
mazsa dejeneratif artrite neden olmaktadır (7). Smillie sinovy.um seviyesinde total menisektomiyi savunmaktaydı (8).
Ancak Fairbanks ve diğerlerinin çalışma
ları bunun dejeneratif artrit olasılığını
önemli derecede arttırdığını klinik ve deneysel olarak kanıtladılar (1, 9). McGinty ve diğerleri parsiyel menisektominin total menisektomiye üstünlüğünü
gösterdiler.
O' Connor, Jackson, Dandy, Meteaif
ve diğerleri parsiyel menisektomi artroskopik olarak yapılırsa kısa ve uzun vadede daha iyi sonuçlar alınacağını gösterdiler (1, 6, 10).
Onlara göre artroskopik parsiyel menisektomi:
1) Tanıyı daha doğru koydurmakta
ve yanlış tedaviyi önlemektedir.
2) Eklem içi ve çevresi dokuları en
az travmatize etmekte, korumakta buna
karşılık en az düzeyde doku debride
edilmektedir.
3) Dolayısıyla komplikasyonları azalt-

olan oluşumlardır.
Bu nedenlerle eğer menisküs lezyonu varsa:
1) Yırtık vasküler zonda ve stabil ise
konservatif tedavi ile,
2) Yırtık vasküler zonda ancak stabil
değilse dikilerek menisküs korunmalıdır.
3) Parsiyel menisektomi daima total
menisektomiye tercih edilmeli ve eğer
imkanlar uygun ise bu işlem artrotomi
ile değil artroskopik olarak yapılmalıdır.
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maktadır.

4) Bunlara karşılık rehabilitasyon süresini kısaltmaktadır.
Diğer taraftan Arnoczky ve Warren' in çalışmaları menisküsün kapsül e
yakın kısmının (periferinin) damarsal
beslenmesini ortaya koyduktan sonra,
menisküs periferik yırtıkları tamir edilmeye başlanmış veya küçük yırtıklar konservatif tedavi ile iyileştirilmiştir (11, 13).
Menisküsler, artık çok iyi bilinmektedir ki;
1) Kı kırdakları koruyucu,
2) Şok absorse edici,
3) Yük taşıyıcı,
4) Diz stabilizasyonunda önemli rolü
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MENiSKÜS PATOLOJiLERiNDE ARTROGRAFi
VE ARTROTOMi BULGULARININ
GEÇ DÖNEM ARTROSKOPiK KONTROLLERi

Dr. Mahmut N. Doral *, Dr. Sinan Av.ct **
Dr. Bülent Atilla **, Dr. Fahir Demirktran **

yanılma oranı

Çift kontrast artrografi, Werndroff ve
Robinson tarafından invazif bir teknik
olarak 190 yılından beri uygulanmakta~
dır (2). Diz ekiemi artroskopisi 1918'de
Kenji Takagi ile başlamış 1970'1i yılların
başlarında ise teşhis ve tedavi amacıyla
uygulama alanı bulmuş ve artrotominin
yerini almıştır (4). Son yıllarda diz ekiemi artroskopisi ve gelişmiş aletleri, "laser" ve monitorize sistemi sayesinde:
- Yersiz menisektomilere gerek kalmadan, parsiyel menisektomi, periferik
sütur, çapraz bağ tamirleri, "loose body"
çıkarılması, abrazyon artroplasti gibi uygulamalar gerçekleştirilmektedir.
Daha önceleri çift kontrast artrografi, artrotomiye yardımcı bir girişim olarak kullanılmaktaydı.
Ancak bilindiği gibi artrotomide; eklem içi eksplorasyon yeterince yapılama
makta, her 2 menisküs arka boynuzları
ve posterior kapsül tam olarak değerlen
dirilememektedir.
Deneyimli diz cerrahiarı tarafından
uygulanan diz ekiemi artroskopisinde

ortalama% 10- 12 olarak
kabul edilmektedir. işte bu oran daha
çok pastera - medial köşe patolojilerinde karşımıza çıkmaktadır.
Çift kontrast artrografide teknik yönden yanılma oranı ortalama % 15 - 17
dir (2). Patella-femoral patolojiler, "plica-synovialis" ön - arka çapraz bağ yır
tıkları, Grade 1 - 2 kıkırdak lezyonları,
santral tipte inkomplet menisküs yırtıkla
rında artrografik teşhis zordur. Kimori,
Suzu ve arkadaşları postemmedial köşe
menisko-kapsüler kompleks yırtıklarını
klinik muayene ile % 72.5 oranında, artrografi ile % 100, artroskopi ile % 85
olarak bulmuşlardır (5).
Postemmedial köşe patolojileri 2'ye
ayrılır:

1- Medial menisküs 1/3 pastero-medial menisko-kapsüler kompleks yırtıkları,

2- Posterior oblik ligament ve semitendinöz tendon zedelenmeleri.

* Hacettepe Üniv. Ortopedi ve Trav. A.B.D. Ooçenti
** Hacettepe Üniv. Ortopedi ve Trav. A.B.D. Araşt1rma Görevlisi
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Artroskopi ve Artrotamide teşhis olanağı zor olan bu iki köşe patolojilerinde
artrografi önemli bir yer tutmaktadır.
Bunlardan başka C. T. ve M. R.l.,
diz ekiemi patolojilerde noninvazif teknik olmalarına rağmen henüz güvenilir
teşhis aracı değildirler (1). Artrotomografinin kıkırdak lezyonlarında önemli bir rolü olmasına rağmen Gr 1 kondrallezyonlar yalnızca artroskopi ile belirlenmektedir (1, 4). Amacımız; diz patolojilerinde
artrografinin teşhisteki güvenilirliğini artrotomi ile doğrulamak, subjektif şikayet
leri devam eden hastalarda uyguladığı
mız artroskopinin önemini vurgulamak-

Ayrıca

Maldague - Malghem uyum
açısı kruris dış rotasyanda iken patello femoral "alignment" ölçüldü (3, 6, 7).
Transartroskopik
girişim,
genel
anestezi altında Dandy' nin tarif ettiği tekniğe göre yapılmaktadır.
Antero - posterior, medio - lateral
ve rotasyonel stabilite muayenelerini takiben artroskopik önemli patolojik noktalar ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir:
a- Dejenere menisküsler ve kalıntıla
rı (remnans),
b- Patellar, femoral ve tibial kıkırdak
dejenerasyonlar (5),
c- Çapraz bağlar yırtıkları,
d- Patella femoral eklem bütünlüğü
nün dinamik fazda (O - 30 fleksiyonda)
gözlenmesi,
e- Artrotamide görülme imkanı olmayan plika sinovyalis infgeromedialis" şek
linde.

tır.

MATERYAL VE METOD

1980 - 1990 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi
ve Travmatoloji Anabilim Dalında diz patolojileri nedeniyle 83 hastanın 90 dizine
"Fiuroscopic vertical beam" tekniğe göre çift kontrast artrografi ve artrotomi uygulanmıştır (2). Kontrole gelen 41 hastadan ağrı, şişme ve takılma subjektif şika
yeti olan 15' ine teşhis amacıyla artroskopi uygulanmıştır. Tüm hastalara; Sagital,
frontal ve horizontal düzlemlerde diz
grafileri çekilerek:

BULGULAR

Kontrole gelen 41 hastanın ortalama
yaşı 31.8 (15-58), takip süreleri ise 4.1
yıl (6 ay- 8 yıl) olarak saptanmıştır.
Artrotomi ·ile lo kal menisektomi 18
hastaya (8 lateral, 10 medial) uygulanmış, 1 hastaya medial menisküs periferik tamiri, 2'sine ise parsiyel medial menisektomi yapılmıştır (Tablo 1). 13 hastaya ise artrotamide patoloji görülmemiş

Diz 30 derece fleksiyonda ve kruris
nötral rotasyonda:
a- Merchant "Congruence" açısı,
b- Laurin "tilt açısı" değerlendirildi.

tL
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Tablo 1: Artrotomi ile yapılan ameliyatlar
Menisküs Cerrahisi

Vaka

Total Menisektomi
Medial Menisküs Periferik Tamiri
Parsiyel Medial Menisektomi
Müdahale Yok

18
1
2
13

Kontrole gelen 41 hastadan 28'nin
artrografik değerlendirme sonuçları artrotomiler ile uyumlu bulunmuştur. Kayıt
lar tüm artrografilerin 5 ayrı ortopedist,
artrotomilerin ise 7 ayrı cerrah tarafın
dan yapıldığını göstermektedir. Ağrı yakınmaları devam eden 15 hastanın Merchant, Laurin ve Maldague - Malghem' e
göre patella femoral congruenceları
araştırılmış ve bulgular transartroskopik
sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Radyolojik
olarak 11 hastada patellar tilt ve subluksasyon bulguları saptandı. Bunlarda 70

Tablo ll - Radyolojik

sayısı

derecelik skopla artroskopik lateral hiperpresyon demonstre edildi ve lateral
kapsüler gevşetme ile "realignment" sağ
landı. Yalnızca 2 olguda dış kapsüler
kontraktür, tibial arışı dış ratasyon ve patella altadan dolayı "Eimslie- Trillat" prosedürü lateral gevşetmeyle birlikte uygulanmıştır.

Patella - femoral patolojisi olan 11
hastaya "realignment", lateral release
(gevşetme) ve Elmlie- Trillat ameliyatları ile yapılmıştır (Tablo ll).

bulguların

Artroskopi ile

karşılaştırılması

sonu-

Vaka

sayısı

cunda uygulanan revizyon cerrahisi
Uygulanan Tedavi
ı

Lateral Gevşetme + Elmslie Trillat Operasyonu
Lateral Gevşetme
Medial Menüsküs arka boynuz kalıntısı eksizyonu
Plica Sinovyalis morselasyonu

2
9
2
2

rasyon görülmüş, plika sinovyalis infero
- medialis ise 2 olguda belirlenerek artroskopik olarak çıkarılmıştır.

Medial menisküs arta boynuz kalıntı
sı, olan 2 vakada, fe moral santral 3' cü
dereceden (Bauer ve Jackson) dejena-
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Hiçbirolguda komplikasyona rastlanmadı.
Daha önce Artrografisi
yapılan ve kontrole gelen 41 hastanın 15'ine
Artroskopi
yapılarak
13' ünde artrografik menisküs yırtık teşhisi irdelendi ve uyumsuzluk görüldü (% 31. 7). Bu hastaların artrotomi bulguları artrografi ile uyum teş

film

\

\

''

Resim- 1: Kimari'nin tarif ettiği posteromedial köşe artrografi tekniği

kil etmemekteydi.

mentöz stabilitesi olan sporcu dizlerinde artroskopik pastera- medial köşe vizualizasyon güçtür. işte bu vakalarda
çift kontrast artrografi artroskopi öncesi
teşhiste faydalı olabilir.
Artrografik menisküs yırtığı ön tanısı
ile artrotomi yapılan 13 vakada herhangi
bir patolojiye rastlanmamıştır. Fakat hastaların subjektif ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine diagnostik artroskopi sonucu 2 vakada PLiKA SiNOVYALiS, 11 'inde ise patella-femoral sendrom saptanmıştır.
infero - medial plika sinovyalis (Medial Shelf)'in artrografi ve artrotamide
görülme şansı ancak ön tanıda düşünül
mesi halinde vardır. Aksi takdirde patolojide yanılma şansı yüksektir. Artroskopide plica sinovyalis, bu konuyu bilen artroskopistler. tarafından MUTLAK teşhis
edilir ve artroskopik olarak morselize
edilir.
Patella - temaral sendrom "Anterior
knee pain" başlığının bir parametresidir.
Önceleri, her diz ağrısında artrotomi yapılır ve de açmışken MENiSKÜS'Ier çıka
rılırdı (2). Son yıllarda, patella-femoral

TARTIŞMA

Hughston ve Eilers' ın 1973'deki yayınlarına göre postemmedial köşe patolojilerinde:
- Posterior oblik ligament.
- Medial menisko - kapsüler komp·ıeks.

- Semimembranöz kas tendonu sorumludur.
Dinamik antero-medial stabilizatör
olarak kabul edilen bu üç oluşumun intraartiküler patolojik belirtisi pastera medial menisko-kapsüler kompleks yırtı
ğıdır (5). Artroskopide bu köşe, ligamentöz instabilitesi olmayan dizlerde çok
güç değerlendirilir. Ancak "probe" ile deneyimli artroskopistler, bu köşeyi en az
yanılgı payı tekniği göre uyguladığı takdirde pastera - medial köşe patolojileri
kolaylıkla belirlenmektedir.
Artroskopide, yalnızca 2 olguda medial menisküs arka boynuzda kalıntıya
rastlanmıştır. Kuwetli kas tonüsü ve liga-
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CONGRUENCE,

bu

eklemin

KAYNAKLAR

sagital,

frontal ve horizontal düzlemlerde radyolojik tetkiklerle araştırılmakta ve kesin tanıya gidilmektedir (3, 5, 6, 7). Nitekim
artrografik ve artrotamik bulgulara rağ
men ağrıları devam eden 11 hastada
radyolojik ve artroskopik patello - femoral subluksasyon belirlenmiş ve patellar
realignment yapılmıştır (4). Hastaların ortalama 3.5 ay olan takip sürelerinde subjektif şikayetleri kaybolmuştur.
Artroskopik

1- Boven F. ve ark.: A comparative study of
the patel/o-femoral joint on axial roentgenogram,
axia/ arthrogram, and computed tomography fallawing arthrography. Ske!etal Radio/ 8: 179, 1982.
2- Ooral, M. N. ve Surat, A.: Menisküs tezyonlannda artrografik demonstrasyon. VIII. Milli Türk
Ortopedi ve Travmato/oji Kongre Kitabt. Yargtctoğ
/u Matbaast. Ed: Prof. Dr. Rtdvan Ege, 387-90.
1983.
3- Ficat R. 'P. and Hungertord O. S.: Disorders of the Patel/o - Fe moral joint. Baltimare Williams and Wilkins. 1977, 128-99.
4- Jackson, R. W: The role of artroscopy in
the management of the arthritic knee. C/in. Orthop 101:28, 1974.
5- Kimari K. ve Suzu F.: Evaluation of arthrography and arthroscopy for /esions of the postero medial comer of the knee. Am. J. Sports Med: V:
17 No 5. 638-43. 1989.
6- Ma/dague B and Ma/ghem J: Le faux profil
rotü/ienneau profil vrai des facettes rotuliennes.
Ann. Radia/. (Paris) 19: 573. 1986.
7- Ma/dague B; Malghem J: Radiofogie de
/'mstabilite Rotulienne interet du eliche de profil
et de la vue axiale a 30 derece Rotation externe.
Acta Orthop. Be/gica Vo/55-3. 1989.

teşhis

ve tedavi metodlarının hızla geliştiği son yıllarda çift
kontrast artrografi postero-medial köşe
patolojilerinde objektif bulgular verebilir.
Ancak deneyimli ,artroskopistlere göre,
diz patolojilerinde teşhis ve cerrahi
amaçla uygulanan transartroskopik girişim güvenilir bir tedavi şeklidir.
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GONARTROZUN ARTROSKOPiK TEDAViSi

Dr. Ömer Taşer *, Dr. Aziz K. Alturfan *
Dr. Ha/it Pmar **, Dr. Abdullah Göğüş **'!<

Haziran 1988 - Aralık 1990 arasında
gonartroz nedeniyle artroskopik debridman veya artroskopik abrazyon artroplastisi (+ drilleme) yapılan 59 olgu değerlendirildi. Debridman grubunda (Grup 1) takip süresi 1.5 - 30 ay, ortalama
9.2 ay, abrazyon artroplastisi grubunda
(Grup ll) ise 1.5-24 ay, ortalama 7.5 ay
idi. Her iki gruptaki tüm hastalar subjektif olarak düzelmişti. Birinci gruptaki 39
hastadan 30' unun aktivite düzeyi artmış,
6'sının aynı kalmış ve 3'ünün ise düş
müştü. ikinci grupta yer alan 20 hastadan 12' sinin aktivite düzeyi artarken, 8' inin düzeyi aynı kalmıştı. Erken dönemde hem artroskopik debridman hem de
artroskopik abrazyon artroplastisi ile
yüksek oranda tatminkar sonuçlar alına
bilmektedir. Sonuçlar açısından her iki
teknik arasında belirgin bir fark yoktur.
Post. op morbiditenin düşük olması ve
hastanın günlük aktivitelerine daha erken dönebilmesi nedeniyle gonartrozda
endike olan olgularda artroskopik deb-

ridman tercih edilmelidir.
Primer dejeneratif artroz kırk yaşın
dan önce nadirdir. Toplumdaki yaşlı nüfus oranının artması ve sağlık için spor
kavramı nedeniyle sporun her yaşta yapılır hale gelmesi Ortopedistleri giderek
daha sık oranda gonartroz problemi ile
karşı karşıya bırakmaktadır (8).
Gonartrozun tedavisinde konservatif
tedavi ile yeterli sonuç alınamayan vakalarda cerrahi tedavi gündeme gelmektedir. Geçmişte başlıca cerrahi yöntemleri
eklemin açık debridmanı veya distal femur ya da proksimal tibiada yapılan osteotomilerdi.Son dönemlerde total veya
unikompartmental artroplasti giderek
ağırlık kazanmaktadır. Bugün genartrozun cerrahi tedavisine yeni bir kategori
ekieyebilme durumundayız: Kapalı ve
artroskopik cerrahi tedavi.
Bizim bu çalışmadaki amacımız literatürde üzerindeki tartışmaların hala devam ettiği bu yeni yöntemle 59 olgudan
8.3 aylık ortalama takip sonrası elde etti-

* i. Ü. istanbul Tip Fak. Ortopedi ve Trav. A.B.D. Doçenti
** i. Ü. istanbul Tip Fak. Ortopedi ve Trav. A.B.D. Profesörü
***i. Ü. istanbul Tip Fak. Ortopedi ve Trav. A.B.D. Uzm. Öğrencisi
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ğimiz sonuçları sunmaktır.

SONUÇLAR
Hastaların

HASTALAR VE METOD

takip süreleri debridman
grubunda (Grup 1), 1.5 - 30 ay (ortalama 9.2 ay), abrazyon artroplastisi grubunda (Grup ll) 1.5 - 24 ay (ortalama
7.5 ay) idi. Heriki gruptaki hastaların tümü ağrılarınır:ı azaldığını ve ameliyat öncesine göre daha iyi olduklarını belirttiler. Birinci gruptan 3 hasta ameliyattan
sonra iki yıl süreyle iyi olduğunu, fakat
daha sonra ağrılarının arttığını belirtti,
ancak yine de ameliyat öncesine göre
daha iyi durumda idiler. ikinci grupta 1
hastada aynı durum sözkonusuydu.
Debridman grubunda 30 hastanın
aktivite düzeyi artmış, 6'sının aynı kalmış ve 3'ünün düşmüştü. Abrazyon artroplastisi grubunda ise 12'sinin artmış,
8'inin aynı kalmıştı.

Haziran 1988 - Aralık 1990 tarihleri
arasında i. Ü. istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A. B. Dalında artroskopik olarak tedavi edilen ve son
kontrolleri yapılabilen 59 gonartroz olgusu incelendi. Olgular uygulanan yönteme göre iki gruba ayrıldı.
Artroskopik debridman yapılan ve
yaşları 18 - 65 (ortalama 44.5) olan 18
kadın, 21 erkek, toplam 39 olgu birinci
grubu oluşturdu. Artroskopi esnasında
saptanan kıkırdak lezyonları Outerbridge'e göre sınıflandırıldı. Buna göre 3 olguda grade 1, 12 olguda grade ll, 12 olguda grade lll ve yine 12 olguda grade
IV lezyon saptandı. 24 olguda birden fazla bölgede kıkırdak lezyonu vardı ve gradelernede en kötü lezyon esas alındı. 9
olguda daha önce aynı dize açık menisektomi uygulanmıştı.
Abrazyon artroplastisi yapılan 20
hasta ikinci grubu oluşturdu. 9'u kadın,
11 'i erkek olan hastaların yaşları 18 - 65,
ortalama 37.7 yaş idi. Bu hastaların 12'sine drilleme yapıldı. 2 det G ll, 9 Adet
G lll ve 9 adet G IV lezyon saptandı. 6
olguda birden fazla bölgede kıkırdak lezyonu vardı.
Birinci gruba postop. birinci günden
itibaren hasta tolere edebildiği ölçüde
yük verdirildL Buna karşılık ikinci gruptaki hastalara 6- 8 hafta sonra yük verdirild i.
Son kontrolde hastalar ağrı ve aktivite düzeylerine göre değerlendirildi.

TARTIŞMA

Gonartrozun artroskopik tedavisini
başlıca iki temel grupta toplamak mümkündür:
1- Artroskopik debridman.
2- Artroskopik abrazyon artroplastisi (+ drilleme).
Artroskopik debridmanın prensibi
bozuk kıkırdak yüzeylerinin düzeltilmesi,
dejenere meniskusların nispeten sağlam
dokuya kadar parsiyel eksizyonu, eklem
yüzeyinde veya yumuşak dokularda sı
kışmaya yolaçan/açabilen osteofitlerin
çıkanlme.sı ve eklemin bol miktarda sıvı
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ile yıkanmasıdır.
Sprague (13) aynı yöntemi kullanarak orAbrazyon artroplastisinde ise kıkır
talama 13.6 ay takiple % 84 tatminkar
dak yüzeylerdeki sklerotik lezyon veya
sonuçlar bildirdi. Shahriaree ve ark.' nın
lezyonların intrakortikal damarlar ortaya
(1) 5-7 yıl takiple tatminkar sonuçların
çıkacak şekilde debride edilmesi söz kooranı % 72 idi. Richards ve Lonergan
nusudur. Bu noktada kanlanma ve pluri(2) artroskopik drilleme ile 25 ay sonunpotansiyel hücre desteğini arttırmak
da% 80 başarılı sonuç almıştır. Drillemeamacıyla spongiöz kemiğe kadar inen
nin öncüsü Pridie (12) açık teknikle %
multipl delikler açılabilir.
65 tatminkar sonuç bildirirken, lnsall da
Artroskopik debridmanın öncülüğü
(5) açık debridman ve drilleme ile ortalanü Jackson yapmıştır (6, 7, 8). Artroskoma 6.5 yılda % 70 oranında tatminkar
pik abrazyon artroplastisini ise ilk önesonuçlar aldı.
ren Johnson olmuştur (9, 10, 11). Yayın
Bu çalışmada incelediğimiz iki tekda ikisi de artroskopik olarak yapılan . nik ile ilgili olarak yapılan kıyaslamalı çaama temeldeki farklarını yukarıda belirttilışmalar ise pek azdır. Bert ve Muschka
ğimiz bu iki yöntemden elde edilen so(1) artroskopik debridman ile abrazyon
artroplastisini birlikte uygulayarak% 51,
nuçları kısaca gözden geçirmek istiyosadece artroskopik debridman ile % 66
ruz.
iyi ve mükemmel sonuçlar almışlardır.
Johnson (9, 11) Artroskopik abrazHer iki grupta da ortalama takip süresi 5
yon artroplastisi ile 2 yıl sonunda hastalarının % 75' inde subjektif olarak iyileş
yıldır.
Bu yayın bilgisinin ışığı altında ortame saptamıştır. Olgularının % 33'ünde
ağrı yoktu. Hiçbir yakınması olmayan ol- · ya çıkan sonucu şu şekilde özetleyebiliriz. Üzerinde çalışılan gruplar genelde
gularının oranı ise % 12 idi. Bu serideki
küçük olmakla beraber salt artroskopik
olguların % 24'ünde hareket kısıtlılığı
debridman ile abrazyon artroplastisi (+
gözlenmişti. iki yıl sonunda reoperasdrilleme)'ne oranla biraz daha iyi sonuçyon oranı % 11 iken, beş yıl sonunda %
ların alındığı görülmektedir.
16 olmuştu. Yine aynı yöntemle FriedKendi serimizde ise heriki teknikle
man ve ark. (4) 1 yıl sonunda % 60 klide tüm hastalarda iyileşme saptandı. Linik iyileşme, Chandler (3) 1.8 yıl sonunteratüre göre daha iyi olan sonuçlarımızı
da % 80 tatminkar sonuçlar bildirdiler.
takip süremizin daha kısa olması ile açık
Bu iki seride sırasıyla hastaların % 6'sı
lamak mümkündür. Ancak burada özelve % 16' sı işlemden sonra kötüleşmişti.
likle postop. dönem açısından bir husuBu serilerin birincisinde olguların %
su vurgulamakta yarar vardır. Abrazyon
83'ünde hala az da olsa ağrı mevcuttu.
artroplastisi sonrası hasta 6 - 8 hafta
Artroskopik debridmanın öncüsü
bastırılmazken, debridman sonrası ağrı
olan Jackson (8) hastalarının % 88' inde
yı tolere ettiği ölçüde hemen bastırılır.
düzelme olduğunu belirterek ortalama
3.3 yıl sonunda % 68 olguda sonuçların
Kanımızca bu özellikle ülkemiz koşulları
hala tatminkar olduğunu bildirmiştir.
açısından son derece önemli bir faktör-
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dür.
Sonuç olarak artroskopik debridman ve artroskopik abrazyon artroplastisinin erken dönemde yüksek oranda iyileşme sağladığını söylemek mümkündür. Postop. morbiditenin düşük olması
ve hastanın günlük aktivitesine çok daha erken dönebilmesi açısından artroskopik debridmanın tercih edilmesi gerektiği kanısındayız, ancak kuşku yok ki bu
konuda son sözü söyleyebilmek için heriki yöntemin daha uzun süreli takip sonuçlarının ortaya konması gerektiği açık~
tır.

KAYNAKLAR
1- Bert, J. M., Maschka, K.: The arthroscopic
treatment of unicompartmental gonarthrosis: a five year fo!low - up study o abrasion arthroplasty
plus arthroscopic debridement and arthroscopic
debridement a/one. Arthroscopy 5:25-32, 1989.
2 Burks, R. T.: Arthroscopy and degenerative arthritis of the knee: A review of the /iterature.
Arthroscopy 6(1). 43-47, 1990.
3- Chandler, E. J.: Abrasion arthrop!asty of
the knee. Co nt. Orthop. 11 (2): 21, 1985.
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MENiSKÜS LEZVONLARININ TANISINDA CT
Op. Dr. Müjdat ENGiNSU

Menisküs yırtıklarının teşhisinde
komputerize tomografinin kullanıldığı daha önceden yayınlandı (6, 8, 9, 10). Passariella ve arkadaşları (8) komputerize
tomog-rafi bulgularını, artrota mi ile karşı
laştırdılar ve CT'nin menisküs yırtığında
doğruluğun % 91 olduğunu yayınladılar.
Biz High Resolution CT ile, klinik olarak
menisküs yırtığı tanısı konulan hastaların incelemesini yaptık ve bu tekniğin artrografi ve artroskopiye nazaran avantaj
ve dezavantajlarını belirledik.

*

şünülerek

scanner içine sokulmadı ve tünel üzerine tesbit edildi. Hasta pozisyonunu aldıktan sonra, dizin lateral tomografisi alındı. Bu tomografi, aynı lateral
diz grafisinde olduğu gibi referans gö, rüntü oldu. bunu kılavuz olarak kullanıp,
eklem pozisyonunda veya ışın pozisyonunda gereken değişiklikleri yaptık.

MATERYAL VE METOD

Unilateral diz ağrısı, kilitlenme, hareket kısıtlılığı, klik sesi yakınmaları olan
51 hasta CT ile muayene edildi. Computerize aksiel tomografi incelemesi, Philips Tomascan 350 lll. Jenerasyon cihazı ile gerçekleştirildi. Hasta masaya supine pozisyonunda yerleştirildi (Şekil 1).
Diz gantry'nin tam ortasına direkt olarak
yerleştirildi ve ekstremite uzun aksı masaya paralel olarak tutuldu. Diz 8 - 10°
fleksionda olacak tarzda altına küçük
bir yastık yerleştirildi. Karşı ekstremite
görüntüde karışıklığa neden olacağı dü-

* Hava Hastanesi- KONYA
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Dizin Aksiel CT için şematik pozisyonu:
x-1şmlarmm

tibia! p!atoya paralel olmasi için gantry eği!miştir. Dize 8-10°
fleksion verdJrilmiştir.
A: Gantry'nin eğilmiş pozisyonu.
B: x-1şmlannm p!am
C: yastik
D: CT masasi

Tomografide tibial plato iyice teşhis
edildi ve gantry, x-ışınlarının tibial platoya tam paralel olacağı şekilde eğildi. .1,5
mm kalınlığındaki kesitler tibia platosunda intercondyller çentiğe doğru alındı.
Bir biri ardına alınan 12 kesitten genellikle 8 tanesi yeterli oldu. Ortalama doz
her diz için 2.9-5.1 Rad'dı. Tek dize çalı
şıldığında inceleme 12 dakikada tamamlandı. Alınan kesitler floppy diskete kaydedilerek, artroskopiden sonra tekrar
değerlendirildi.

Makinenin parametreleri şunlardı:
125 kilovolt; 350 miliarnper jsn; sean za~·
manı 7 sn; 4,5 zoom; kernel 3; 256-256
matrix ve 1,5 mm kesit kalınlığı.
Komputerize tomografi ile gözlemde, normal menisküs (Şekil 2) hilal şek
linde ve keskin kenarlı, homojen dansitede görülür (Şekil 3). Tipik olarak ön ve
orta kısımları dar, arka kısmı ise kısmen
geniştir. Menisküs içindeki herhangi bir
düşük dansiteli çizgi halindeki defekt Veya normal konturdaki bozukluklar "yırtık"
olarak değerlendirildi. Karakteristik ola-

rak geniş olan arka boynuzun, ön boynuz ve cisme benzer tarzda dar olması
durumunda posterior boynuz yırtığı tanı
sı konuldu.
Dış menisküs tam daireye yakın bir
şekilde olup, ön ve arka boynuzda geniştir (Şekil 2). Aynı zamanda homojen
dansitede ve keskin kenarlıdır. Lateral
menisküs lezyonları da iç menisküsünkine benzemektedir. Normal menisküsün
apeks keskinliğindeki düzensizlik, dejeneratif değişiklik olarak yorumlandı.
CT uyguladığımız hastaların hepsi diagnostik artroskopi ile muayane edildi.
Diagnostik artroskopide menisküs yırtığı
saptadığımız olgularda, artoskopik cerrahi uygulandı.

SONUÇLAR

Tablo 1'de CT ile diagnostik artroskopi bulgularının sonuçları karşılaştırıldı.
CT' nin doğruluk oranı% 91.0 ve duyarlı
lığı % 96.5 idi.
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Tablo 1: CT ve Artroskopi Bulguları
Hatalı,

Doğruluk

CT ile Teşhis

No

Artroskopi ile
Onaylanan

Pozitif

30

27

3

90, 1

Negatif

21

19

2

92,9

Diagnostik artroskopi ile teşhisi konmuş 29 yırtık menisküsün 27 tanesi CT .
ile doğru teşhis edildi. Artroskopi ile normal olarak değerlendirilen 22 dizin 19 tanesi CT muayenesi sonucu normal bulundu. Böylece CT ile 2 hatalı negatif ve
3 hatalı pozitif sonuç elde ettik.
Menisküs yırtığı 29 dizde vardı. Bunların 23 tanesi iç, 6 tanesi dış menisküs
yırtığı idi. Hastaların 11 tanesinde eklem
effüzyonu vardı ve 9 tanesine menisküs
yırtığı eşlik etmekteydi. Eklem effüzyonu
veya hemartroz menisküsün görüntüsünü engellememekteydi.

TARTIŞMA

CT tekniğinin doğruluk ve duyarlılığı
ilk olarak Passarıella ve arkadaşları (5)
tarafından belirtilmiştir. 1 hatalı negatif
vakamızda iç menisküsün kapsülden periferik ayrılması olmuş fakat intercondyller alana fazla yer değiştirmemişti. Bunu
ancak artroskopi sırasında prob yardımı
ile teşhis edebildik. Diğer hatalı negatif
teşhis ise, iç menisküsteki küçük hori-
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Teşhis

Oranı%

zontal yırtıktaydı. CT'de horizontal yırtık
lar, aksial görüntü planına paralel olmakta ve eğer oblik veya vertikal komponenti olmayıp izole yaralanmalar ise, kolaylıkla atlanabilmektedir. Artroskopi esnasında prob kullanılmasıyla, bu yırtıklarda
hata payı azaltılabilmektedir. Biz CT ile
hiç yer değiştirmemiş vertikal yırtıklar ve
saf hcirizontal yırtıkların gösterilmesinin
çok zor olduğunu gördük.
CT ile 3 hatalı pozitif sonuç alınan
dizlerde, menisküsler irregüler ve dejenere olmuş kenara sahiptiler. Genellikle
menisküs yırtığının dejenarasyona eşlik
ettiğine inanılır (1, 2, 4, 6, 7). Fakat biz
artroskopide dejene olmuş menisküs kenarları görmemize karşın anlamlı bir yır
tık saptayamadık. Kanımızca, menisküs
yırtıklarının dejenerasyon zemininde bulunduğu fikri geçersizdir.
Araştırıcılar,

CT tekniğinin doğruluk
ve duyarlılığı % 90 olarak buldular (5, 8,
9, 10). Bizim çalışmamızda doğruluk
oranı % 91.0 duyarlılığı ise % 96.5 olarak bulduk ki, bu diğer serilerle benzerlik göstermekte idi.

5- Tomografik tetkikdir, yapıların süperpozisyon sorunu yoktur.
6- CT ile, periferik ayrılmalar ve kova sapı tarzı yırtıklarda merkeze doğru
yer değiştirmeler tam olarak saptanabilir.
7- CT, genç yaşlardaki kızlarda ve
chondromalacia patellar gibi artroskopinin primer endike olmadığı durumlarda
son derece faydalıdır.

CT'nin
CT'nin Major Avantajlarını şöyle

Dezavantajları:

1- Pahalı bir inceleme yöntemidir.

saptadık:

2- Yer değiştirmemiş yırtıklar ve horizontal yırtıkların teşhisi son derece güçtür.
Biz CT'nin, dizin menisküs yırtıkları
nın karakterinin tespiti ve ayrımında etkili ve güvenilir, non-invasive bir yöntem
olduğuna inanıyoruz. Ancak, CT'nin bir
teşhis yöntemi olduğu, tedavi edici bir
teknik olmadığı unutulmamalıdır.

1- Non-invasive'dir. Ağrısızdır ve intraartiküler girişime gereksinim yoktur.
2- CT çalışmasında dizde effüzyon
ve kilitlenme olmaz.
3- Anatomik görüntü daha net ve sad edir.
4- Popliteus tendonu daha iyi görülür, böylelikle artrografiye nazaran dış
menisküs arka boynuzundaki yırtıklar
daha net gözlenebilir.

Dizin Şematik Görüntüsü:
1- iç menisküs
2- Dtş menisküs
3- Ön çapraz bağ
4- Arka çapraz bağ
5- Patel/ar ligaman
6- Ek/em kapsülü
7- !ntrapatellar yağ dokusu
8- Popliteal tendon
9- Femur iç kondii
10- Tibial intercondyller eminencie

8i8

KAYNAKLAR
1- Pavlov, H.; Fre1berger, R. H.; Marshall, J.
L.; Momsey, J. K.: Computer - assisted Tomogrphy of the Knee; lnvestigative Radiology
13:57-62, 1978
2- Archer, C. R.; Yeager V.: Internal Structures of the Knee Visualized by Computed Tomography; Journal of Computer Assisted tdmography
2: 181-183, 1978
3- 8oven, F.; 8el/emans, M. A.; Geurts, J.;
Potv!Jege, R.: A Comparative Study of the Patel/o Fe moral Joint an Axial Roentgenogram, Axial Arthrogram and Computed Tomography Fol/owing

819

Arthrography; Ske/etal Radio/. 8: 179-181, 1982
4- Passariello, R.; Trecco, F.; Pauf1s, F. De.;
8onanni, G.; Masc10cchi, C.; Zobel, 8.: Computed Tomography of the Knee Joint: Technique of
Study and Normal Anatomy. Journal of Computer
assisted Tomography 7: 1035-1042, 1983
5- Passariello, R.; Trecco, F.; Paulis, F. De.;
Amicis, R. De.; 8onanni, G.; Masciocchi, C.: Competud Tomography of the Knee Joint: Clinical Results Journal of Computer Assisted Tomography
7: 1043-1049, 1983
6- Jurik, A. G.; Jorgenson, J.; Helming, O.;
Carvalho, A. De.: Computed Tomography of the
Knee with Reterence to Meniscal Tears; Acta Radio/ogica Diagnosis, 25, 5: 433-437, 1984
7- Wo/fe, R. D.; D1eden J. D.: Cruciate Liga·. ment lnjury: Diagnostic Difficulties in the Presence of Meniscallnjury; Radiology 157: 19-21, 1985
8- Passariello, R.; Trecco, F.; Paul1s, F. De.;
Masciocchi, C.; 8onanni, G.; Zobel, 8.: Menisca/
Lesions of the Knee Joint: CT Diagnosis; Radiology 157: 29-34, 1985
9- Ghe!man, M.: Menisca/ Tears of the Knee:
Evaluation by High-Reso/ution CT Combined with
Arthrography; Radiology 157: 23-27, 1985
1Q- Manco, L. G.:; Kavanaugh, J. H.; Lazman, J.; Co/man, N. D.; Bi/field, B. S.; Fay, J. J.:
Diagnosis of Meniscal Tears Using High - Resolution Computed Tomography J. Bone Joint Surg.
69-A (4): 498-502, 1987

MENiSKUS TAMiRi VE FiKSASYON
YÖNTEMLERiNE GÖRE SONUÇLARIMIZ

Dr. Mehmet S. BiNNET *, Dr. Ahmad OTHMAN **, Dr. Metin DOGAN **

Günümüzde diz ekiemi yumuşak dokularına yönelik cerrahinin en önemli bö~
lümünü, meniskus dokusunu korumak
için yapılan girişimler oluşturmaktadır.
Menisektomiler sonrası diz ekieminde
gelişen dejeneratif değişikliklerin çıkarı
lan doku ile doğru orantılı olduğu, eksperimental ve klinik olarak kanıtlanmıştır
(7, 12).
ideal meniskus cerrahisi, meniskusun sadece zedelenmiş kısımlarının sınır
lı olarak çıkarılması ile, yırtık bölümün
tekrar yırtıldığı yere stabil bir biçimde dikilerek fikse edilmesini içermektedir.
Meniskusların tamir edilerek korunmaları konusundaki deneyimler çok eskilere dayanır. Bilinen ilk meniskus tamiri
1889'da Annandale tarafından yapılmış
ve Heatley tarafından yayınlanmıştır
(11). 1936'da King köpek meniskusun
yerine dikmeyi başarmış ve periferik bir
yırtıkta synoviaya yakın kısmının iyileşe
ceğini ancak içerilere uzanan yırtığın iyileşmeyeceğini gözlemiştir (6, 12).
* A.Ü. T1p Fak. Ortop. ve Travrh. A.B.D. Doçenti
** A.Ü. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Araşt1rma

1980'1erden sonra '<o:ıu üzerine yapı
lan çalışmalar gidarak yoğunlaşmıştır.
Bunlar içeris::ıde an ö:,;;~ıiisi, Arnoczky
ve Warren' in penferal men is kal kan akı
mının diğer konnektif dokularda gözlenen reparatif cevabı, meniskuslarda da
olabileceğini göstermesidir. Meniskus!ar
predominant olarak medial ve lateral genikulat damarlardan beslenmektedir. Yayıldığı alanda vaskülaritenin devamlılığı
fibroblastik iyileşme potansiyelini sağla
maktadır. Tabana yakın veya kapsülden
3 ve en fazla 5 mm uzaklığındaki yırtık
larda stabil dikişleri takiben oluşan inflamatuar cevap ve vasküler proliferasyon
yeterli sonucu beraberinde getirmektedir (2, 3). Periferal vasküler penetrasyon
tarafımızdan artroskopik ve açık meniskus cerrahisi sırasında da gözlenmiştir.
Meniskus tamirlerinden uzun dönemli yeterli sonuçlar elde edebilmek
için, çapraz bağların önemi büyüktür.
Ön çapraz bağlı yetersizliğiyle birlikte femur kondillerinin tekrarlayıcı subluksas-

Görevlisi
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yanları,

tamiri yapılmış meniskusun arka
boynuzunun prognozunu açıkça tehdit
etmektedir (8, 12). Total menisektomi ile
birlikte olan instabilitelerde meniskusların rotasyonel frenleme etkilerinin ortadan kalkması, tüm çabalara rağmen instabiliteyi geri döndürecektir (5). Bu yüzden meniskus tamiri yapılmaksızın yapı
lan bağ tamirinden, bağ tamiri yapılmak
sızın yapılan meniskus tamirinden tatminkar sonuçlar beklememek gerekir.
Tüm bu görüşler doğrultusunda günümüzde niçin meniskusları çıkarnıayıp
tamirlerinin yapılması gereği açıkça görülmektedir.

YÖNTEM VE BULGULAR

1988 - 1990 yılları arasında Ankara
Üniversitesi· ibni Sina Hastanesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 23
olgunun 25 meniskusunun tamiri açık
veya artroskopik yöntemlerle gerçekleş
tirilmiştir.

Buna göre olgularımızın genel özelliklerinin dökümü şu şekildedir:
Ortalama yaş: 20.8 (14- 25)
Olgularımızın tümü erkektir.
Yırtığın 17' si iç meniskusta, 8' i d ış
meniskusta lokalizedir.
Tüm olgularımızda periferik longitudinal yırtık mevcuttur. Bu şekildeki yırtık
formuna göre; 7 olguda yırtığın medialindeki bölüm total olarak interkediler aralı
ğa disloke idi.
15 olguda 2.5 cm ile 3 cm arasında
kolayca redükte edilebilen yırtık mevcuttu.

3 olguda ise redükte edilemeyen 2.5
cm küçük yırtık formuyla karşılaşıldı.
Yırtığın lokalizasyonu 23 olguda arka boynuz ve orta 1/3'de, 2 olguda ise
ön boynuzda idi.
Olgularımızdan 16'sına ön çapraz
bağ, ?'sine medial stabilizatör, 5'ine lateral stabilizatör yapıların lezyonu eşlik
ediyordu.
7 olgumuzda kesin tanıya artreskopik görününıle ulaşıldı ve yine artreskopik yöntemlerin yardımıyla tamir yapıldı.
16 olgumuzda kesin tanıya anestezi altında muayene + artroskopi + açık bağ
cerrahi sırasında ulaşıldı ve tamir açık
bağ cerrahisi sırasında gerçekleştirildi.
Teknik olarak artroskopik görünümlerden yararlandığımız olgularımızın yalnızca 1'inde içeriden dışarıya dikişi er,
6' s ında ise dışarıdan içeriye dikişler konuldu.
Açık bağ cerrahisi tekniklerini uygulayarak tedavi ettiğimiz olgularımızın meniskus tamirlerinde ise; ya girişimin yapıldığı insizyonun postemmedial veya
posterolateralinden yapılan artrotomilerle, ya da bu konumdan yapılan ikinci bir
insizyonla yırtığa ulaşıldı. Bu olgularınıız
da dikişler içeriden dışarıya konuldu.
Olgularımız içerisinde primer tamir
yaptığımız taze yırtıklarda, yırtık yüzlerinin debridmanına gerek duyulmadı. Üç
haftayı geçen olgularımızda yırtık yüzleri
:l:ı.fif bir şekilde debride edilerek tazelendi.
Tüm olgularımızda geç absarbe edilebilen O numara dikiş materyalleri kullanıldı.

Meniskus tamiri sonmsı dizler 3 hafta süre ile 40 derece flek:::i·:onda immoJ
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bilize edilerek yük verilmedi. 3 hafta sonra kısmi yük verilerek 90 derece kadar
fleksiyona izin verildi. 6 haftadan sonra
ağırlık çalışmaları ve fleksiyonu artırıcı
hareketler yaptırıldı. Diz üzerindeki rotasyon hareketlerine 3' üncü ayda, aktif
sportif yaşama 4.5'uncu ayda geçildi.
Halen düzenli ve sürekli takiplerini
yaptığımız olgularımızdan bugüne kadar
sadece 2'sinde tekrar yırtık bulguları izlendi. Bu olgularımızın 2'sine de kompleks bağ yaralanmaları nedeni ile cerrahi girişimde bulunulmuştu. Rezidüel rotasyonel instabilite olgularımızdan biri-,_
sinde meniskus tamirini takiben 13'üncü
ayda meniskusun tekrar yırtığına ait
semptomları başlatmıştı. ikinci olgumuzda ise cerrahi girişimi takiben 16' ı ncı ayda aynı semptomlar ortaya çıkmıştı. Bu
2 olgumuza da ikinci girişim planlanriı.
Diğer olgularımızda olumsuz bir bulgu
gözlenmedi. Ortalama 13.1 ay takip edi·len (6-28 ay) olgularımızın ilk sonuçları
na göre meniskus tamirlerinde % 92'1ik
başarı olduğu izlenilmiştir.

Sağlam

ön çapraz bağa sahip olup
yalnızca meniskus tamiri yaptığımız 7 olgu muz ise semptomsuz olarak aktif
spor yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu
olgularımızda başarı oranı tamdır.

TARTIŞMA

Arnoczky' nin meniskus vaskül aritesini gösteren çalışmasıyla birlikte, yakın
zamana kadar periferik longitudinal yır
tıkların tamiri üzerine olumlu ve destekleyen yayınlar giderek artmaktadır (2, 3).
Tüm yazarlar periferik meniskus yırtıkları-

nın çıkarılmayarak korunması

ve eşlik
eden lezyonlarla birlikte tamirinde birleş
mektedirler. Hamberg, Barber ve Stone,
Jakob, DeHaven tek başına olan meniskus yırtıklarında sonuçların yüz güldürücü olduğunu bildirmişlerdir (4, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12). Ulusal literatürümüzde ise
konunun önemi ilk kez 1985 yılında Alturtan ve arkad.aşları tarafından antero medial instabilitelerinin tedavisi içerisinde vurgulanmıştır (1).
Artroskopik meniskus tamiri sırasın
da posteriara doğru içeriden dışarıya konulan dikişlerdeki iğnelerin nörovasküler
yapıları zedeleme olasılığı vardır. Jakob
ve DeHaven posteriara yakın tamirlerde
postemmedial insizyonla yumuşak dokuların ekartasyonunun kaçınılmaz olduunu bildirmektedirler (9, 12). Bu yüzden
dikişler olgularımızdan yalnızca. 1'inde
içeriden dışarıya, diğerlerinde dışarıdan
iç·eriye konulmuştur. ilk uygulamaların
da dışarıdan içeriye dikişlerin pasteramedial insizyonla ve palpe edilerek yapı
lırken deneyimimizin artmasıyla giderek
perkütan konulmaya geçmiştir.
Meniskus dikişlerinin konulmasına
yönelik, her yazar kendi deneyimine göre çeşitli enstrümaniardan yararlanmaktadır (2, 9, 1O, 12). Bunlar içerisinde sp inal iğneleri dikiş materyalinin ekleme sokul ması için yaygın olarak tercih edilen
bir yöntemdir. Anabilim dalımızda sahip
olduğumuz pahalı meniskus dikiş setlerinden bugün için ne derece yararlandı
ğımız tartışmalıdır. Bunun yerine basit
ancak kendi deneyimlerimizle ürettiği
miz dikiş araçları, deşan ve spinal iğne
lerinden effektif bir biçimde yararlanmaktayız.
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Ön çapraz bağdan yoksun dizlerdeki meniskus tamirlerinin sonuçları !artış
malıdır. Jakob tamirden sonra tekrar yır
tılan

8 meniskus olgusunun 3' ünde ön
çapraz bağ instabilitesi olduğunu bildirmiştir (12). DeHaven kronik ön çapraz
bağ instabilitesi olan 27 açık meniskus
tamirini yayınlamıştır. Bunlardan 13'ünde ön çapraz bağ tamiriyle birlikte meniskus tamiri yapmış ve bunlardan sadece 1 'inde tekrar yı rtılma olmuştur. Geriye kalan ve yalnız meniskus tamiri yapı
lan 14 olgunun % 29' unda tekrar yırtıl
ma gelişmiştir (8, 9). Bizim olgularımız
içerisinde de tekrar yırtık gözlenen olgular kompleks bağ tamiri ile birlikte tamir
yapılaniard ır.

Sonuç olarak meniskus tamiri konusundaki takiplerimiz henüz ön bildiri niteliğinde olmasına karşın umut vericidir.
Tüm yayınlar ve sonuçlarımız periferik
yırtıklardan dolayı meniskusun bütününün çıkarılmasının artık kabul edilemeyeceğini vurgulamaktadır. Artroskopinin
sunduğu

bu olanak ister açık, ister artroskopik yöntemlerle olsun meniskusun tekrar, dikilebileceği gerçeğini göstermiştir.
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TOTAL DiZ PROTEZi UYGULAMALARIMIZ
VE ERKEN SONUÇLARI -

Dr. ilker Çetin

*, Dr. Z. Uğur fştklar **, Dr. Hüseyin Demirörs **

Diz ekiemini ilgilendiren ve hastayı
hareketsiz kılacak derecede yaşantısını
etkileyen patolojilerde eklem yüzeylerinin değiştirilmesi veya iki yüzey arasına
yabancı bir madde yerleştirilmesi fikri yeni değildir. Rezeksiyon artroplastisinin
ilk uygulayıcısı olarak 1863 yılında Verneuil belirtilmektedir. 1913 Murphy fasya
lata ve yağ dokusu kullanarak interpozisyon atroplastisini denemiştir. 1940 yılın
da Smith Peterson'un cup artroplastisi
fikrinden yola çıkan Campbell ve Boyd
femur kondileri için vitalyum yüzey replasmanı uygulamıştır (2). Baer, Campbell, Mac Ausland, Samson ve diğerleri
bu konudaki çalışmalarını yayınlamışlar
dır. Kuhns ve Potter 1951 'de o tarihe kadar yapılagelmiş yöntemleri gözden geçirmiş ve naylon kullanarak tedavi etmeyi denedikleri olgularını yayınlamışlardır
(14). 1951'de Townleytibia yüzey replasmanında kullanılan hemiartroplastiyi geliştirmiştir (15). Ancak total diz protezlerinin günümüzde kullanılan ölçüde başarı
lı olması, 1969 yılında Gunston'un metal

plastik, polisentrik diz artroplastisini uygulaması 1971 'de de çalışmalarını yayın
lamasından sonra gerçekleşmiştir _(6,
18). Hungerford ve arkadaşları yeterli ve
hassas bir instürmentasyon sistemi ile,
doğru uygulandığında hatayı en aza indiren cerrahi sonuçlar elde etmek amacı
ile Universal Total Diz Artroplasisi Sistemini (Universal Total Knee lnsturmentation System) geliştirmişlerdir (7).

MATERYAL VE METOD
Mayıs

1988 ile Ocak 1991 arasında
AÜTF Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğin
de 53 hastanın 61 dizine total diz protezi
uygulanmıştır. Bir hastada ise osteonekroz nedeni ile PCA unikompartmantal
diz protezi uygulanmış, ancak 6. haftada protez dislokasyonu nedeni ile total
diz protezi ile revizyon uygulanmıştır.
Hastalarımızın ortalama yaşı 55.4 olarak
saptandı, yaş dağılımı 27 ile 71 yaş arasında değişmekte idi.
Hastalarımızın

* Ankara Üniv. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Profesörü
**Ankara Üniv. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Araşt1rma Görevlisi
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kadın

44'ü

9'u erkekti. Total diz protezi

tarafından

tarif edilen 100

puanlık değer-

değerlendirildi.

uygulanan dizierin 43'ünde dejeneratif

lendirme sistemi ile

Ni-

osteoartrit, 15'inde romatoid artrit, 1'in-

san 1990 tarihindeki birinci ulusal diz artroplastisi sempozyumunu takiben Knee
Society

tarafından

önerilen

değerlendir
başladık.

me sistemini de kullanmaya
Hungerford
de

tarafından

değerlendirme

önerilen sistem-

qO puan

ağrı,

20 puan

hareket, 1O puan anatomik uygunluk (alignment), 10 puan stabilite, 10 puan
kuwet olmak üzere toplam 100 puan
üzerinden
siyonu

yapılmaktadır. Hastanın

diğer

eklemleri ile ilgili

dan fonksiyonel
diz

olduğun

değerlendirme

ağrısızsa,

100 pu-

edilmemiştir.

an sistemine dahil
eğer

fonk-

Biz

stabilse, anatomik

uyumu iyi ise, hareketli ve kuwetli ise,
Şekil

- 1

ameliyat edilen eklem

dışındaki

de posttravmatik dejeneratif artrit, 1'in-

sebebi ile hastanın fonksiyonları

de ise osteonekroz, 1'inde hernotilik ar-

le olsa cerrahinin

tropati primer patoloji olarak
tır.

saptanmış

ğunu

kabul ediyoruz.

ja primer patolojinin romatoidartrit olnedeni ile uzun stemli protez kulla-

ıılmış

~temin
ıedeni

bir hastada ise tibial komponent
medüller kanala
ile

uyumsuzluğu

yerleştirilememiştirve

Kinema-

ic Condylar tibial komponent uygulannıştır.

Bütün

hastaların değerlendirmesi

arafımızdan yapılmıştır.

Klinik

Değerlendirme:

Bütün hastalar ameliyat öncesinde

Şekil

'e sonrasında David S. Hungerford (7)

825

sınırlı

amacına ulaşmış

Total diz protezi uygulanan 2 hasta-

ııası

sorunlar

- 2

bi-

oldu-

Bu

değerlendirme

yönteminde:

ponent için yan grafilerde yapıldı. Elde
edilen sayıların her komponent için her
bölgedeki radyolüsent çizgi genişlikleri
toplanması ile sonuca gidildi. Hem femoral, hem tibial komponentte 4 veya
daha az değerler anlamsız kabul edildi.

100 - 90 puan çok iyi

89 - 80 puan iyi
79 - 70 puan orta
70'in altı ise kötü olarak kabul edilmektedir.

Ameliyat öncesi mekanik
anatomik uyum ve hareket
genişliği:

Hastalardan 16'sında dizde varus
d eformitesi gözlendi (ortalama 1O derece, 3-20 derece), bunlardan 3'ünde deformite 15 dereceden fazla idi. 7 hastada valgus d eformitesi vardı (ortalama 8,
5 - 15 derece). Ameliyat öncesinde 12
hastada fikse tl eksiyon kontraktürü izlendi (ortalama 18, 5 - 70 derece). Ameli-

Şekil

yat öncesi hareket
arasında idi.

- 3

Ameliyat
Radyolojik

sınırı

1O - 100 derece

Sonrası Bakım:

Değerlendirme:

Radyolojik değerlendirme, aıneliyat
öncesi ve ameliyat sonrası kontroller sı

Ameliyat sonrası tüm hastalara iki
adet Hemovac dren konup Jones bandajı uyguladı. 48 saat sonra drenler çıka

rasında

rılıp

çekilen grafilirle yapıldı. Standart pozisyonlar, hasta yatarak yan ve
ayakta ön arka olarak alındı. Komponentlerin pozisyonu, dizin anatomik uygunluğu ve kemik çimento (interface) temas yüzeyinin durumu standart formlarla değerlendirHdL Tibial komponent ön
arka grafide kemik çimento yüzlerindeki
radyolüsent çizgiler 5 bölgede mm. cinsinden ölçüldü,

aynı işlem

aktif ve pasif hareketler başlandı.
Continious passive motion cihazı rutin
olarak 4. günden itibaren kullanıldı. 49
hastada· kullanılmıştır. Hastalara iki koltuk değneği ile nasıl yürüyeceği oturur
pozisyondan kalkarken ameliyat olmamış bacağını ve iki kolunu nasıl kullanacağı öğretilir. Hastalar rutin olarak 6 hafta, 3. ay ve 6. ayda, daha sonra 1 yıllık

femoral kom-

aralarla kontrola

826

çağrılır.

artroplastisi uygulanmadı. 2 hastamıza
revizyon yapıldı, bu hastalarımızdan il-

BULGULAR

100 puan değerlendirme sistemine
göre ameliyat öncesi ortalama değerler
35 idi (- 5, - 70), ortalama ameliyat sonrası değerler ise 83 idi (55-100). Ameliyat sonu ortalama hareket genişliği

kinde medial temaral kondildeki aseptik
nekroz nedeni ile unikomportmantel diz
protezi uygulaıımıştı ve postoperatif 6.
haftad9 protezin femoral komponentinin
disloke olduğu gözlendi, diğer hastamız

5-11 O derece olarak saptandı, ortalama
105 derecelik pasif hareket genişliği var-

da ise Hoehn ve Y~hr'a göre evre 3 Parkinson hastlığı mevcuttu, her iki alt ekstremitede Hamstring spastisitesi gözleniyordu, takiplerinde tibial komponentte
progresif varus deformitesi ve 11. ayda
kırılma gözlendi.

dı.

Ameliyat sonrasında yalnız 3 hastada fikse tl eksiyon kontraktürü vardı, ortalama 11 derece idi (5 - 30). Bir hastada
ameliyat öncesinde 70 derece fleksiyon
kontraktürü vardı, ameliyat sırasında düzeltildi fakat ameliyat sonu takiplerde yenid sn 30 derece olarak ortaya çıktı.
Ame iyat öncesinde 18 hastada fleksiyon 90 dereceden azdı. Ameliyat sonrasında ise 6 hastada fleksiyon 90 derecenin altında idi, bu hastalarda ameliyat
öncesinde pasif hareket sınırı 90 derecenin altında idi. 45 hastada ameliyat sonrasında pasif hareket sınırında artış saptandı, 6 hastada ise pasif hareket sınırın
ja azalma saptandı. Bu serimizde ameliyat sonrası dönemde ortalama fleksiyon
<azancı 20 derece idi. 1 hastaya ameliyattan sonra 6. haftada manüplasyon
yapıldı ve ileri takipde bu hastanın 95 de·ece fleksiyon yapabildiği gözlendi. 1
ıastada hernotili A nedeni ile postoperaif dönemde kanama kontrolü güçleşti
te bu hastaya 8. haftada artrodez uyguandı. Pateller komponent her hastada
JYgulanmaya çalışıldı, bazı teknik imkan;ızlıklar nedeni ile 15 hastada patelladad osteofitler temizlenerek patella yüzey

Radyolojik

Değerlendirme:

Anatomik uyum; komponent pozisyonu ve diz anatomik uyumu şekil 2'de
görüldüğü gibi ölçüldü. Knee Society tarafından 1987'de kabul edilen değerlen
dirme sistemine göre ortalama alpha
açısı 100 + 6 derece, beta 87 + 4 dere-

Şekil
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1

- 4

ce, gama 8 + 2.0 derece, delta 88.6 + 3
derece ve valgus 5.8 + 4 derece olarak
saptandı. Bu açıların anlamı; ortalama
femoral komponentin 7.5 derece valgusta, tibial komponentin ise 3.5 derece va-

böylece kuadriseps aynı işi yapmak için
daha az kasılır ve patellofemoral kontak! streste azalma olur (5), bu durum tibial tüberkülü öne alarak patellofemoral
kompresif kuwetleri azaltmak için uygu-

rus, lateral planda femoral komponentin

ladığımız

8 derece fleksiyonda ve tibial komponentin ise 3.0 derece posterior eğim
gösterdiğidir. Dizde ortalama toplam valgus 5.8 derecedir. Buna ilaveten tibial
komponentin kesilen tibia yüzeyini kaplama oranı ise % 93 +7 olarak hesaplanmıştır. Henüz radyolüsent çizgilerin değerlendirilmesi anlamlı olmadığından 'bu
durum uzun takiplerle ayrıca belirtilecek-

(8).

ameliyatlardaki etkiye benzer

TARTIŞMA

Kısa

dönem takiplerimiz ümit verici
olmakla birlikte çimentosuz protez tiplerinin çok yaygın olduğu günümüzde halen bütün olgularda çimentolu protez
kullanmamız

tir. Üç olgumuzda stabilizer tip protez
kullanılmıştır. Bu protezi kullandığımız
hastalarda hareket genişliği diğer hastalara nazaran daha fazla olmuştur. Tibianın posterior subluksasyonuna engel olduğu için hastalara merdiven çıkmakta
kolaylık sağlamaktadır. Bu protezlerin
uzun stemli tipleri özellikle kemik kalitesinin iyi olmadığı romatoid artritli hastalarda daha iyi bir fiksasyon elde etmek için

bu konuda bir miktar geri
kalmış olduğumuzu yansıtır. Çimento uygulaması uzun süre protez gevşemeleri
nin sorumlusu olarak gösterilmiştir, ancak uzun dönem takipleri olan çimentolu uygulamalara göre belirgin bir fark ortaya konamamıştır (3, 1O, 11). Hatta çimentosuz protezlerde özellikle patellar
komponent gevşemesi ve metal debris
problem yaratmaktadır. Karşılaştırmalı

kullanılmaktadır.

kemize yeni gelen Kinematic Modular
System diz protezi 22 hastaya uygulanmıştır, bu sistemin tibial komponenti daha önce uyguladığımız protezlerden
farklıdır ve polietilen bölüm gereksinime
göre metal kısmın üzerine takılmaktadır,
ayrıca tibial komponentin tibia içine yerleşen uzantıları bir önceki tasanma göre
daha üstün biyomekanik özelliklere sa-

serilerde çimentosuz protezlerde revizyon oranının daha yüksek olduğu belirtilmiştir (9). Bu nedenle çimentosuz protez uygulamasının uzun dönem takipleri
bu konuda bize daha fazla yol gösterecektir. ~itter ve arkadaşları da uzun dönem takipler sonuçlanana kadar çimentolu diz protezlerinin uygulanabileceğini
belirtmektedir.
Uyguladığımız KMS ve Kinematic

hiptir. Tibial komponentin posteriara yerleştirilmesi idealdir, bu durum ekstansör
mekanizmanın moment kolunu uzatır,

Condylar diz protezleri posterior cruciate ligamentin korunduğu protez tipleridir. Günümüzde halen bu ligamentin ko-

Bu hasta serimizde ül-
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belirtmişler

nup korunmaması konusunda tartış
alar devam etmektedir. PCL'in ön arı düzlemde makasiama kuwetlerini en3llediği, kemik çimento yüzeyinde kuv;tlerde azalmaya yol açtığı, ternur'un tia üzerindeki geriye yuvarlanma hare;tine yardımcı olduğu belirtilmektedir.
1cak bu görüşü destekleyecek uzun
Sn em takipler yoktur. Dorr ve arkadaş
rı PCL korunmayan dizlerde medial ekm yüklenmesi ve oluşan kuwetlerde
r artış saptamışlardır (4}. Scott ve Votile PCL korunan dizlerde fonksiyon ve
:ıyanıklılığın daha fazla olduğunu belirtıişlerdir (13). Olgularımızın hiç birinde
)ntrakte veya çok gevşek PCL nedeni
; güçlükle karşılaşmadık, sadece 4 diz3 yumuşak doku stabilitesinin yetersiz
ması nedeni ile LSS protezi uyguladık.
:ırkinson hastalığı olan bir olgumuzda
e tibial komponentte progresif varus
3formitesi ve protezde kırılma gözlek, Oni ve Mac Kenney'in bu hastalar3. total diz artroplastisi önermemeleri3 rağmen Vince ve lnsall hastanın fonk-

ve erken dönemde cerrahi
debridman ve antibiyotik kullanımının
prognozu etkilediğine değinmişlerdir
(1). Enf~kte olgularda erken debridman
ve antibiyotik tedavisi ile % 23 oranında
uzun dönem tedavi şansı bildirilmiştir.
Bu yöntemin kullanılacağı olguların titizlikle seçilmesi gerektiği ve enfeksiyonun
akut dönemde bu tedaviye cevap vereceği vurgulanmıştır (12).
Henüz bu ameliyatı 3 yıl önce yapmaya başladığımızdan bu konudaki değerlendirme ve takiplerimiz ileride daha
sağlıklı ve gerçekçi olacaktır.
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TOTAL DiZ PROTEZi UYGULAMALARIMIZ
-ERKEN SONUÇLARDr. Mehmet Çakmak *, Dr. Remzi Tözün *
Dr. Hilmi Ç. Aydmok **, Dr. Ufuk Ta/u **

Total diz endoprotezlerinde, diz bi;omekaniğinin
daha ıyı anlaşıldığı
1970'1i yıllardan itibaren protez tasarımla
·ı ve biyomateryallerindeki gelişmelerle
)irlikte büyük bir başarı artışı olmuştur.
3ünümüzde modern anlamdaki protezerin kullanımıyla birlikte en az total kal;:a protezlerindeki başarı oranına ulaşıl
nış, hatta daha iyi sonuçlar bile bildirilniştir (5, 8, 18). Yaygın kullanım alanı
)Uian protezlerin hemen tamamı üç böümlü protezler olup bu protezlerin yarı
;ınırlayıcı (Semiconstrained) olanları, sı
ıırlayıcı olmayan (unconstrained) proez tasarımiarına göre daha fazla kullaıım alanı bulmuştur (7, 9, 12). Kliniğimiz
]e 1987 yılından itibaren yarı sınırlayıcı
Jrupta yer alan arka çapraz bağın kounduğu kinematik kondiler protez tasa-

istanbul Üniv. istanbul Tıp Fak. Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında
Aralık 1987 ile Kasım 1900 yılları arasın
da 35 hastanın 12'si bilateral, 23'ü tek taraflı (15 sağ, 8 sol diz) olmak üzere toplam 47 dizine total endoprotez ameliyatı
uygulanmıştır. Hastalarımızın 33' ü (%
94~·3) kadın, 2'si (% 5. 7) erkekti. 21 hasta (28 diz) osteoartrit, 11 hasta (17 diz)
romatorid artrit, 2 hasta (2 diz) septik
artrit ve 1 hasta (1 diz) travmatik artrit
nedeniyle ameliyat edilmişti. Hastaları
mızda Haziran 1990 tarihine kadar kinematik kondiler arka çapraz bağ korumalı, Haziran 1900 tarihinden itibaren kinematik modül er sistem (KMS) protezi kul-

ımı kullanılmaya başlanmıştır.

lanılmıştır.

Bu yazımızda kliniğimizdeki uygulanalara ait erken sonuçlarımızın bildirilnesi amaçlanmıştır.

MATERYAL VE METOD

klinik ve radyolojik
yönden değerlendirilmesinde diz cemiyeti tarafından önerilen kriterler kullanıl-

· istanbul Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Doçent!
'*istanbul Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Araş. Gör.
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Hastalarımızın

mıştır

(6, 11). Bu yöntemle yapılan klinik
değerlendirmede diz ve fonksiyon skorları ayrı ayrı değerlendirilmekte ve fonksiyon skorunun diz skoru üzerine olabilecek olumsuz etkileri ortadan kaldırıl
maktadır. Diz ve fonksiyon skoru için;
85 - 100 puan mükemmel, 70-84 puan
iyi, 60-69 puan orta ve 59 puan ve aşağı
sı kötü olarak gruplandırılmaktadır. Radyolojik değerlendirmede komponentlerin, AP ve lateral plandaki pozisyonları
nın tesbiti yanında, femoral komponent
için lateral, tibial komponent için AP ve
'·
lateral, patellar komponent içinse lateral
ve tanjansiyel grafilerde gevşeme yönünden değerlendirme yapılmaktadır.

SONUÇLAR
Hastalarımız

en az 1 ay, en çok 35
ay, ortalama 13.8 ay takip edildi. Preop
dönemde ortalama 29.4 (en az O, en
çok 60) olan diz skoru pastop dönemde
85.2 (en az 45, en çok 97) olarak bulunmuştur. Pre.op dönemde 47 dizin 46'sı
kötü iken, pastop dönemde 32 (% 68.1)
dizden mükemmel, 12 (% 25.5) dizden
iyi olmak üzere 44 dizden yeterli sonuç
alınmış, 1 dizde orta, 2 dizde ise kötü olmak üzere, 3 (% 6.3) dizden yetersiz sonuç elde edilmiştir (Şekil 1).
Preop dönemde ortalama fleksiyon
açıklığı 94.7° iken, pastop dönemde or-

Post op

Diz skoru

Pre op

Mükemmel
İyi
ı

46

Orta

ı

Kötü

2

Diz
Şekil

sayısı

- 1: VakalanmiZ/n diz skoruna göre pre ve post op

talama 102.6° tl eksiyon açıklığına ulaşıl
mıştır. Pastop dönemde 40 dizde (%
85.1) ekstansiyon kaybı izlenmezken, 4
dizde (% 8.5) 10°'den az, 3 dizde (%
6.4) 20°' nin üzerinde olmak üzere 7 dizde ekstansiyon kaybı izlenmiştir. 20°
üzerinde ekstansiyon kaybı izlenen dizierin 2'sinde Quadriceps Z plastisi uygulanmış, birinde ise ameliyat sırasında li-
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dağtl!mt

gamentum patellanın tuberositas tibiadan avulsiyonu meydana gelmişti.
Post op dönemde AP planda dizierin tümü stabilken, ML planda 2 dizde
(% 4.3) 10°-14° arası instabilite vardı.
Pre op dönemde 33 hastanın (% 94.3)
fonksiyon skoru kötü iken, post op dönemde 11 hastada mükemmel, 12 hastada iyi olmak üzere 23 hastada (% 65. 7)

Pre op

Fıeksiyon

Post op

kontraktürü
20°üzeri
/.;~;

....:

:·::::.:
9 ~,::
.. ..., .
:!:
~··

.....
4 /..

ı6°-

ı

Diz

0

-

20°

ı

5°

sayısı

•
Şekil- 2: Vakalanmiztn f!eksiyon kontraktürüne göre pre ve post op dağilimi

yeterli sonuç alınmış, 5 hastada orta, 7
hastada kötü olmak üzere 12 hastada
(% 34.3) yetersiz sonuç elde edilmiştir
(yetersiz sonuç alınan hastalarımızın
9'unda niultipl eklem tutulumu vardı).
Pre op dönemde 11 dizde ortalama
7.9° valgus (2°-17° vcılgus), 2 diz 0°, 34
d .ız d e .ıse orta ı ama 9.3o varus (1o-21 o varus) deformitesi mevcutken, post op dönemde ideal uyum olarak kabul edilen
"5° -10° valgus" açılanmasına 33 d izde
(% 70.2) ulaşılmış, 11 dizde (% 23.4)
0°-4° valgus, 1 dizde (% 2.1) 12° valgus
ve 2 d izde (% 4.3) (birisi nde 2°, diğerin
de 3°) varus elde edilmiştir.
Femoral ve tibial komponentlerin
AP ve lateral pozisyonlarının ölçümünde; femoral komponent AP pozisyonu
ortalama 98. 1° (92° -116°), tibial komponent AP pozisyonu ise ortalama 87.9°
o
o
(82 -90 ) olarak bulunmuştur. Femoral
komponent lateral pozisyonu ortalama
4.6° (0°-10°, tibial komponent pozisyonu ise ortalama 88.8° (84°-94°) idi. Tibi833

al plato rezeksiyon miktarı ortalama 6.3
mm (3-11 mm) olarak bulunmuştur.
Takip süremiz yeterli olmadığı için
gevşeme yönünden radyolusan alanların değerlendirilmesi yapılmamıştır.

TARTIŞMA

Günümüzde arka çapraz bağın korunup korunmaması yönünde bir çok tartışma olmasına rağmen çapraz bağın
korunduğu veya çıkarıldığı protezlerle
bildirilen sonuçlar birbirlerine yakındır
(4, 10). Diz skoru, hareket açıklığı, hasta tercih ve tatmin derecesi ile radyolojik değişiklikler açısından karşılaştırıldı
ğında her iki grup arasında anlamlı bir
üstünlük bulunamamıştır.
Arka çapraz bağ korunduğu zaman
gerginliği çok iyi ayarlanmaladır (16).
Protez uyumu gevşeme ve instabiliteye
tesir eden en önemli faktördür (13). Bu
uyurnun aşırı varus veya valgusta olma-

sı

ile yüksek oranda yetmezlikle karşıia
şılabiieceği bildirilmiştir (14, 19). Bizim
uygulamalarımızia ideal açılanma olarak

kabul edilen 5°-10° valgus değerine 33
d izde (% 70.2) ulaşılmıştır (Resim 1a ve
b).

;MAf58·
23.12.87>
o .

Resim- 1a: 58 yaşmda romatoid artrit/i kadm hasta. Sağ ve so/ dizdemedial tibia platosunda aşm kemik
defekti görülmekte.

Resim- 1b: Ayn1 hastan m post op 25 'inci aydaki kontrol grafisinde sağ diz medi al tibia p!atosunda, kemik
greftind k1sm1 rezorbsiyon (3 mm'den az) mevcut. Her iki dizde femora/ ve tibia/ komponent
uyumu mükemmel.

Sağ

dizde 4 , so/ dizde 5 va!gus açilanmasi bulunuyor.
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ideal bir artroplastide uyurnun sağ
lanması yanında ne varus-valgus hareketlerine izin veren medial veya lateral
kollateral bağlarda bir laksite, ne de fleksiyonda AP planda bir instabilitenin bulunmaması gerekmektedir (14). Hastalarımızın post op değerlendirilmesinde AP
planda dizierin tümünde stabilite sağla
nırken, ML planda 2 dizde minimal
o
o
(10 -14 ) laksite elde edilmiştir. Total
diz protezi uygulamasında pre op hareket derecesi post op hareket derecesi
ile doğrudan ilişkilidir (17). Hastalarımız
da pre op dönemdeki fleksiyon açıklığı
ortalama 94.7° iken post op dönemde
ortalama 102.6° tl eksiyon açıklığına ulaşılmıştır. Elde ettiğimiz post op hareket
açıklığı literatürdeki değerlerle uyumlu
bulunmuştur (1, 2, 3, 5, 15).
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TOTAL KiNEMATiK DiZ PROTEZiNDE
ERKEN DÖNEM KLiNiK DEGERLENDiRME
Dr. A. Mümtaz ALPASLAN *, Dr. Ü. Sefa Müezzinoğl(-1 **, Dr. Sinan Avet **

Kliniğimizde

uygulanan 41 Kinematic diz protezinin klinik değerlendirilmesi
yapıldı. Erken değerlendirilmede hastaların ağrısı belirgin olarak iyileşti. Ortalama hareket genişliğinde anlamlı değiş
me olmadı. Hastaların fonksiyonel değerlendirilmesinde bulunan iyileşmede
zamanla belirgin artış izlendi.
. Ön - arka grafilerde protez genişliği
ile kemik kesi genişliğinde fark bulunmazken, yan grafilerde protez genişliği
ortalama kemik kesi genişliği ortalaması
na göre 4.85 mm fazla bulundu.

ile yapılan çalışmalarda erken ve geç dönem sonuçlar hemen tüm yazarlarca
yüz güldürücü olarak bulunmuştur (1, 4,
9, 11, 12).
Bu çalışmada Aralık 1987 ile Kasım
1990 tarihleri arasında kliniğimizde uygulanan diz protezlerinin erken dönem klinik sonuçlarını verilmiştir. Bu çalışmaya
bağlı olarak yapılan radyolojik değerlen
dirmeler zamanın kısıtlılığı nedeniyle daha sonra yayınlanacaktır (10).

MATERYAL VE METOD

Anahtar Kelimeler: Total diz protezi,
klinik sonuç.
Son 20

yılda

Tota! Diz Protezindeki
gelişmeler bu girişimin başarısını belirgin olarak artırmıştır. Bugün artritik dizin
ağrısının giderilmesinde ve fonksiyonunun iyileştirilmesinde etkili bir metod olarak yerini almıştır. Modern diz protezleri

Protezler Hungerford ve arkadaşları
nın tarif ettiği metodla ve Universal
Knee System aletleri kullanılarak uygulanmıştır (5, 6, 7). Değerlendirmede
Ewald tarafından önerilen Knee Society
Sco ring System kullanıldı (3). Bu sistemin tercih edilme nedeni ameliyat edilen dizin bağımsız olarak değerlendirile-

* Hacettepe Ün iv. Tip Fak. Ortopedi ve Trav. A.B.D. Profesörü
** Hacettepe Üniv. Tip Fak. Ortopedi ve Trav. A.B.D. Araştirma Görevlisi
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bilme olanağı sağlamasıdır.
Çalışmanın yapıldığı dönemde 32
hastanın 41 dizine protez uygulandı.
Hastaların 27'si kadın 5'i erkekti. Tanıla
ra göre incelendiğinde 21 hastanın tanı
sı osteoartrit, 8 tanesinin romatoid artrit,
birer hastanın da juvenil romatoid artrit,
tüberküloz, osteonekroz ve Whipple
hastalığı idi (Şekil 1).

ay) ortalama 22.1 ayda değerlendirildi
ler.

BULGULAR
Hastaların ağrı skorları

ameliyat öncesi o- 30 puan arasında, ortalama 12.3
puan idi. Ameliyat sonrası 1O - 50 pu~n
arası, ortalama 43.9 puana yükseldi. Istatistiksel olarak bu artış anlamlı bulundu (p O. 001) (Şekil ll).
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23 dize Kinematic Condylar, 15 dize
Kinematic Moduler, 2 dize Kinematic
Stabilized protezleri uygulandı. Dizlerden 12 tanesine patella protezi konuldu.
Dizlerden biri hariç hepsine diz protezi
primer olarak uygulandı.

Şekil

- 2

Ameliyat öncesi hareket puanları 1 25 puan arasında, ortalama 15.6 puan
idi. Ameliyat sonrası 4 - 25 puan ara~ı,
ortalama 18.0 puan oldu. istatistiksel incelemede fark anlamlı bulunmadı (p
0.05).
Total diz skorları incelendiğinde
ameliyat ön~esi O- 69 puan arası, ortalama 31.8 iken ameliyat sonrası 42 - 100
puan arası, ortalama 81.9 puana yükseldi. Bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p 0.001).

Hastaların yaş dağılımı incelendiğin

de en gencinin 18, en yaşlısının 86 yaşın
da olup, ortalamanın 60.4 olduğu izlendi.
Adreslerinden çağrılan hastaların
24'ü kontrole geldiler, böylece 34 dizde
(% 83.0) tüm değerlendirmeler yapılabil
di.
Hastalar ortalama 12.29 ay sonra (1
- 34 ay) değerlendirildiler. Bunlardan 18
diz 12 aydan önce (1 - 11 ay) ortalama
2.9 ayda, 16 diz 12 aydan sonra (12- 34

Hastaların yürüyüş değerlendirmele

rinde ameliyat öncesi yürüyüş puanları
o - 30 puan arası, ortalama 4. 7 iken
ameliyat sonrası o - 50 puan arası, orta-
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lama 14.2 den, yine O- 50 puan arası ortalama 30.4 puana çıktı. Bunların toplamı olan fonksiyonel skor puanları ise
ameliyat öncesi O - 65 puan arası ortalama 15.9 puandan, ameliyat sonrası O 100 puan arası, ortalama 51.1 puana
yükseldi. Bu artışta istatistiksel olarak
anlamlı bulundu (p 0.001).
12 aydan önce incelenen vakalarla
12 aydan sonra incelenen vakalar karşı
laştırıldığında
fonksiyonel puanlarda
uzun dönemdeki vakalarda belirgin fazlalık bulundu. Diğer puanlardaki farklılı~
lar anlamlı değildi (Şekil lll).

......... ·.................

.,.

~
Uzun Dönen Takiplerde
Puanlardaki değişiklik
Şekil

Çalışmada incelediğimiz

- 3

laması

50.06 mm iken, protez genişiii ortalama 54.97 mm ölçüldü. Ön- arka grafilerdeki farklılık anlamlı bulunmamasına
karşılık, protez genişliği ortalaması yan
grafilerde tibia kemik kesi yüzeyleri ortalamasından 4.85 mm fazla olduğu görüldü (Tablo 1).

konulardan
biri de protezlerin tibial komponentinin
kemik yüzeyini örtme oranı idi. Ön - arka grafilerde tibia kemik kesi yüzeyleri
ortalaması 76.91 mm iken, protez geniş
liği ortalaması 77.57 mm bulundu. Yan
grafilerde tibia kemik kesi yüzeyleri orta-

Tablo 1: Kemik kes i yüzeyi ile protez genişliğinin karşılaştırılması

MiNiMUM
MAKSiMUM
ORTALAMA

APP

APK

LP

LK

65.00
90.00
77.50

70.00
85.00
76.91

46.00
67.00
54.97

40.00
61.00
50.06

APP

: Ön arka grafide protez genişliği

APK

: Ön arka grafide kemik kesi genişliği

LP

: Yan grafide protez genişliği

LK

: Yan grafide kemik kesi

AFARK

: Ön arka grafide protez - kemik genişliği

PFARK

: Yan grafide protez - kemik

genişliği

genişliği
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AF ARK

- 10.00
12.00
0.59

LFARK

- 5.00
17.00
4.91

Hastalarda erken veya geç dönemlerde enfeksiyon izlenmedi. Bir hastada
patellanın disloke olduğu izlendi. Erken
dönemde gevşeme bulunmadı.
TARTIŞMA

Sonuçlar toplu olarak incelendiğin
de ağrı skorunun en fazla artış göstermiştir. Birçok yazar ağrının total diz protezi için esas endikasyon olduğunda birleşmişlerdir (4, 5, 8, 9). Sonuçlarımızda
bu ameliyatın çok iyi bir ağrı giderici metod olduğunu desteklemektedir.
Hareket genişliğinin bu ameliyatla ··
anlamlı bir şekilde artmayışı iki nedene
bağlanabilir. Öncelikle 19 diz ameliyat
öncesi 100 derece ve üzerinde bir hareket genişliğine sahipti. ikincisi de hastalarımızın büyük bir kısım çok erken dönemde değerlendirilmiştir. Bunların daha sonraki kontrollerindeki hareket puanlarının daha yüksek olması beklenir.
Fonksiyonel skorlardaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmasına karşı
lık yine de düşüktür. Fonksiyonel skorların iki esas komponenti olan yürüme ve
merdiven çıkma puanları birçok başka
faktöre bağlıdır. Diğer diz ve eklemlerdeki hastalık, sistemik hastalıklar ve genel
durum bozukluğu bunlardan birkaçıdır.
Bu gibi faktörlerden arınmış olan total
diz skorundaki belirgin artış fonksiyonel
skordaki artışa göre daha anlamlıdır. Ayrıca ameliyat sonrası daha fazla zaman
geçen vakalarda fonksiyonel sonucun
daha iyi olması dikkat çekicidir.
Uzun dönemde tibial komponentte
çökme olmaması için kemik kesi yüzeyinin protez ile en iyi şekilde örtülmesi gerekir (2). Çalışmamızda ortaya çıkan son uçlarda ön - arka grafilerde izlenen örtülmenin yeterli olmasına karşılık, yan
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grafilerde örtülmenin eksik kaldığı bulunmuştur. Bu farklılığın giderilmesi arıcak
protez dizaynının değişmesine bağlıdır.
Bu nedenle daha ileride yapılacak seçim veya önerilerde toplumumuza uygun bir model için daha ayrıntılı çalışma
lar yapılmalıdır.
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DIZ PROTEZI VE PATELLA SORUNU

Dr. O. Şahap ATiK *, Dr. Ömer Uluoğlu

Diz protezi uygulamaları yurtdışında
ki başarılı sonuçlara paralel olarak ülke-·
m izde de giderek yaygınlaşmaktadır (1,
3). Ancak pateliaya protez konulması halen tartışmalı olup, farklı görüşler ileri sürülmektedir (4, 6).
Öte yandan, osteokondral defektierin karbon implant kullanılarak biyolojik
onarımından başarılı sonuçlar alınmakta
dır (7, 8) ..
Bu çalışmada; total diz protezi konulan hastalarda patelladaki osteokondral
defektierin karbon implant kullanılarak
biyolojik onarımı kombinasyonunun erken sonuçları sunulmaktadır.

MATERYAL VE METOD

1985'den beri diz protezi koyduğu
muz 71 hastadan 8'inin patellasına Cleveland Pad (carbon fibre) implante ettik. Hastaların beşi erkek, üçü kadındı.
Ortalama yaş 67 (61 - 73) idi. Hepsinde

tanı

osteaartritdi. Patelladaki kraterin büyüklüğü ile doğru orantılı olmak üzere
Cleveland Pad implante edildi. Ameliyat
sonrası üçüncü günden itibaren aktif diz
hareketlerine başlandı ve tam ağırlık ile
ayağa kalkmaya izin verildi.

BULGULAR

Ortalama takip süresi 8 ay (3 - 11
ay) idi. Bütün hastalarda tam ekstansiyon elde edildi. Diz fleksiyonu ortalama
150 derece (90°- 125°) idi. Ameliyat öncesi ağrılar ya tamamen kaybolmuş ya
da çok hafiflemiş idi.
Enfeksiyon hiç bir hastada görülmedi.
Patellar malalignment nedeniyle tekrar ameliyat edilen (7 ay sonra) bir hastada görüldü ki;
1- Cleveland Pad'in üzeri tamamen
örtü! m üştü.
2- Sinovya normal görünümdeydi.

**Gazi Üniv. Tip Fak. Ortopedi ve Travm. A.B.D. Profesörü
**Gazi Üniv. Tip Fak. Patoloji A.B.D. Profesörü
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şikayeti

yoktur. Altı aylık sürede (en
geç) patelladaki defekt tamamen fibro-kartilaj ile örtülmektedir. Sinovyal biyopsilerde karbon veya metal partiküllerine
rastlanmamıştır ve sinovyal reaksiyon

Histopatolojik incelemede;
1- Pa d' i örten dokunun fibrokar1ilaj
doku olduğu,
2- Sinavyada karbon partikül olmadı
ğı gözlendi.

görülmemiştir.

Sonuç olarak denilebilir ki; total diz
artroplastisi yapılacak hastalarda femoral ve tibial komponentlerden oluşan diz
protezleriyle, pateliada karbon implant
kullanımı kombinasyonu umut verici bir
seçenektir.

TARTIŞMA

1970'1erde kondiler protezlerde sağ
lanan gelişmeler nedeniyle total diz artroplastisi yapılan hastalarda kalçada olduğu kadar başarılı sonuçlar elde edildi
(2). Ancak pateli ar komponentde meydana gelen problemlerden dolayı "Patellayı değiştirelim mi? Yoksa debridman
yapıp bırakalım mı?" sorusu tartışılmaya
başlandı (4, 6).
Eğer pateliaya protez konulursa;
1- Ameliyat sırasında patella kemiği

KAYNAKLAR

kırılabiliyordu.

2- Ya da ameliyat sonrası dönemde
protez çıkıyor veya kırılabiliyordu.
Patella değiştirilmez, debridman yapılıp bırakılırsa hastaların bir kısmında
(% 15 - 20) diz önü ağrısı olabiliyordu
(9, 1O). Buna rağmen genç ve kilosu fa~
la olan hastalarda, patellar alignment
sağlanmak koşuluyla bu yöntem öneriliyordu (11).
Kıkırdak defektierinin karbon implantlar kullanılarak biyolojik onarımıyla
gerek literatürde gerekse bizim küçük
serimizde başarılı sonuçlar alınmaktadır
(7, 8, 12). Bundan cesaret alarak total
diz artroplastisi yaptığımız hastalarda
kondiler protezler ile karbon implantları
(Cleveland Pad) kombine etmeyi denedik. Gerek klinik gerekse histopatolojik
bulgular umut vericidir. Hastalarda ağrı
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TOTAL DiZ ARTROPLASTiSiNDE
PATELLAR KOMPLIKASYONLAR

Dr. Mazhar Tokgözoğlu *, Dr. Glenn C. Landon **, Dr. Hugh S. Tu/los ***

de, total diz protezi

Total d iz protezi uygulanan 100 hasta minimum iki .yıl takibin sonunda patellar komplikasyonlar yönünden değerle.n
dirildi. Çalışmada 5 patellar çıkık, 3 patella kırığı, 3 patellar implantın kırılması
görüldü. Bütün bu komplikasyonlar cerrahi tekniğe özen gösterilmesiyle önlenebilecek komplikasyonlardı.

sonrası

patellar
komplikasyonların sıklığını belirlemek ve
uygulanmış olan iki değişik femoral komponentin patellar komplikasyon!ar açı
sından karşılaştırılması amaçlandı.

MATERYAL VE METOD

Amerika Birleşik Devletleri Texas
eyaleti Houston şehrinde bulunan Baylar College of Medicine Tıp Okuluna
bağlı bir eğitim hastanesi olan Veteerans Affairs Medical Center hastanesinde 1979 ile 1986 yılları arasında ameliyat
olan 81 hastaya ait 100 diz çalışmaya
alındı. Ameliyat tarihinde hastaların ortalama takip süresi 44 ay, (24 ay - 1O yıl),
hastaların çoğunda tanı osteoartrit (86
diz) kalanlarında (14 diz) romatoid artrit
idi. Hastaların 194'una farklı tarihlerde olmak üzere bilateral total diz protezi uy-

GiRiŞ

Son on yılda diz dejenaratif osteoartritinin tedavisinde total diz protezinin
kullanımı giderek artmıştır. Total diz protezi uygulamasının artması ile patellar
komplikasyonlar önemli bir sorun olarak
ortaya çıkmıştır (2, 5, 9, 14, 15, 19). Literatürde genelde% 5 ile 20 arası değişen
oranlarda patella çıkığı, patella kırığı, patellar implant kırılması gibi pateliayı ilgilendiren komplikasyonlar bildirilmiştir
(3, 8). Bu çalışmada on yıldır total diz
protezi uygulanan bir eğitim hastanesin-

gulanmıştı.

Çalışmaya alınan

dizierin ellisine po-

* Hacettepe Üniv. Ttp Fak. Ortopedi ve Travm. A.B.D. Uzmam
** Assistant Professor, Bay/or College of Medicine, Division of Orthopedic Surgery.
** * Chief, Bayfor College of Medicine Division of Orthopedic Surgery.
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lietilen patellar implantı olan ve kondiler
dizayna sahip olan lnsall - Burstein tipi
(Zimmer - Warsaw) total diz protezi uygulanırken, diğer elli dize metal arkalığa
sahip patellar implantlı Miller- Galante tipi total diz protezi uygulandı (Zimmer Warsaw). Bu protez distal femurun anatomisini taklit eden bir yapıda olup, sağ
ve sol diz için ayrı birer implant mevcuttur.
lnsall - Burstein grubundaki dizierin
tümünde patellar implant pateliaya polimetilmetakrilat (PMMA) ile kemiğe tutturulurken, Miller - Galante grubunda sadece 34 dizde patellar implanta PMMA
ile kemiğe bağlandı. Diğer 16 dizde ise
kemik çimentosuz fiksasyon sağlandı.
Son kontrol muayenesinde hastalarda ağrı varlığı, varsa derecesi soruldu.
Fizik muayene yapılarak hareket sınırı
tesbit edildi. Radyolojik incelemede tüm
ekstremitenin ön - arka grafisi, ameliyat
olan dizin yan grafisi ve tanjansiyel patella grafisi alındı. Bu grafilerden mekanik aksın tibial komponentle ilişkisi, patella kemik kesisinin açısı, patellar implant eğimi, patellar implantın yerleşimi,
congreuence açısı ve radyolusan çizgilerin varlığı incelendi (12).

Klinik Bulgular:
Kırksekiz dizde diz ağrısı tesbit edildi. Bunlardan otuz dördü hafif, onbiri hafif şiddette iken, onbiri orta şiddette idi.
Üç dizde narkotik analjezik kullandırma
yı gerektirecek şiddette idi. Bu hastalardan birinde patella kırığı varda. iki protez grubu karşılaştırıldığında ağrı dereceleri arasında fark bulunamadı (p >
0.05). Ortalama hareket sınırı 97 derece
idi. Miller- Galante grubunda hareket sı
nırı istatistiksel olarak daha iyi bulundu
(p < 0.01) (ortalama 105 dereceye karşın 87 derece).
Radyolojik Bulgular:
Alignment: Ameliyat sonrasında mekanik aks dizierin ellidördünde istenilen
doğrultuda tesbit edildi. Otuzdört dizde
mekanik aks medialinden geçerken, oniki dizde valgus deformitesi vardı. Patella
çıkığı olan beş dizin üçünde aşırı bir valgus alignmenti vardı.
Patellar rezeksiyon miktarı: Dizierin % 32'sinde patellanın dörtte birinden
fazla rezeksiyon vardı. Patella kırığı olan
dizlerden biri bu grup dizler içinde idi.
Patellar kemik kesisinin açısı:
Ameliyat sonrasında dizierin % 45'inde
patellar kemik kesinin normal değerde
olduğu, geri kalan dizierin % 42'sinde
açının medial tarafa,% 13'ünde ise lateral tarafa baktığı görüldü.

BULGULAR
Bu çalışma sonunda 11 dizde patellayı ilgilendiren komplikasyonlar tesbit
edildi. Bunların beşi patellar çıkık, üçü
patella kırığı, üçü ise patellar implant kırı
ğı idi. Bu komplikasyonlardan sadece biri lnsall - Burstein grubunda görüldü.

Patellar implantın eğimi: Kontrolde
dizierin % 44' ünde pateli ar implant eği
minin nötral olduğu görüldü. Dizierin %
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15' inde açının fazlalığı nedeniyle patellanın femoral komponente sadece lateral
taraftan değdiği, % 41'inde ise patellanın sadece medial taraftan değdiği görüldü. Patellar implant kırığı görülen dizlerden birinde implant eğiminin aşırı olduğu izlendi.
Patellar kemik kesisinin açısı ile patella implant eğimi arasındaki ilişki incelendiğinde kesi açısının implant eğimini
istatistiksel derecede önemli olarak etkilediği görüldü (p > 0.05). Hastalı patella
kesisi yapılan dizierin hemen hepsinde
(46 d izd en 41 'i) aşırı pateli ar implant eği
mi vardı.
Congruence açısı: Tanjansiyel patella grafisinde dizierin % 1O'unda m edial, % 54'ünde ise lateral subluksasyon
görüldü. Çalışmada kullanılan iki değişik
femoral komponentin congruence açı
değerleri arasında fark yoktu (p > 0.05).
Pateliada arayüzeyde oluşan radyolusan çizgilerin varlığı: PMMA ile fikse edilen pateli ar implantların % 24' ünde 1 mm'den geniş radyolusan çizgilerin varlığı dikkati çekti. Bu dizierin yarı
sından fazlası ağrılı idi. Çimentosuz fikse edilen 16 dizin % 44'ünde radyolusan çizgiler vardı.

6, 11, 13, 18). Pateli ar komplikasyonlardan çoğu kez teknik hatalar sorumlu tutulmuştur (5, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 18).
Bizim çalışmalcırımızın bulguları da bu
yöndedir. Bu hataların başında patellanın rezeksiyon açısının ve miktarının hatalı olması gelmiştir. Diğer önemli bir neden dizin aksiyel doğrultusunun düzeltilememesidir. Çalışmamızdaki % 11
kamplikasyon oranı klasikleşmiş çalış
malardan biraz yüksektir (7, 8, 11).
Çalışmamızda en göze çarpan faktör olan patella kemik kesisindeki hatalar, kullanılabilecek bir kılavuz ile azaltıla
bilirdi.
Literatürde metal arkalıklı patellar
implantların problem yarattığı klasikleş
miştir. Çalışmamız bu görüşü desteklemektedir. Çıkan bir diğer sonuç da daha anatomik yapıya sahip temaral komponentlerin beklenilenin aksine patellar
komplikasyonları önleyemediğidir. Bu
tür dizaynlar belki de pateliaya ait dengesizlikleri daha az tolere etmektedirler.

SONUÇ

Patellar komplikasyonlar total diz
protezlerinde başarıyı etkileyen önemli
bir faktördür. Patellar cerrahi tekniğe daha fazla önem verilerek, özen gösterilmesi bu· komplikasyonları azaltabilir.
Anatomik dizayna sahip femoral komponentler kullanıldığında cerrahi tekniğe biraz daha fazla özen gösterilmesini gerektirmektedir. Metal arkalıklı patellar
implantların kullanımı mevcut teknoloji
ile sakıncalı görülmektedir.

TARTIŞMA

Total diz protezlerinin uygulanması
nın artması ve bu teknolojinin gelişmesi
ne paralel olarak sorunların çoğunun çözülmesi patellar komplikasyonların belirginleşmesine neden olmuştur (1, 3, 4, 5,
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DiZ EKLEMi OSTEOKONDRAL DEFEKTLERiNDE
KARBON FiBER iLE ARTROPLASTi TEKNiGi

Dr. Ercüment KÖKSALAN *,Dr. As1m KAYAALP **
Dr. A. Turgay ÇAVUŞOGLU ***

Dizde patella-femoral ve femora-tibial eklem yüzeylerinde görülen osteokondral defektierin tamiri günümüzde
henüz tam anlamıyla çözümlenememiş
bir ortopedik sorunudur.Bu güne kadar
uygulanan bir çok tedavi yönteminden
tatminkar sonuçlar alınamamıştır. 1977
senesinden bu yana saf karbonun tekstilizasyonu ile elde edilen karbon fiber
implantlarına ait olumlu sonuçlar bildirilmiştir.

Bu bildirinin amacı kıkırdak harabiyetlerinin tamirinde karbon fiber implantlarının erken dönem sonuçlarını sunmaktır.

SU M MARY
Repair of the osteocondral defects
on patella-femoral and femorotibial articular surfaces is an orthopaedic problem that can't be solved yet. Up to now
lots of osteocondral tharetment methots were tried by many autors but one
of them gave a reliable conclusion. Since 1977 positive resuts taken by using
carbon fiber implant which was obtai. ned by texti! isation of pure carbon.
The aim of this study is to give the
early stage results of the carbon fiber
implant in osteocondral repairing.

* SSK Ank. Hastanesi 2. Ort. ve Trav. KI. Asistam
** SSK Ank. Hastanesi 2. Ort. ve Trav. Ki. Asistam
*"*SSK Ank. Hastanesi 2. Ort. ve Trav. KI. Asistant
NOT: Bu çaftşma Klinik Şefi Op. Dr. Kemal Ardtçoğlu ve
Op. Or. Nevzat Hepdoğan 'm katkt ve sorumluluğunda yapt!mtşttr.
(Kongre kitabt bast!trken Or. Nevzat Hepdoğan't kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz).
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GiRiŞ

Dizde Grade 2 artiküler defektierin
tamirinde kullanılan ve subkondral kemikten fibrokartilaj bir yüzey elde etmeye yönelik drilleme yöntemi çok sınırlı
başarılı sonuçlar vermiştir. Bunun üzerine karbon fiber ligament rekonstriksiyonu yapılanlarda görülen yoğun fibröz doku cevabı göz önüne alınmış ve bu cevabı kontrollü olarak elde ederek Grade 2
kartilaj kayıplarının onarımı düşünülerek
1977 yılından bu yana saf karbonun implantları ile dizde patella-femoral ve femora-tibial eklem yüzeylerinde görülen osteokondral defektierin onarımında başa
rılı sonuçlar alındığı bildirilmiştir. Bizde
kliniğimizde 15 1 1990 - 1O 11 1990 tarihleri arasında diz ekieminde osteokondral defekt tespit ettiğimiz 21 hastaya karbon fiber ile artroplasti tekniği uyguladık. Bu yazıda amaç kısa dönem sonuçlarımızı sunmaktır.

MATERYAL ve METOD

Cerrahi girişim sırasında pad ve rod
şeklinde 2 tür implant kullanıldı (2).
Pad'lar (Cleveland) saf karbon liflerinden (fiber çapı 9 mikrometre) klasik

AGRI

tekstil metodları ile elde edilmiştir. % 85
porasite ve % 15 karbon hacmi içeren
bu padlar 3 mm. kalınlığında ve 8 ila 32
mm. arasında değişen çaplardadır. Bunlar esas olarak düz ve konkav yüzeylerde kullanılmaya yöneliktir.
ikinci tip materyal ise 3 mm. çapın
da ve 12.5 mm. uzunluğunda dışı örgülü rodlardır. (Gasteshead Rod). % 50
karbon içeren bu rodlar konveks yüzeylerde subkondral kemiğe 1 cm.lik aralık
larla yerleştirilir.
Biz bu çalışmayı 15 1 1990 - 10 11
·. 1990 tarihleri arasında yaşları 13 ila 45
arasında değişen (ortalama yaş 29) 16
erkek ve 5 kadın hastada yaptık. Bunlardan sadece patieiia lezyonu olan 5 hasta, sadece femur kondil lezyonu olan 8
hasta, hem patella hem femur kondillezyonu olan 8 hastamız mevcuttu. Hastalarımızın tansında fizik ve radyolojik muayene yöntemlerini kullandık. Sadece 1
hastamızda başka bir klinikte artroskopi
raporu elimizde mevcuttu. Bir hastamız
da da elimizde defektli sahayı gösteren
dizin CT tetkiki bulunuyordu.
Fizik muayene kriterleri olarak diz
ekieminde ağrı ve hareket sınırlarını göz
önünde bulundurduk. Bunun skorlamasını ise şu şekilde yaptık:

HAREKET

o

Dayanılmaz

4

Yok

Şiddetli

3

3/4

kayıp

1

Orta

2

1/2

kayıp

2

Hafif

1

1/4

ı<ayıp

3

Yok

o

Tam hareket
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4

Ameliyat

esnasında

diz ekiemine
ulaştığımızda gördüğümüz defektierin
derecelendirilmesinde şu skoru göz
önünde bulundurduk (aynı işlem preoperatif olarak artroskopi ilede yapılabi
lir).
1. DERECE : Fissür
2. DERECE : Parsiyel Kayıp
3. DERECE : Tam kayıp (lokalize)
4. DERECE : Tam kayıp (Multiple
alan + osteofit)
Ameliyatlarımızda uyluğa kadar takı
lan pnömatik turnike ile çalıştık. Diz ekiemine klasik prepatellar insizyonla girdik.
Patelladaki defektler için uygun çaptaki
padlar, femur kondilleri içinde rodları
usulune uygun olarak yerleştirdikten
AGRI

sonra eklem boşluğunu antibiyotikli serumla bolca yıkadık. Daha sonra turnikeyi açıp kanama kontorlü yaptık. Bir adet
hemovac dren koyduktan sonra, katları
anatomik planda kapattık. Postoperatif
Jones bandajı yaptığımız hastaların bandajını 48. saat sonunda çıkarı aktif diz
hareketlerine başladık. Postoperatif 45.
gün hastaların ekstremitelerine ağırlık verilmesine i;:.in verildi.

SONUÇLAR
Hastaların değerlendirilmesinde

skor

şu

kullanıldı:

HAREKET

SONUÇ

o

o

KÖTÜ

kayıp

1

0-2

ZAYlF

2

1/2 kayıp

2

2-4

ORTA

Hafif

3

1/3 kayıp

3

4-6

iYi

Yok

4

Tam Hareket

4

6-8

MÜKEMMEL

Dayanılmaz

o

Yok

Şiddetli

1

3/4

Orta

Bu

skorlandırma

göz önüne

alınarak

yaptığımız değerlendirmede hastalarımı
zın:

12 tanesi MÜKEMMEL
5 tanesi iYi
3 tanesi ORTA
1 tanesi ZAYI F
olarak değerlendirildi.
TARTIŞMA

Karbon fiber gerilme kuwetine karşı
ileri derecede dirençli bir materyaldir.
~-.
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Ancak makasiama kuwetlerine karşı direnci daha azdır. Bu nedenle bir zamanlar dizde çapraz bağ tamirlerinde makaslama kuwetlerine olan dirençsizliği
yüzünden kısa sürede terk edilmiştir (1).
bu nedenle bu implantlar üzerine binen
yük implantta fragmantasyona yol açmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Rodları
yerleştirirken artiküler yüzün altında olmasına, padları yerleştirirken de orjinal
artiküler yüzün dışına taşmamaya dikkat
edilmelidir. Defektli kısım fibrokartilaji7

nöz yapı ile dolduğu zaman mekanik
olarak esneklik gösterir ve bu viskoelastisite karbon liflerini mekanik yüklenmeden koruyarak fragmantasyonu engeller.
Bu ameliyatlardan sonra eklem kıkır
dağında yük binen alandaki azalma minimaldir. Yapılan bir çalışmada 20 * 60
mm. lik yük binen alan defekti karbon fiber radiarı ile onarıldıktan sonra bu alands.~:! azalma % 4.6 olarak bulunmuştur
(2).
Pad veya rod şeklindeki karbon fi~
ber implantları defektli alanda subkondral kemiğe yerleştirildiği zaman organize bir fibröz doku matriksi oluşur. Bu
·oluşan matriksten yeni, biyolojik ve fonksiyon gören bir eklem yüzeyi meydana
gelir (2) (3).
Bu teknik, özellikle Grade 2 kıkırdak
lezyonlarında yani subkondral kemiğe
kadar olan kıkırdak lezyonlarında ve eklem içi kırıklarda endikedir. Aktif Roma- ·
toid Artrit ve çok ileri osteoartritte kontrendikedir. Bununla birlikte Hallux Rigitus ve hastalıklarda da başarıyla uygulanabilir.
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OSTEOSARKOMDA
.
TEDAVI YAKLAŞlMlMlZ .,_

Dr. Macit Üzel*, Dr. Murat H1z *, Dr. lşik.Akgün *,
Dr. M. Alp *, Dr. G.

Habis kemik tümörlerinden en sık
rastlanılanı olan osteosarkom tedavisinde kemoterapi, radyoterapi ve rekonstrüksiyon alanlarında gelmişmelere bağ
lı olarak son 20 yılda büyük değişme,
ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu yazıda Kliniğimizin bu konudaki 20 yıllık deneyimi
sunulacaktır.

GEREÇ ve YÖNTEM

Girişken

*

bul Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri
Registrasyon Merkezinde incelenerek tedavi! eri planlanmıştır. Olgulara fizik muayene, konvansiyonel lokal ve akciğer
radyolojik tetkiki, tüm vücut sintigrafisi,
angiografi, BT ve MRI, sedimentasyon,
alkali ve asit fosfataz tetkikleri yıllara göre yaygınlık kazanmalarına paralel olarak uygulandı. Tüm olgulara açık biopsi
yapılarak elde edilen örnekler en az iki
patolog tarafından tartışılarak patolojik
teşhis doğrulandı.

1970 ve 1990 yılları arasında kliniği
mize osteosarkomlu 42 olgu başvurdu.
26'sı erkek 16'sı kadındı. Erkek kadın
oranı 1.6, ortalama yaş 20.4 yıl (6-63
yıl). Olguların histopatolojik tipiere göre
dağılımı Tablo l'de verilmiştir. 24 olguda
tümör diz çevresinde lokalize idi. Lokalizasyon dağılımı Tablo 2'de verilmiştir.
Tüm olgular ortopedist, radiolog, patolog, radyasyon onkoloğu, medikal ankalogdan oluşan bir ekip tarafından istan* ist, Ü. Cerrahpaşa Ttp Fak. Ortopedi- Travmato!oji
ve Genel Patoloji A.B.D.

853

42 olgumuzdan S' i önerilen belirli tedaviyi kabul etmediler. 1 olgu biopsiden
sonra öldü, (Akc. emblosi) 1 olguda
mültipl akciğer metastazları nedeni ile
cerrahi olarak tedavi edilmedi, yalnız kemoterapi aldı. Olgulara uygulanan tedavi yöntemleri Tablo 3'te verilmiştir. Tedavi modelimiz zamanla kemoterapinin gelişimine ve uygulanabilirliğinB paralel olarak yalnız amputasyondan ekstremite
koruyucu cerrahiye doğru bir değişim

göstermiştir.

Cerrahiden sonraki rekonstrüksiyon tipi tümörün lokalizasyonuna, yayılımına, hastanın yaşı, mesleği
ve tercihlerine göre seçilmiştir. Osteosarkomlu bazı hastalar neoadjuvant kemoterapiye ilave olarak kendilerine önerilen amputasyonları son yıllarda ekstremite koruyucu cerrahi yöntemlerin popülerlik kazanmasına paralel olarak reddetmektedirler. Ancak kemoterapi şemsiye
si altında bile ekstrakompartmantal osteosarkomlu bazı olgularda emin bir cerrahi sınır sağlayabilmek için amputasyoı:ı
indikasyonu vardır. Kemoterapiye kötü
bir cevap ve reaktif zondan geçen bir
cerrahi sınır elde etmek ihtimali de amputasyonu mecbur kılar. Bazen olgular
kültürel ve dini sebeplerle amputasyonu
reddetmektedirler. Ratasyon plastisi de
benzer sebeplerle hastalar tarafından
sıklıkla reddedilmektedir. Bu durumda
hastaya arnputasyon yapılmadığı takdirde ne olacağı detaylı bir biçimde anlatıl
sa bile bazen amputasyon izni alınama
maktadır. Böyle bir durumla karşılaşan

olguda amputasyonu kabul etmedikleri zaman farklı bir neoadjuvant tedavi
protokolü uygulanmıştır. Bu protokolda
ameliyat öncesi 3 hafta ara ile verilen iki
kem0terapi arasına preoperatif radyoterapi ilave edilere;, cerrahi tedavi uygulanmıştır. Kemoterapi Adriamycin 60
2
2
mgjm ci s platinum 100 mgjm ve bazı
olgularda düşük doz Methotreksatdan
oluşmaktadır. Radyoterapi dozu 6500
cgy den 3500 cgy' e değişmekte olup olguların çoğunluğunda 350x10 seansta
olarak tatbik edilmiştir.
Tümörün protokolun ameliyat öncesi kısmına verdiği cevap BT, angiogarfi
ve tümör çevre ölçümleri ile değerlendi
rildi. Progresyon gösteren olgulara tekrar arnputasyon önerildL 8 olgudan biri
bu nedenle dezartiküle edildi. Kalan 7 olguya geniş eksizyon yapıldı. Ameliyat
sonrası 6 kür Jdriamycin ve cis platinum 3 hafta aralıklarla uyguladı. Ameliyatla çıkarılan piyeslerde nekroz oranı
hesaplandı ve% 90'ın altında olan olgu2
larda lfosfamide 35 mgjm olarak ilave

cerrah çok zor bir seçim yapmak zorunda kalmaktadır. Hastaya cerrahi olarak
tedavi edemeyecektir veya her iki tarafı
da tatmin edecek kabul edilebilir bir çözüm arayacaktır. Benzer bir sorun herhangi bir sosyal güvenliği olmayan ve
yüksek dozlarda tatbik edilmesi gereken Methotreksat benzeri sitostatik ajanları temin edecek maddi gücü olmayan
hastalarda ortaya çıkmaktadır.
Son 20 yıl içinde 8 ekstrakampartmental osteosarkomalı veya maddi sorunlu intrakam partmental osteosarkoma-

edildi. Bu yazının amacı bu tarz olgularda uyguladığımız protokolün sonuçlarını
tümör nekrozu, cerrahi sınırların histopa- ·
tolojik tetkiki, lokal nüks ve ışınlanmış
bir alana uygulanan cerrahinin komplikasyonları
açısından
irdelemektedir.
Hastaların sağ kalımı daha önce tedavi
ettiğimiz diğer gruplardan daha iyi olmakla beraber ortalama takip süresi ve
olgu sayısı istatistiksel anlamlı bir sonuç
elde etmek için henüz yeterli değildir.
Reaktif zondaki tümör hücrelerini
radyoterapi ile tahrip etmek fikri serimiz-

lı
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deki 2 olguda

gözlediğimiz

sonuçlara
dayanmaktadır. Bu olgulardan ilki 17 yaşında bir kadın hasta olup proksimal fe-

ve daha uzun olarak tespit edildi. Ameliyat yerine ait lokal komplikasyonlar Tab-

murda ekstrakompartmental osteosarkom nedeni ile kendisine 1976'da hemipelvektomi teklif edilmişti. Hasta bunu
reddetmesi üzerine radyoterapi ile tedavi edilmeye çalışıldı. Ancak yalnızca
3800 rad (200x19) radyoter:;ıpiden sonra
hasta tedaviyi terketti ve bundan 8 ay
sonra kliniğimize takrar başvurdu. Tümörde progresyon olmaması üzerine
hastaya bir geniş rezeksiyon yapılarak
Charnleyin uzun stern rezeksiyon protezi uygulandı. Hasta halen hayattadır ve
hastalıksız olarak 3 doğum yapmıştır.
Bu olguya ameliyat sonrası kemoterapi
uygulanmamıştır. Diğer hasta uylukta
ekstra kampartmental bir osteosarkom
olgusu olup başka bir Hastanede kendisine 7000 rad radioterapi ile tedavi edilmeye çalışılmıştı. Bu olgu kliniğimizde
kalça dezartikülasyonu ve adjuvant keu:otarapi ile 13 sene ewel tedavi edildi.
Hasta 2 yıl sonra akciğer metastazı ile
kaybedi!di. Olgunun ameliyat sonu piyesinin tetkikinde histopatolojik olarak hemen hemen % i 00 tümör nekrozu saptandı ve reaktif zone tamamen steril olarak bulundu. Reaktif zonu radyoterapi
ve kemoterapi ile steril ederek arr:putasyonu reddeden olgularda kemoterapi
redyoterapi lokal rezeksiyon protokolu
10 yıl ewel başlatıldı. Bu yöntemle tedavi edilen 9 olgunun özellikleri Tablo 4'de

yonlar dikkate alındığında eğer ameliyat
radyoterapinin bitiminden 3 ile 6 hafta
içinde uygulanırsa anatomik planlar ve
ameliyat sonu seyir, irradiye edilmemiş
bir yaradan farklılıklar göstermemektedir.
Bu olgularda henüz bir lokal nüks
görülmemiştir. Radyasyon dozu ilk 3
hastadan sonra 3500 cgy'e indirilmiştir.
Nekroz oranları ve histopatolojik korrelasyon Tablo 4'de verilmiştir.
Özetle şunu belirtmek isteriz ki orta
dozlarda radyoterapi ve Adriamycin, cis
Platinum tedavisi bize 9 orteosarkomlu
olgudan 8'inde ekstremite koruyucu cerrahi yapma olanağı sağlamıştır. 9 olgunun ?'si ekstrakompartmental olup, bu
olgulardan biri protokolün ameliyat öncesi kolu altında progression gösterdiğinden dezartikülasyonla tedavi edilmiş
ti. Diğer olgularda ameliyat öncesi ya
progression olmamış veya ortalama 1.5
cm çeper azalması meydana gelmiştir.
Ekstrakompartmental olan olguların 6'sında ektremite koruyucu cerrahi uyguladık. 2 intrakompartmental ancak yüksek doz metotreksat'ı sağlayamayacak
olan olguyada aynı protokolle ekstremite koruyucu cerrahi yapıldı. 28.5 ay ortalama takipte 2 olguyu kaybettik. Biri 11
ay akciğer metastazı ile kaybedilen nekroz oranı % 90'ın altında olan bir olgu
idi. Diğer olgusu ise Adriamycin toksisitesine bağlı karaciğer yetersizliğinden
kaybettik. Kaybedilen olgularda lokal

lo 5'de

verilmiştir.

Ortalama takip süresi 28.5 aydır.
Sağ kal ı m 8/9 1. yıl sonu ve 7/9 m. yıl
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gösterilmiştir.

Lokal komplikas-

olarak nüks tümör saptanmadı. Kanımız

layamayan olgulardan lokal cerrahi giri-

ca hiç bir olgumuzda lokal nüks olmayı
şı, protokolün ameliyat öncesi kısmında
progression göstermeyen olgularda kemoterapi ve lokal radyoterapinin ekstra-

şimiere

olanak sağladığı savını desteklemektedir.
Lokal komplikasyonların düşük olu-

kampartmental olgularda bile amputas-

çok yeterli

yonu reddeden veya yüksek doz Metot-

lün devam ettirilmesine cesaret verdirici-

reksat gibi

pahalı

sitataksit

ajanları sağ-

şu,

hasta

sayısının

ve takip süresinin

olmayışına rağmen,

protoko-

dir.

Tablo 1: Osteosarkomda Tedavi Yaklaşımımız Histopatolojik Dağılım (42 Olgu)
Klasik Osteosarkom ..................................................................... .
Telanjiektatik Osteosarkom .......................................................... .
Parosteal Osteosarkom ..............-~ ................................................ .
Yumuşak Doku üsteasarkamu .................................................... .

Tablo ll: 'O.steosarkomda Tedavi Yaklaşımımız Lokalizasyona Göre

Dağılım

Distal Femur ................................................................................ .
Proksimal Tibia .............................................. ~ ............................ ..
ı ilium ........................................................................................... ..
Proksimal Humerus .................................................................... ..
Proksimal Fibula .......................................................................... .
Distal Radius ............................................................................... .
Klaviküla ...................................................................................... .
Toraks Duvarı Yumuşak Dokusu ................................................. ..

30 olgu
5 olgu
6 olgu
1 olgu

(42 fllgu)
20 olgu

4 olgu
2 olgu
7 olgu
3 olgu
1 olgu
i olgu
1 oigu

Tablo lll: Osteosarkomda Tedavi Yaklaşımımız Uygulanan Tedavi Protokolları (29 Olgu)
Yalnız

Am putasyon ........................................................................ .
Am putasyon ve Adjuvant Kemoterapi ..... ............: ........... ............... .
Am putasyon ve Neodjuvant Kemoterapi ....................................... ..
Yalnız Lo kal Rezeksiyon ................................................................ .
Radioterapi ve Am putasyon ........................................................... .
Radioterapi ve ekstremite Koruyucu Cerrahi ................................. ..
Lo kal rezeksiyon ve radyoterapi ..................................................... .
Lo kal Rezeksiyon ve Neodjuvant Kemoterapi ................................. .
Lo kal Rezeksiyon, Neodjuvant KT ve RT ........................................ .

10 olgu
3 olgu
2 olgu
1 olgu
1 olgu
1 olgu
1 olgu
2 olgu
8 olgu
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Tablo IV:
Osteosarkomda Tedavi Yaklaşımımız
Kemoterapi, Radyoterapi, Neodjuvant Protokolü
(9 Olgu 28.5 ay ortalama takip}
Hayalla

co

Ameliyat

Re kon

Nckroz%

Lo kal nüks

Akc. Mcl

Ölüm s.

sağ kalım

G.E

Charnley
TAP

%75

-

-

-

168 <rf

Adr.
Ci sP.

G.E

-

<% 90

Gd"f

Akc. met

11 <rf

3500

Adr.
Cis P.

G.E

Custom
madeP .

%90

-

-

32 <rf

6400

Adr.

G.E

Juvara

%90

-

-

-

26 <rf

Cins

Lokaıizasyon

Yayılım

Tipi

RO dozu

KR.Ş

Sol Fem. Prox.

118

Fibrbl.

3800

KN.A

Sol Hum. Prox.

118

Osteoiddcn
Zengin

6400

E E.A

Sol Hum. Prox.

118

Tel~ngi·

Ü1
.....ı

ekt;ıtik

E S.A

Sol Fcm. Di st.

ll B

Osteoiddcn
Zengin

KT

Ci sP.

E Ç.G

Sağ

Fibula Prox.

118

Osteoidden
Zengin

3500

Adr.
Cis P.

G.E

-

%90

-

-

Aci ri amycin
to ksi sitesi

Bcry

KÇ.i

Sol Fibula Prox.

ll B

Grade lll

3500

Adr.
CisP.

G.E

-

%90

·-

-

-

3cry

f E.G

S:ı(j

f\adius Dist.

IlA

Skh:rotik

:ı~oo

Adr.
Ci sP.

GE

Lll na ile el
bileği artrodczi

%90

-

-

-

6-;ry

E O.M

Sağ

Hemitoraks
Y. Doku

IlA

Y. Ooku

3500

Adr.
81eo, En d. Cosm.

R.E

-

%90

-

-

-

12 <rf

E A.A

Sağ

118

Telangi·
ektatik

3500

Adr.

Gl en o hum.
dez artikiiiasyon

-

<% 90

-

-

·-

6cry

hum. Prox.

----~-----~---····------------

Ci sP.

- -------------···-

Tablo V:
Osteosarkomda Tedavi Yaklaşımımız
KE:.-noterapi Radyoterapi Neodjuvant Protokolü Komplikasyonlar
(9 Olgu 28.5 ay ortalama takip)
LOKAL KOMPLiKASYONLAR
Ameliyat sonrası infeksiyon
Yara iyileşmesinde gecikme
Yara dudağında nekroz
Radyasyon sonrası fibrozis
Lokal nüks

o
1

(35 gün)

o
.o
o

GENEL KOMPLiKASYONLAR
Akciğer metastazı

Eksitus
Adriamycin toksisitesi

1
2

Akciğer metastazı

Eksitus.

1
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iSKELET SiSTEMi TÜMÖRLERiNDE
ON YILLIK DENEYiM VE
UYGULAMALARIMIZ
Dr. Güven YÜCETÜRK *Dr. Dündar SABAH **Dr. Semih AYDOGDU ***
iskelet sisktemi tümörlerinin tedavisinde başarı her geçen gün artmaktadır.
Bilimsel ve teknik gelişmelerin yanısıra
bu konudaki birikimlerde başarının artmasına katkıda bulunmaktadır. Yakın zamana kadar arnputasyon dışında seçenek bulunmayan bazı tümörlerde günümüzde neoadjuvant radyoerapi veya kemoterapi yardımı ile ekstremite kurtarıcı
operasyonlar yapmak mümkündür.
(2,3,4,5, 10).
Cerrahi planlamada en önemli yol
gösterici tümörün stage'idir. Önceleri
bu konuda değişik sistemler kullanılmak
tayken 1986 yılından sonra Enneking' in
önerdiği evreleme sistemi tüm dünyada
benimsenmiştir. (1 ,4).
Çalışmamızda palyatif radyoterapi,
kemoterapi ve am putasyon cerrahisi döneminden, neoadjuvant kemoterapi veya radyoterapi yardımı ile uygulanan
ekstremite kurtarıcı yöntemlerin geliştiril
diği günümüze· kadar değişim gösteren
tümör cerrahisi ile ilgili 1O yıllık deneyimlerimiz sunulmuştur (6, 7,9).
"'

GEREÇ VE YÖNTEM

Fakültemiz Ana Bilim Dalı tümör seksiyonunda 1980 - 1990 yılları arasında tedavi gören 709 olgu incelenmiştir. Evreleme sistemi olarak Enneking'in önerdiği sistem kabul edilmiştir.
Olgular önce primer benign, primer
malign, metastatik tümör, tümör benzeri
veya tümörle karışabilan lezyonlar olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. Sık rastlanan iskelet tümörlerinin stage'leri, tedavi protokolleri, takip süreleri ve sonuçları verilmiştir.

BULGULAR

Ana Bilim Dalımız Tümör seksiyanunca tedavi edilen 709 olgunun 141 'i
primer benign tümör, 239'nunun primer
malign tüm.ör, 115'inin metastatik tümör, 214' ünün tümör benzeri oluşum ya
da tümörle karışabilan lezyonlar olduğu
görülmüştür.

Ege Üniv. Ttp Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Profesörü

** Ege Üniv. Ttp Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Uzmant
""** Ege Üniv. Ttp Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Uzman!1k Öğrencisi
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Başvuran olguların yıllara

göre dağı
lımı: 1979 ikinci yarısı ve 1980 yıllarında
85, 1981 de 53, 1982 de 38, 1983 de 62,
1984 de 59, 1985 de 47, 1986 da 69,
1987 de 69, 1989 da 53, 1990 da 113 olgu şeklindedir. 239 malign tümörün 69
unun östeosarkom, 21 'inin kondrosarkom, 55'inin yuvarlak hücreli sarkom,
74' ünün bağ dokusu maling tümörü ol-

Parosteal osteosarkomlu 5 olgudan 4' ü halen yaşamaktadır. Pa rasteal osteosarkom dışındaki 35 olgudan
1990 yılında tedavi edilen 16 olgu hariç 3 yıl yaşayan 2 olgu vardır (% 1O).
1989 yılında kliniğimizde osteosarkom tedavisinde University of Florida
protokolü ve ekstremite kurtarıcı girişim
ler ilke olarak· benimsenmiştir. Bu tarihten sonra başvtıran 25 olgudan 4' ü neoadjuvant kemoterapi ve geniş eksizyona
aday olmuştur. Yöntem bir olguda başa
rısız kalırken, 1 olgu tedaviye devam etmemiş, 2 olguya ise olumlu yanıt alına
mamıştır. Bunlardan birine geniş arnputasyon diğerine ise lokal geniş eksizyon
uygulanmıştır. Yeni protokülümüzden
önceki olgulardaki başarısız sonuçlarımı
zın nedenini, olguların geç başvurması,
tedavisi düzenli olarak sürdürmeme ve
kullanılan kemoterapötiklerin etkili olmaması şeklinde düşünmekteyiz. Son iki
yılda başvuran 25 olgunun sadece 4 tanesinin lokal prosedürlere uygun olması
nı olguların geç başvurmasına ya da önceki girişimlerin lokal eksizyonu olanak-

duğu görülmDştür.

Benign tümöriLi 141 olgunun 20'sinin osteid osteoma, 6'sının osteoblastoma, 30' unun kı kırdak kökenli, 38'inin
dev nücreii tümör, 10'unun damar kökenli olduğu, 17'sinin diğer iyi huylu tümör grubundan olduğu görüldü.
Tümör benzeri oluşumlar; Basit kemik kisti 40 olgu, anevrizmal kemik kisti
20, nonasitiyon fibrom 13, Brown tümörü 1O olgu şeklindedir. Di er olgularımız
daha az sıklıkta görülen tümör benzeri
oluşum ya da klinik ve radyolojik görüntüleriile tümörü taklit eden lezyorilardır.
Metastatik tümörlerin % 50'sinde
(58 olgu) primer odak saptanamamıştır.
Saptanabilen primer odaklar sıklık sırası
na göre Akciğer 16 olgu, meme, 14,
böbrek 1O, prostat 6, malign melanom,
3 tiroid 2, diğer 6 olgu şeklindedir.
Ostesarkomlu 66 olgunun en genci
4 yaşında, en yaşiısı 39 yaşında ortalama 18'dir. Olgulardan 6'i parosteal osteosarkomdur. Stage'ler: 5: 1-B, 1-A, 56'sı
11-B, 4'ü lll'tür. Önerilen tedaviyi kabul
eden 40 olduğunun 38' ine radikal amputasyon, 2 olguya ise ekstremite kurtarıcı
geniş eksizyon uygulanmıştır. iki olgunun bir tanesi parosteal osteosarkom diğeri osteoblastik tip osteosarkomdur.

sız kılmasına bağlamaktayız.

Ewing'li 28 olgunun en genci 5 yaşında en yaşiısı 51 yaşında, ortalama 11
yaştır. Olguların tamamında simultane
radyoterapi ve kemoterapi uygulanmış
tır. Simul~ane tedaviyle sonuç alınama
yan 7 olgunun 4' üne radikal am putason, 3'üne geniş eksizyon uygulanmış
tır. 5 yıllık yaşam süresi % 15'tir.
Ewing tedavisinde tercih ettiğimiz
yöntem simultane radyoterapi - kemoterapi'dir. Bu tedavinin başarılı olmadığı
durumlarda cerrahi tedavinin uygulan-
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ması gerektiği düşüncesine katılmakta

yız.

Daha iyi sonuç alınacağını umduğu
muz tüm vücut radyoterapisi konusunda çalışmalara başlanmıştır.
Kondrosarkomlu 21 olgunun en genci 9, en yaşiısı 78 yaşında, ortalama 49
yaştır. Stage 1: 1-A, 8'i 1-B, 1'i 11-A, ?'si
11-B, 1'i lll'tür. 3 olgunun stage'i belirlenememiştir. 3 olguya radikal amputasyon, 5 olguya geniş eksizyon, 2 olguya
küretaj uygulanmıştır. Kliniğimize baş
vurma tarihinden itibaren 5 yıllık yaşa
yan olgu sayısı 4'tür (% 28). Kondrosarkom tedavisinde birinci tercihin cerrahi
olduğu, radyoterapi ya da kemoterapinin tatmin edici yarar sağlayamayacağı
kanısındayız. Cerahi girişimin hasta tarafından kabul edilmediği 1, yapılmasının
mümkün olmadığı 1 olguda palyatif olarak radyoterapi uygulanmış ve kısmi yarar sağlaııabilmiştir.
izlediğimiz 74 yumuşak doku malign
tümörlerinin sıklık sırasına göre; Malign
fibröz histiositom 22, sinovyal sarkom
14, liposarkom 12, fibrosorkom 6, rhabdomyosarkom 3, indiferan malign mezenşimal tümöir 8, pleomorfik hücreli
sarkom 2, malign melanon 2, diğer maling yumuşak doku tümörleri 5 olgu şek
lindedir. Maling fibröz histiositoma'lı 22
olgunun 4'ü kemik kökenlidir. En genci
1O, en yaşiısı 80 yaşında olup, ortalama
yaş 54'tür. 2 olgunun stage lll, 20 olgunun ll-B olduğu görülmüştür. 1 olgunun
stage'i belirlenememiştir. 9 olguya radikal dezartikülasyon veya amputasyon, 2
olguya geniş eksizyon (1 'i takip edilememiştir. Diğerine 5 yıl sonra dezartikülasyon uygulanmıştır.) Cerrahi girişim ka-

bul etmeyen 6 olguya radyoterapi + kemoterapi uygulanmıştir. 5 olgu ise tarafı
mızdan önerilen tedavinin kabul etmemiştir. izlenilebilen 17 olguda 5 yıllık yaşam% 12'dir.
Yumuşak doku maling tümörlerinde
seçilmiş olgularda neoadjuvant radyoterapi ile tümör kitl.esini küçülterek radikal
arnputasyon yerine lokal girişimleri uygulamaya başlamış bulunuyoruz. Bu konudaki erken gzölemlerimiz umut vericidir.
iskelet sistemi tümörlerinin cerrahi
· tedavisi sırasında rekonstrüksiyon için
bir yıl önce çalışmaya başlayan kemik
bankamızdan allograftleri kullanmaya
başladık. Ayrıca izmir'deki bir firma'ya
yaptırdığımız kendi dizaynı olan özel yapım tümör protezlerinide kullanmaktayız. (8)
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SONUÇ
Tümör cerrahisi multi disipliner bir
çalışmadır. Doğru tanı ve sağaltım için
radyoloji, patoloji, nükleer tıp, klinik onkoloji bölümlerinin işbirliği gereklidir. Bu
bölümlerineksikliği ya da yetersizliği durumlarında tümör cerrahisi ile etkin bir
savaşımın mümkün olmadığı kanısında
yız.
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TiBiADA KONDROSARKOM RE:ZEKSiYONU YAPlLMlŞ
BiR VAKA MÜNASEBETiYLE UZUN KEMiKLERiN
DEFEKTLERiNiN ONARIMINDA
SERBEST VASKÜLARiZE FiBULA GREFTi
(SVFG) UYGULAMASI

Dr. Fatih Parmakstzoğlu *Dr. ibrahim E. Ökçesiz *
Dr. Can Gürbüz * Dr. Banu Kuran *

Tibiada geniş tümör rezeksiyonu sonucu oluşmuş büyük kemik defektinin
rekonstrüksiyonu için, serbest vaskülarize fibula grefti uygulamış olduğumuz bir
olgu takdim edilmiştir.
Büyük kemik defektierinin onarımın
da otogreft, allogrft ve endoprotez uygulamaları ile alınan sonuçlar ve mahzurları gözönüne alındığında vaskülarize serbest kemik greftlerinin önemi büyüktür.
1965 yılında Goldwyn (3) tarafından eksperimental olarak başlanan serbest vaskülarize doku nakillerinin ilk başarılı uygulamaları Daniel ve Taylor tarafından
başarılmıştır (3, 4, 5). Serbest vaskülarize fibula grefti (SVFG) ise ilk olarak
1973 yılında Ueba (7) tarafından uygulanmış, ancak ilk başarılı uygulama 1975
yılında Taylor (4) tarafından yapılmıştır.
Serbest vaskülarize kemik grefti uygula-

maları Türkiye'de ilk defa Gülgönen tarafından yapılmış

sı

olup ilk SVFG uygulamaise 1989'da Nurnanoğlu tarafından bil-

dirilmiştir.

SVFG uygulamalarında alınan başa
rılı sonuçlara paralel olarak gittikçe yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Travma,
tümör rezeksiyonları, infeksiyana bağlı
kemik defektlerinde, ayrıca psödoartrozlarda, tedavisi büyük sorun olan kongenital tibia psödoartrozlarında başarılı ile
kullanılmaktadır. Bundan başka, "club
hand" ekstremite uzatmaları, epifiz nakli,
aseptik nekrotz, kifoz gibi daha nadir fakat problemli vakalarda da kullanılmakta
dır (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8). Biz de, tibia üst
yarısında lokalize tümörün rezeksiyonu
sonucunda oluşan büyük kemik defekti-·
ni gidermek için SVFG'ini cilt monitorlu
olarak uyguladık. Bu uygulamada, ge-

* Vatan Hast. El-Kol Cerrahisi ve Rehabilitasyonu Rekonstrüktif Mikrocerrahi Merk. Uzm., ist.
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nelde yapılandan farklı olarak, uç - yan
anastomoz yerine greftin arteri, alıcı sahadaki artere interpoze edilerek uygulanmıştır. Postoperatif dönemde hiç bir
sorun çıkarmayan vakamızı bu özelliği
nedeniyle sunmak istedik.

VAKA TAKDiMi

24 yaşında, evli bir çocuklu bayan
hasta. Şikayetleri 1.5 yıl önce diz altında
ki küçük bir şişlik ile başlamış. Bir yıl önce başvurduğu hastanede biopsiyapıla-.
rak kondrosarkom tanısı konmuş ve arnputasyon önerilmiş. Diğer merkezlerce
de aynı tedavi şekli önerilmesi üzerine
istanbul'a gelen hasta hastanemize müracaatla, mevcut kondrosarkomun lokal
geniş rezeksiyonu yapılmış. Oluşan büyük kemik defektinin giderilmesi için iki
ay sonra merkezimize sevkedilmiş. Hasta değerlendirilerek, bölgedeki ilk ameliyata bağlı lokal şartların daha iyi olması
için iki ay daha beklenmesine karar verildi. Radyolojik incelemede proksimal metafizden tibia ortasına kadar uzanan 17
cm kemik defekti olduğu ve iki taraftaki
tibia uçlarının transvers konan kortikal vidalar ile fibulaya tutturulmuş olduğu görüldü. SVFG tatbikine uygun olduğu düşünülen hastaya, her iki tarafa femoral
anjiografi yapıldı. Her iki bacakta da damar anamalisi veya ameliyat travmasına
bağlı damar lezyonu olmadığı tesbit edildi. Preoperatif yapılan diğer hazırlıklar
dan sonra, greftin viabilitesinin takibinde, greftle birlikte cilt ada flapinin monitor olarak alınması düşünüldü. Bunun
için peroneal arterin perforan cilt dalı
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doppler ile

saptandı.

Genel anestezi ve her iki bacak turnike altında olarak ameliyata başlandı. Donör bacak fibulası üzerinde, boylaması
na yapılan bir insizyonla monitor olarak
alınacak ada flapi vasküler yapısı korunarak önde uzun ve kısa peroneal adaleler arkada soleus ve fleksor hallusis longus adaleleri arasındaki klivajdan girilerek fibulaya varıldı. Uygun boyda işaret
lendikten sonra peroneal arter ve veni
ile birlikte çıkarıldı. Bu esnada, diğer
ekip tarafından, alıcı bacak kemik defekti ve anastomoz yapılacak olan ön tibial
arter ile eşlik eden venleri prepare edilerek ortaya kondu ve anastomoza hazır
landı. Vakanın tümör rezeksiyonlu olması nedeniyle her iki uçtan kemik biopsisi
alındı. SVFG her iki uçta hazırlanan yuvaya kondu ve minimal tesbit materyeli
kullanılarak tesbiti yapıldı. Daha sonra
bir kominikan peroneal ven proksimal
uçtaki ön tibial arter kominikan venine
uç uca anastomuz edildi. Nakledilen
SVFG'nin yeni lojunda hemodinamiğin
normal fizyolojisine uygun olarak sağlan
ması amacıyla uç - yan anastomoz yerine peroneal arterin alıcı arter uçları arasına
interpoze edilmesi düşünüldü.
Ayakta dolaşım kontrolü yapıldıktan sonra ön tibial arterde yeterli bir segment rezeke edildi. Bu aralığa peroneal arter
her iki ucunda, uç uca anastomoz edilerek interpoze edildi. Kemik kanlanması
nın ve ada flapinin dolaşımının normal
olduğu görüldü. Bu arada, iliak kristadan alınan spongios kemik grefti
SVFG'nin her iki ucuna yerleştirildi. Bilahare ada flapi ciltteki ameliyat insizyonu

arasına

uygun tansiyonda yerleştirilerek
sütüre edildi. Yakından takibe alındı. Erken postoperatif dönemde hiç bir kamplikason görülmeyen hasta onbeşinci
gün dizüstü alçı ile çıkarıldı.

nu azalmış bir ortam oluşmuştur. Bu ortamda SVFG dışında otogreft veya allogreft tatbikinin sorun çıkaracağı açıktır.
Bu yöntemin bir diğer üstünlüğü de tek
seanstayeterli çözümün getirilmiş olmasıdır. Greft olarak alınan fibulanın 1j 4
distal kısmı yerinde bırakılarak ayak bileğinin lateral stabilitesi korunmuş olur.
Vakamızda uyguladığımız, peroneal arter segmentinin ön tibial artere interpozisyonu ile bu arterin devamlılığı yeniden sağlanmıştır.
Postoperatif takiblerinde SVFG'nin
kaynaması ve sonra uygun yük altında
hipertrofiye
olması
beklenmektedir.
SVFG tatbiki, uzun kemiklerin büyük defektlerinde infeksiyana dirençli olması,
süratli kaynama ve hipertrofiye olma kabiliyeti ve daha kısa sürede tedavi imkanı vermesi bu yöntemin avantajlarıdır.

TARTIŞMA

Özellikle infeksiyona, radyoterapiye
veya yaygıntravmaya bağlı olarak yumuşak dokunun vasülarizasyonunun iyi olmadığı durumlarda serbest vaskülarize
kemik grefti bu tür kemik defektierinin giderilmesinde tercih edilmelidir (3, 5, 8,
9, 1O). Tu bul er kemiklerin 6 cm. den büyük defektierinde SVFG kullanılması gereklidir (6, 8, 9). Bu uygulamadan önce
femoral anjiografi alıcı ve verici bölgeler
için yapılmalıdır. Çünki anjiograik çalış
malarda peroneal arter yokluğu % · 01
dir. Diğer arter anomalileri veya travmaya bağlı arter lezyonları da araştırılmış
olmalıdır. Ayrıca yapılan bu anjiografi
ile, SVFG ile birlikte alınacak ada flapin
perforan cilt dalları hakkında da bilgi
sağlamak mümkündür (2). Nitekim biz
de vakamızda ileri taraflı femoral anjiografi yaparak, bu uygulama için her iki bacağın damar yapısının normal olduğunu
ve perforan cilt dalının lokalizasyonunu
önceden tesbit ettik. Canlı dokunun iyileşme kapasitesi ve infeksiyana direnci
daha yüksektir. Uygun stres altında daha iyi hipertrofiye olmaktadır (1, 8, 9).
Vakamızda tümörün lokal rezeksiyonu
sırasında tibiada yapılmış olan geniş
kas ayırımları kısmi kas nekrozları ile sonuçlanmış ve bunu takiben nekroz ve
fibrozisin hakim olduğu vaskülarizasyo-

KAYNAKLAR
1- Jupiter JB: Complex nonunion of the humeral diaphysis. Treatment with a media/ approach an anterior plate and vascu!arized fibular
graft. Journal of Bone and Joint Surgery 72A (3):
701-707, 1990.
2- Manaster BJ, Cafeman DA, Bel/ DA: Pre
and postoperatif imaging of vascularized fibulbar
grafts. Radio/ogy 176: 161-166, 1990.
3- O'Brein MC: Microvascu/ar reconstructive
surgery. Edinburg, London, New York. Churchi/1 Livingstone 1td pp: 315-324, 1987.
4- Taylor Gl, Miller GDH, Ham FJ: The free
vascularized bone graft. P/ast Reconstr Surg 55:
533-44, 1975.
5- Taylor Gl: Microvascular free bone transfer. Orthop C/in North Am 8: 425-47, 1977.
6- Townsend PLG: Vasculanzed fibular graft
using reverse peronea/ flow in the treatment of
congenita! pseudoarthrosis of the tibia. British Journal of P/astic Surgery 43: 261-265, 1990.

865

7- Ueba Y, Fujikawa S: Nine years follow up a
free vasclurized fibular graft in fibromatosis- a case report and literature review: Japanese Journal
of Orthopaedic and Traumatic Surgery. · 26:
595-600, 1983. (Cited in 3).
8- Wei/and AJ, Weiss AP, Moore JR, To/o VT:
Vascularized fibublar grafts in the treatment of
congenital pseudoarthrosfs of the tibia. Journal of
Bone and Joint Surgery 72A: 654-60, 1990.

866

9- Weiland AJ, Moore JR: Vasculanzed bone
grafts. In Green DP (ed): Operative Hand Surgery.
Churchi/1 Livingstone New York, Edinburg, London, Melbourne 1988.
10- Yashimura M, Shimarrura K, Yoshinobu !,
Yamachi S, Uena T: Free vascularized fibu!ar
transplant. Journal of Bone and Jojnt Surgery.
65A: 1295-1301, 7983.

MALiNG KEMiK TÜMÖRLERiNDE
EN BLOK REZEKSiYON VE "CUSTOM - MADE"
PROTEZ UYGULAMASI
Dr. Mustafa BAŞBOZKURT ***, Dr. Mehmet AL Tl NMAKAS **,
Dr. Nuri GÜL TEKiN*, Dr. Fahri ER TÜR ****

Ekstremitelerde görülen agressv iyi
huylu ve kötü huylu tümörlerin çeşitli tedavi seçenekleri vardır. Yaklaşık onbeş
yıl öncesine kadar kötü huylu ekstremite tümörlerinde yapılan normal cerrahi
tedavi, arnputasyon veya dezartikülasyondu. Ancak kemoterapi ve radioterapideki gelişmelerle birlikte, tümör sınırları
nın belirlenmesini sağlayan yöntemlerdeki ilerlemeler uzuv kurtarıcı ameliyatlara
ilgiyi arttırmıştır.
Amputasyonlarla karşılaştırıldığında,
fokal re kurrens sıklığında önemli bir farklılığın olmaması, hastalıktan kurtulma süresinin uzunluğu, korunan uzvun fonksiyonları ile ekstremite kaybına bağlı r.uhsal çöküntülerin önlenmesi gibi özellikler ortopedik cerrahiarı en blok rezeksiyanlara yöneltmiştir (2, 5, 6, 13, 14).
En blok rezeksiyanda amaç tümörün tamamen ortadan kaldırılmasıdır.
Ekstremitefonksiyonlarının kazandırılma
sı

ikinci planda düşünülmesi gereken ko-

*
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"**
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nudur. Bu amaçla yapılan rekonstrüksiyon için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bunlar, otojen veya allogreftlerle defektlerin daldurulması veya custom made protez uygulamalarıdır (1, 4, 5, 8,
10, 13).
Çalışmamızda, agressiv iyi huylu ve
malign tümörlerde yapılan geniş rezeksiyon, otojen greft ve custom - made protez uygulama sonuçları literatür ışığında
incelendi.

MATERYAL VE METOD

GATA ve Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji ABD.'nda 1986-1991 yılları
arasında agressiv iyi huylu, 3, primer
maling tümörlü 12 ve mesattaki tümörlü
1 olguya en blok rezeksiyon ve rekonstrüksiyon yapılmıştır.
Olgulardan 13' ü erkek (% 81.25),
3'ü kadın(% 18.75) hastadır. Yaş ortala-

Tümörlerin sınıflandırılmasında Enneking ve arkadaşlarının uyguladığı sistem
kullanıldı (3). Tümörlerin cins, dağılım
ve lokalizasyonu Tablo - 1'de gösteril-

mıs

28.5 olup, en küçük hasta 16, en büyük hasta ise 58 yaşındadır.
Ameliyat öncesi tanı ve tümör sınırla
rının belirlenmesinde düz radiografi, tomografi, bilgisayarlı tomografi, kemik
sintigrafisi ve anjiografiden yararlanıldL
Tablo- 1: Tümörlerin cins,
Tümör Cinsi

Dev

Hücreıi

tümör

Osteosarkom

miştir.

dağılım

ve lokalizasyonu.

Sayı

%

3

18.75

Femur

distaıi

ve praksimali

8

50

Femur

distaıi

ve praksimali, tibia

Lokalizasyon

praksimali, humerus praksimali
Femur cismi

Ewing sarkamu

1

6.25

Kondrasarkam

2

12.50

Malign Fibröz Histiasitama

1

6.25

Radius

Metastatik tümör (Adenakarsinam)

1

6.25

Femur praksimali

Tüm olgulara kesin tanı için en blok
rezeksiyon ihtimali dikkate alınarak insizyonal biyopsi yapıldı. Humerusun proksimalinde lokalize kondrosarkom (Stage
ll B) ve osteosarkom (Stage ll B) tanısı
konulan 2 Tikoff - Linberg yöntemiyle
ameliyat edildi. Kondrosarkomlu olguya
11 ay, osteosarkomlu olguya ise 13 ay
sonra lokal rekürrens görülmeyince izoelastik proteze geçildi (Şekil - 1).
Femur distalinde lo kalize kondrosarkomlu (Stage ı B) 1 olgu ve osteosarkomlu (Stage ll B) 2 olgu ile femur proksimaline lokalize osteosarkomlu (Stage
ll B) 1 olguya en blok rezeksiyandan
sonra custom - made protez konuldu.
Femur başı ve boynuna lokaUze dev
hücreli tümörü olan 2 olguya Moore tipi
protez uygulandı. Femur distali ve tibia
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Şekil

Femur distali, humerus praksimali

- 1: Kondrosarkomlu bir olgunun

ameliyat öncesi ve sonrasi grafisi.

SONUÇLAR

Hastalar ortalama 34 ay süre ile takip edildi. Osteojenik sarkomlu 2 olguda sistemik metastaz görüldü (postoperatif 3 ve 5 ay sonra, % 12.5). Bu olgulardan biri 5 ay, diğeri 1 yıl sonra kaybedildi. Malign fibröz histiositomalı 1 olgu (radius) ile osteasorkomalı 2 olguda (femur distali) lokal rekürrens görüldü (%
18.75). Bu olgulardan malign fibröz histiositomalı olguya dirsek üstü amputasyon, diğer 2 olguya ise kalça dezartikülasyonu yapıldı. 2 olguda lokal enfeksiyon görüldü (% 12.5). Diğer olgular halen lokal rekürrens ve metastaz
zın takip edilmektedir.

Şekil - 1 : B

proksimaline lokalize 1 Ewing sarkomlu
(Stage ll B), 4 osteosarkomlu (Stage ll
B) ve 1 dev hücreli tümöre en blok rezeksiyon ve otojen greftlerle artrodez yapıldı. Radius distalinde lokalize malign
fibröz histiositomalı 1 olguya ve femur
cisminde lokalize metastatik malign tümörü (Adenokarsinoma) en blok rezeksiyon, intramedüller çivi ve cementle fiksasyon yapıldı.
Yüksek dereceli malign tümörlere
ameliyat öncesi radyoterapi ve intraarteriyel
kemoterapi
(adriomycin
25
2
mgjm jgün x 3 gün süreli infüzyon) uygulandı. En blok rezeksiyon bu tedaviyi
takip eden 1O gün içinde gerçekleştiril
di. Olgulara ameliyat sonu sistemik kornbinasyon kemoterapisi uygulandı.
Kontroller klinik muayene, düz radyografi, sintigrafi, akciğer grafisi, tomografi ve laboratuvar tetkikleriyle yapıldı.

olmaksı

Alt ekstremiteye custom - made protez uygulanan 4 olgu ile parsiyel protez
uygulanan 2 olguda erken sonuçlar iyi
sınırlarda bulundu.
Değerlendirme ağrı,

stabilite ve deformite, eklem hareket genişliği ve hastanın fonksiyonel aktivitesine göre yapıl
dı (1). Diz ekiemi custom- made protezli 1 olguda gevşeme nedeni ile (3 yıl sonra) revizyon yapıldı. izoelastik omuz protezi uygulanan 2 olguda omuz hareketleri ileri derecede kısıtlı olmasına rağmen
dirsek, önkol ve parmak hareketleri narmaldL internal fiksasyon ve otojen greft
uygulanan olgular ise günlük aktivitelerini normal yapılabilir durumdaydılar.
Greftlemede kaynama yokluğu görülmedi.
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planlamasında

Tedavi
TARTIŞMA

rol oynayan

faktörler tümörün histolojik tipi, lokal ve
yayılımı, yaş,

uzak
Ekstremitedeki malign tümörlerin tedavisinde özellikle son
değişiklikler olmuştur.

yıllarda

önemli

Gelişmiş

anato-

yat

geniş

ha-

ve beklentileridir.

Tümör cerrahisinde birinci amaç lezyonun tamamen

mik sınıflandırma teknikleriyle etkili ve
uygun adjuvan tedavi uzvun

tarzı

hastanın

meslek,

şatılmasıdır.

ya-

Rekontrüksiyon daha sonra

düşünülmesi

re-

çıkarılarak hastanın

gereken konudur. Ameli-

zeksiyonlarla kurtarılması şansını artır

yat öncesi tümör cinsine göre uygula-

mıştır

nan radyote·rapi ve kemoterapinin olduk-

(1, 6, 8, 9, 11).

Arnputasyon veya dezartikülasyo-

ça etkili

değildir.

mesinde kemoterapinin etki!i

olduğu ispatlanmış

Lokal rekürrensin önemli ne-

pi cerrahide büyük

kolaylıklar sağlar

Biz

oldukça seyrek oluşu en blok rezeksiya-

yi radyoterapi ile kombine

nun daha çok tercih edilmesine neden

olgularımıza

Ouill ve

(13).

ameliyat

En blok rezeksiyonlarda kesin

olduğu

bi-

linmektedir. Ayrıca preoperatif kemotera-

denlerinden olan Skip metastazların· da

olmuştur

yayınlar

konusunda

mevcuttur. Özellikle metastazların önlen-

nun tümörlü hastalarda yaşam süresi
üzerinde etkisinin en blok rezeksiyonla-··
ra göre daha üstün

olduğu

preoperatif kemoterapi-

arkadaşları

yaptıkları

uyguladık.
kurtarıcı

uzuv

100 sarkomlu olguda

komplikasyonları incelemişlerdir.

tanı

(7).

Ortala-

ve cerrahi planlamadan önce tümörün

ma 45.1 aylık takip sonunda lokal rekür-

radyolojik anatomik lokalizasyonunun

rens

dikkatle belirlenmesi
li

şartıdır.

Tümör

başarının

sınırlarının

En

en önern-

bilgisayarlı tomrı;ırcfi

nans görüntüleme
ile

yapılır.

nörovasküler

yapılarla sınırlarının

yon ve dezartikülasyon

ve

kortikal

yapılan

248 oste-

osarkomlu olguda lokal rekürrens

belir-

nı%

oranı

5.2 olaak bildirdiler (2).

yapı

Uzel ve arkadaşları 29 olguluk serile-

penetrasyonunu

rinde 3 olguda metastaz, 2 olguda ise lo-

tomografi ise ince osseöz

ile tümörün

morbidite ile

Campanacci ve Laus ise arnputas-

lenmesinde en güvenilir yöntemdir. Bilgisayarlı

komplikasyonnun ise

sinde başarılı ve uygun yöntemdir (10).

Magnetik reLonans görüntüleyayılımı

bildirdiler.

uzuv kurtarıcı ameliyatlar tümör cerrahi-

ve anjiografi

rnesi tümörün intramedüller

sık karşılaşılan

olduğunu

Otörlere göre minimal

magnetik rezo-

tekniği

% 3

yara nekrozu olduğu öne sürülmektedir.

belirlenmesi

basit radyografi, radyoizotopik sintigrafi,

oranının

gösterir. Her iki yöntemin birlikte

kal rekürrens geliştiğini bildirdiler (15).

değer

sınırlarını

Simon ve arkadaşları femur distalin-

ortaya koymada son derece önemlidir

de lokalize 277 olguluk serilerinde yap-

(6).

tıkları

lendirmesi tümörün anatomik
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en blok rezeksiyonla arnputasyon

ve dezartikülasyon
tırdılar.

sonuçlarını karşılaş

mesi ve kasların tespitinde uygun yön-

Gerek metastaz, gerekse lokal

olduğu

tem

rekürrens ile hastalıktan kurtulma ve yaşam

süresi

oranında

olmadığını saptadılar

önemli bir

Bizim 2 olguluk izoelastik protez se-

farklılık

rimizde omuz hareketlerinin ileri derecede kısıtlı oluşuna karşın dirsek, önkol ve

(13).

el fonksiyonları korumaktaydı.

Bizim serimizde iokal rekürrens oranı

bildirildi.

% 18. 75, sistemik metastaz

oranı

ise

% 12.50 idi. Literatürde bu oran % 3 -

25

arasında bildirilmiştir

(10). En blok re-

SONUÇ OLARAK

zeksiyonlardan sonra rekonstrüksiyon
değişik

için

yöntemler

kullanılmaktadır.

1- Malign ve agressiv benign tümör-

Bradish ve arkadaşları fe m ur distalin-

lerde cerrahi tedavideamaç tümörün takaldırılması

de lokalize tümörlerde uygulanan en

mamen ortadan

blok rezeksiyonlardan sonra uyguladık

yaşamasını sağlamaktır.

ları

custom - made tam sınırlandırılmış

total diz protezlerinde 8
nunda % 80

başarılı

yıllık

sonuç

ve

hastanın

2- Preoperatif radyoterapi ve kemoterapi mikro

takip so-

metastazların

önlenmesi ve

cerrahi sınırların daha az radikal olma-

almışlardır

sında yararlıdır.

(1).
Sim ve

arkadaşları

de total protezi % 70

79

hastanın

başarıyla,

41'in-

3- En blok

kürrens, metastaz ve hasta

27 olgu-

başarıyla uygulamışlardır

yona göre önemli

(12).

ne uzvun

Lewis ve Chekofsky proksimal femur

lezyonlarında

dır.

uygulamışlar

mede

farklılığı

korunması

kaybının yarattığı

12 hastaya total kal-

ça custom - made protezi

lokal re-

yaşamı

yö-

nünden arnputasyon veya dezartikülas-

ya artrodezi % 74, 11 olguya allogrefti

% 55

rezaksiyonların

yoktur. Aksi-

ve hastada uzuv

ruhsal çöküntüyü önle-

avantajları vardır.

Bu yöntemle ötorler uygun anato-

4- Özellikle yüksek dereceli malign

mik restorasyon, erken dönemde iyi

tümörlerde ve yaşlı hastalarda hareketle-

fonksiyonel sonuç ve erken hareket im-

rin korunması ve erken fonksiyonel dü-

kanı elde ettiklerini bildirdiler (8).

zenleme
tez

Bizim serimizde diz ve kalça bölgesiuyguladığımız

açısından

kullanımı.

custom - made pro-

daha uygundur.

4 custom-made pro-

5- Genç ve aktif hastalarda artrodez

tez ve 2 parsiyel protezde uygun anato-

tercih edilmelidir. Geniş rezeksiyonlarda

mik restorasyon ve iyi fonksiyonel so-

özellikle diz bölgesinde ekstansör meka-

ne

nuç

aldık.

Gebhardt ve

nizma bozulursa bu yöntem uygulanmaarkadaşları,

lıdır.

humerus

proksimaline uyguladıkları (20 olguda)
allogreftlerin eklem yüzeyinin düzenlen-
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SiNOVYAL SARKOM

Dr. Dündar SABAH

*, Dr. Güven YÜCETÜRK **, pr. Uğur YENSEL ***

Sinovyal sarkom histolojik olarak sinovyıal dokuya benzeyen ender görülen
bir malign yumuşak doku tümörüdür.'
(1) Yumuşak doku malign tümörleri arasında görülme sıklığı % 5-10 arasında
değişmektedir (2,3,6). Histolojik olarak
3 tipi vardır. 1 - iğ hücreli stroma içinde,

tini çekmesine karşın sınıflama, davranış
ve tedavi konsunda halen kesin verilen
yoktur. Çalışmamızda Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
ana bilim dalı'na 1980 - 1990 yılları arasında başvuran 14 sinovyal sarkomlu
hastaların uygulama, takip ve sonuçları

papiller projeksiyonlar oluşturan adenamatöz epitel hücreleri ile karakterize bifazik tip, 2- Kordon tabaka veya ada

verilmiştir.

şeklinde

dizilim gösteren iğ hücreli monofazik tip, 3- Epiteloid hücrelei-in hakim olduğu daha ender görülen epiteloid tip.
Lezyonu tanımlamak için malign sinovyosarkom, sarkometotelyoma, tendosinovyal sarkom gibi diğer isimler de
kullanılmıştır. Konuyla ilgili ilk yayın 1865
yılında Simon (7) tarafından yapılmıştır.
Simon' ı 1937 de Coley Pierson, 1944 te
Haagenser stout, 1947 de Bennet, 1950
de Pack ve Ariel, 1965 de Cadman,
1966 da Mackenzie izlemiştir (7, 10).
Son 25 yılda birçok araştırmacının dikka-

GEREÇ VE YÖNTEM
Sinovyal sarkom tanısı alan 14 olgunun 12'si erkek (o/o 86), 2'si bayandır (%
14).
En genç olgumuz 12, en yaşiısı 67
yaşında olup, ortalama yaş 28'dir.
Evreler bir olguda 11-A, dokuz olguda 11-B, bir olguda lll'tür. Üç olgunun evresi belirlenememiştir.
Başvuru yakınması 8 olguda (% 61)
ağrı ve şişli k, 4 olguda (% 30. 7) yalnızca
şişlik ve 1 olguda (% 7) yalnızca ağrıdır.
Yerleşim yeri 8 olguda (% 57) alt

* Ege Üniv. T1p Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Uzmam
** Ege Üniv. T1p Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Profesörü
***Ege Üniv. T1p Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Uzmanlik Öğrencisi
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vardır.

ekstremite, 6 olguda (% 43) üst ekstremitededir.

Hatta Miettinen ve Virtanen'e göre sinovyal sarkom deyimi terk edilmesi
ve bunun yerine yumuşak dokunun primer karsinosarkoma blastoması kullanıl
malıdır (12).

Histolojik inceleme sonucu 7 olgunun (% 50) bifazik, 6 olgunun (% 43)
monofazik ve 1 olgunun (% 7) epiteloid
formda olduğu görülmüştür. Başka hastanelerde tanısı konan 8 olgunun 4' ü-

Sıklıkla

bildirilen görülme yaşı 30 civarındadır (1,3,7,13). Ve 28 yaşlık ortalama değerimiz bu yaşlarla uyumludur.

nün ilk tanılarının hemanjiom, fibrosarkom, schwannom, malign mezenkimal
tümör olduğu saptanmıştır.

Erkekleriri daha fazla tutulduğuna
dair daha fazla yayın vardır. Buna rağ

Direkt grafillerin incelenmesi sırasın
da yalnızca 1 olguda tümör dokusu içinde kalsifikasyon olduğu görülmüştür.
Lezyon boyutları 2 olguda 5 cm.'den küçük, 12 olguda ise büyüktür. 14
olgunun 4'üne marginal eksizyon ve adjuvant radyoterapi, 3'üne geniş eksizyon ve adjuvant radyoterapi uygulanmış
tır. 3' üne geniş eksizyon ve adjuvant
radyoterapi uygulanmıştır. 3 olguda radi-

men kadınlarda daha fazla görüldüğünü
belirtilenler de vardır.% 86'1ık erkek oranı literatürdeki en büyük rakam olarak
verilmiştir. Sinovyal sarkom en çok alt
ekstremiteyi tercih etmektedir ve bunu
üst ekstremiteler izlemektedir. Ender de
olsa boyun, karın duvarı, toraks duvarı
gibi yerlerde de görülebilir (1, 6, 7, 8, 9,
11). Olgularımızın % 57'sinde lokalizasyon alt ekstrem itede, % 43' ünde üst

kal arnputasyon tercih edilmiş, 1 olgu

ekstremitededir.
Histolojik sınıflama açısından olgularımızın% 50'sinin bifazik,% 42'sinin monofazik, %S' inin epiteloid tip olduğu görülmüştür. Bulgular literatür ile uyumludur(1).
Olgularımız ikisinde akciğer metastazı saptanmıştır. Literatürde belirtilen aksine erken ve geç dönemde hiçbir olgumuzda lenf metastazı görülmemiştir

ise neodjuvant r9dyoterapi sonrası geniş eksizyon ile sonuçlandırılmıştır. Önerilen tedavi seçeneklerinin hiçbirini kabul etmeyen 3 olgu değerlendirmeye
alınmamıştır.

Takip süresi 5 ay ile 4.5

yıl arasında

değişmektedir.

TARTIŞMA

(1,3,7).
Sinovyal sarkom ile ilgili çalışmala
rın bazılarında tümörde kalsifikasyon görülmesi prognozda olumlu bir faktör olarak düşünülmektedir (3). Bizim olguları
mızda sadece bir kalsifikasyon saptan-

Yumuşak

doku maling tümörleri arasında % 5-1 O oranında görülen sinovyal
sarkornun hücre tipi ve histiognetik özellikleri dahil birçok yönü araştırılmıştır

mıştır. Agresif maling yumuşak doku tü-

(4,5, 12). Histolojik olarak sinavyayı hatır
latması dışında sinovyal doku ile bir iliş
kisi olmadığı konusunda görüş birliği

mörleri içinde kabul edilen sinovyal sarkornun klasik tümör cerrahisi prensipleri-
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ne göre tedavisi radikal eksizyon şeklin
dedir. Marginal veya geniş eksmizyonal
adjuvant radyoterapi ile destekiense bile, yüksek oranda rekürrens riski taşır
lar. Son yıllarda ekstremite kurtarıcı girişimlerin güncellik kazanması ile diğer
1
yumuşak ' 0ku tümörlerinde olduğu gibi
neoadjuvant radyoterapi ile kitlenin küçültülerek daha konservatif girişimlerin
yapılabilmesi mümkün olabilmektedir.
Bu konudaki örnek olgumuzda ilk değer
lendirilmede tümörün tedavisi ancak forequarter arnputasyon ile mümkün olabilmekteydi. Neoadjuvant radyoterapi
sonrası işlem geniş eksizyon ve adjuvant radyo-kemoterapiye çevrilmiştir. iki
yıldır izlediğimiz olguda rekürrens ve
metastaz mevcut değildir.
Prognoza etkili olabilecek faktörler
birçok yazar tarafından araştırılmasına
rağmen ortak faktörler hala belirlenememiştir. Çok genç ve çok yaşlılarda, tümör içinde kalsifikasyon bulunduğunda
kitlenin 5'cm. 'den küçük olduğunda, bifazik sinovyal sarkornda prognozun iyi
olduğunu bildiren yayınlar vardır (3, 7,8).
Konuyla ilgili yayınların çoğunda evreleme sistemi ile prognoz arasındaki
ilişkiye ait bilgi yoktur.
Enneking sinovyal sorkornun lokalizasyonu gereği çok büyük sıklıkla ekstrakompartmantal (ll-B) olduğunu bildirmiştir (4). Ayrıca el ve ayaklardaki sinovyal sarkornda düşük grade şansının yüksek olduğunu ve bu tür olgularda geniş
eksizyon ile çok iyi sonuçlar alınabiline
ceği söylenmektedir (4).
5 yıllık yaşam süresi hakkında veri- .
len rakamlar % 5-37 arasındadır.

(2, 7,1 O). Olgularımızın 12' sinin (% 85)
son 4 yıl içinde ameliyat olması nedeni
ile 5 yıllık yaşam süresi konusunda sonuç vermek mümkün olmamaktadır. Fakat gözlemlerimiz Enneking' in evreleme
sistemi ile bu vakalardaki erken sonuçlarımız paraleldir. Marginal eksizyonun hemen daima rekqrrensle sonuçlanacağı,
geniş eksizyonun radikal eksizyona göre rekarrens açısından daha riskli olduğu kanısındayız . .Fakat uygun olgularda
neoadjuant radyoterapi ile emniyet oranı düşürmeden daha konservatif girişim
lerin mümkün olabileceğini düşünmekte
yiz.
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OLiER HASTALIGI

Dr. Yener SAGLIK *, Dr. A. OTHMAN **, Dr. Ahmet EGE**

Mart 1986 - Ekim 1990 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.'da altı
multipli enkondromatozis (OIIier hastalı
ğı) olgusu tespit edildi. Olguların ikisi
kız, dördü erkek idi. Dört olguya cerrahi
müdahale yapılmış, iki olgu ise takipte
olup, tüm olguların ortalama takip süresi 14.8 aydır. Ameliyat edilen dört olguda toplam 1O cerrahi müdahale uygulanmıştır.

GiRiŞ

Multipli enkondromatozis; nadir, harediter olmayan, özellikle el ve ayaktaki
ufak kemikler olmak üzere metafizyel
bölgelerinde lo kalize bir enkondral ossifi. kasyon bozukluğudur (6,11,13). 1989'da
_ilk defa Ollier tarafından "Dyschondroplasia" olarak tanımlanmıştır (1 o, 11, 13).
Ollier hastalığı ismi genelde iskelet sisteminin tek tarafını tutan lezyonları ifade

etmekte ise de, lezyon genelde bilateral
veya aynı taraf üst ve alt ekstremitede
lokalizedir. Bilateral olan olgularda, bir
tarafın tutulumu daha fazladır (8, 12, 13,
14). Uzun kemiklerde angüler deformiteler, ekstremite eşitsizlikleri, genu valgum, çocuklarda patolojik kırıklar, yetiş
kinlerde ise malign transformasyon baş
lıca komplikasyonlardır (4, 8, 1O, 11,
13). Multipli enkondromatozis ile birlikte
multipli subkutanöz hemanjiomların bulunması, Mafucci sendromu adını alır ve
ilk defa 1881 'de tarif edilmiştir (8, 9, 11,
14, 16).

MATERYAL ve METOD

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Mart
1986 - Ekim 1990 tarihleri arasında altı
multipli enkondromatozis (OIIier hastalı
ğı) tespit edilmiştir. Makale hazırlandığı
sırada bir hasta daha müracaat etmiş fa-

* Ankara Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Doçenti
**Ankara Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Arş. Görv.
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kat

değerlendirmeye alınmamıştır.

lanksfarda lokalize idi.
Ön kolda angulasyon en sık görülen
deformite olup, olgu 2,3,4 ve 6'da görülmüştür Gen u valgum (olgu 1,3), radius
başı çıkığı (olgu 2,4), koksa valga (olgu
3), femurda 20°'1ik angulasyon (olgu 1),
alt ekstremitede 4 cm'lik kısalık (olgu 1)
ve üst ekstremitede 1 cm'lik kısalık (olgu 4) başlıca. klinik bulgular olmuştur.

Olguların

ikisi kız, dördü erkek olup
en küçüğü 5, en büyüğü 24 yaşında idi
ve ortalama yaş 12.8 idi. Olguların genel
bilgi dökümü Tablo i 'de gösterilmiştir.
Olgu 1'de lezyonlar sağ iliak kanat, asetabul um, femur cismi ve fibula başında,
olgu 2'de her iki radius ve ulna, sağ humerus ve her iki elde multipli falankslarda, olgu 3'de tüm ekstremitelerde ve diğer kemiklerde (generalize), olgu 4'de
sol radius ve ulna, sol ilium ve femurda,
olgu 5'de sol humerus, radius 2. metakarp ve multipli falankslarda, olgu 6'da
ise sağ humerus, sol radius ve ulna, sol
1,24 ve 5. metakarplar ve multipli faTablo- 1.

Olgu
Cins

1
A.Y.
K

Yaş

7

Lokal

Sağa~

Adı

2

T.Ç.
E
8
Her iki
üst ekst.
(sağda daha
fazla)
Ön kolda
ang., bil.
rad. başı

Ek st.
Deformite

Ameliyat

Takip
(ay)
Sonuç

K+
K.O.
K. U.
R+

Femurda
20° ang.
4 cm kı salı~.
genu valgurn
K+G
K.O (1)
K.O.,
K.U. (2)
25 (1)
2 (2)

Olguların

Her iki üst ekstremitede lokalize iki
olgudan (olgu 2 ve 6) birinde lezyonlar
sağda, diğerinde ise solda idi. Sol üst
ve alt ekstremitede lokalize olgu 4'de
ise lezyonlar üst ekstremitede daha yaygın idi.
genel, bilgi dökümü

3
H.A.
K
12
Tüm ekst.
ve diğer
kemikler

4

5

6

T.Ö.

U.S.
E
21
Sol üst
ek st.

--

U.T.
E
24
Her
iki üst ekst.
(solda daha fazla)
önkolda ang.
önkolda ang.

E

Genu valgum
Coxa valga
önkol ang.

5
Sol üst
ve alt ekst.
(üst ex. daha
fazla)
Onkolda ang.
Radius başı
1 cm kısa

R + G (1)
K.O.K. (2)
K+ G (3)

Biopsi

K.O.

--

**

25 (1)
19 (2)
15 (3)
Nüks (2)
Takipte

15

9 (*)

13

2

Takipte

Takipte

Takipte

çık ı ğı

'
i

Nüks (1)
Takipte

Ex.

(?)

G : Küretaj ve Greftlerne
: Korrektif Osteotorni
: Kal Uzatma
G : Rezeksiyon ve Greftleme

*Bu hasta 1.5 yaşmdan beri takip edilmektedir. Buradaki takip ameliyat sonraki süredir.
** Makale haZJr!and1ktan sonra bu hastanm 1 ve 5'inci parmaklanndaki lezyonlara da K + G uygulanmlŞtir.
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Altı

olguya toplam 1O cerrahi müdahale yapılmış olup, 2 olguya müdahale
edilmiştir (olgu 6'ya, yazı hazırlandıktan
sonra 1 ve 5' inci parmak falanksiarında
ki ağrılı lezyonlara total eksizyon ve iliak
kortikospongioz greft uygulanmış ve
ameliyat sonrası 6'ncı haftada nüks gözlenmiştir). Osteotomi yapılan olgularda
kaynama normal sürelerde olmuştur.
Küretaj ve greftleme yapılan bir olguda sentetik kemik kullanılmış (olgu 1), diğerinde ise anblok rezeksiyandan sonra, nonvaskülarize fibular greft iki kez
uygulanmıştır (olgu 2, sağ ve sol ulna).
Olgu 1'de ilk yapılan küretaj, greftleme
ve korrektif osteotomiden 17 ay sonra
angulasyon ve lezyonda nüks olmuş,
bu arada başlangıçta 2 cm olan kısalık 4
cm'ye çıkmış, bunun üzerine tekrar korrektif osteotomi ve kallotazis yapılmıştır.
Olgu 2' de ise, humerusa yapılan küretaj .
ve senyetik greftlemeden sonra lokal
nüks gelişmiş olup, halen takiptedir. Sadece biopsi yapılan olgu 3, 15 ay takipten sonra eksitus olmuştur. Olguların
hiçbirinde lezyonlarda takip sırasında
artma gözlenmemiştir.
Tüm seride en kısa takip 2 ay, en
uzun 25 ay olup, ortalama takip süresi
14.8 ay olmuştur. Olgu 3 hariç, diğer olgular halen takiptediler.

TARTIŞMA

Ollier hastalığı özellikel el ve ayakta, ki ufak tubuler kemikler olmak üzere, fernur, tibia, fibula, ulna, radius ve hume-

879

rus gibi uzun kemikler ile pelvis gibi yassı kemiklerde sık görülen bir gelişme bozukluğudur. Buna karşılık, vertebra, kosta ve kafa kemikleri tutulumu nadirdir
(6,8,10,13). Hastalık genelde iskelet sisteminin tek tarafını tutar, fakat iki taraflı
tutulum da az değildir. Böyle durumlarda lezyonların yayılımı bir tarafta daha
çoktur (5,6,8, 14). Bizim olgularımızdan
ikisi tek ekstremitede, birisi üstte daha
yaygın olmak üzere, sol üst ve alt ekstremitede, birisi ise tüm vücutta yaygın lokalizasyonda idi.
Ollier hastalığı terimi genelde iskelet
sisteminin tek tarafını tutan lezyonlar
için kullanılmaktadır ve ilk defa 1889'da
Ollier tarafından tarif edilmiştir. Multipli
enkondromatozis ile birlikte subkutan
hemanjiomların
bulunması
ilk defa
1881 'de Mafucci tarafından tarif edilmiş
tir (2,6, 7,8,9, 11, 14, 15, 16).
Metakondromatozis ise, ilk defa
1971 'de Maroteaux tarafından tarif edilen, multipli enkondromatozis, multipli
ekzostozis ve multipli periartiküler kalsifikasyonlar ile karakterize bir sendromdur(1, 10).
Generaliztı enkondromatozis ise bir
diğer klinik şekil olup, çok daha nadir
olarak görülmektedir (9). Dahi in (3) 26
olguda bir olgu, Paterson ve ark. (9) ise
bir olgu biidirmişlerdir. Bizim bir olgumuz da bu şekilde idi (olgu 3.).
Ollier hastalağında radyolojik görünüm çok tipiktir. Ellerde özellikle falanksIarda kalsitiye adaklarla birlikte kemiğin
balonlaşması, ."patlamış mısır" görünümü (6), metafizyP.I bölgelerde genişle-

me, lezyonların uzun kemiklerde ve iliak
kanatta, metafizden cisme doğru radyolusent kolonlar teşkil etmesi başlıca bulgulardır (5,6, 7,1 O, 14).
Klinikte görülen başlıca deformiteler
kısalık, özellikle ön kolda anguler deformiteler ve buna bağlı radius başı çıkığı
ve gen u valgumdur (8, 11, 13, 14).
Shapiro (13), 21 olguluk serisinde
anguler deformitelerin femurda % 80, tibida% 42 oranında görüldüğünü, kısalı
ğın ise ortalama 9.8 cm, yetişkinlerde
10-25 cm olduğunu bildirmişlerdir. Radius başı çıkığı, ulnanın daha çok tutulmasına ve angulasyonuna bağlı olarak gelişir (11). Bizim 2 olgumuzda 3 radius başı çıkığı bulunmaktadır (olğu 2, bilateral). Patolojik kırık bazan görülen bir bulgudur (11). Fakat Shapiro patolojik kırık
oranını % 33 olarak bildirmiştir.
Ollier hastalığında malign değişim,
soliter enkondroma göre çok daha yüksek oranda görülür ve çoğunlukla bu dönüşüm grade 1 kondrosarkom şeklinde
dir (15). Jaffe, kondrosarkoma dönüş
me oranını % 50 (7), Huvos % (7), Huvos% (6), Dahi in ise% 32 (3) olarak bildirmişlerdir. Bununla birlikte dediteransiye kondrosarkom ve osteosarkom da
görülebilir (6, 10). Shapiro 913), 21 olguda hiç maling değişim görmediğini, buna karşılık Cannon (2) bir hastada 11 yıl
içinde dört kez kondrosarkom geliştiğini
bildirmiştir. Ollier hastalığında ekstremite dışı yumuşak doku tümörleri, özellikle
overleri n jüvenil granuloza cell tümörlerinin sık göründüğü ve pediatrisyenlerin
Ollier'li hastalarda bu yönden dikkatli ol-
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maları gerektiği bildirilmiştir

(12, 15, 16)
Ollier hastalığı elde sık görülmesine rağ
men, bu lezyonlarda maligniteye dönü·
şüm sanıldığından azdır (4).
Bu hastalarda cerrahi tedavinin amacı deformiteleri düzeltmek, malignite riskini ortadan kaldırmak, patolojik kırıkları
tespit ederek iskelet bütünlüğünü sağla
mak ve fonksiyonları
sağlamaktır
(3,4,8, 13, 14). Başlıca yöntemler korrektif osteotomiler, uzatma veya epifizyodez ameliyatları, patolojik kırıkları fiksasyonu, küretaj ve greftlemedir. Teşhis
amacı ile biopsi çoğunlukla gereksizdir
(2).
Büyüme tamamlandıktan sonra lezyonların ilerlemediği ve hatta bazen
spantan gerileme görüldüğü de bildirilmiştir (6, 11).
.•.
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DEV HÜCRELi TÜMÖRÜN TEDAVi PLANI VE
KLINIK UYGULAMALARIMIZ

Dr. Mehmet ÖZAL *, Dr. Kenan DEDEOGLU *, Dr. i/hami KURU **

Kemiğin

dev hücreli tümörü, benign

tümörler grubunda

sınıflandırılan,

·'

1979 - 1990 Haziran
kliniğimi7de

yatarak tedavi gören top-

arasın

lam 31 olgu

çalışmaya alınmıştır.

da % 5

oranında

yılında sık

görülür.

Yaşamın

rın

17'si erkek, 14'ü

yaş

32.1 olup,

3. ve

görülen dev hücreli tü-

mör, iskelet sistemi olgunlaşmamış kişi
lerde nadirdir. Rekürens ve malign
şim

ayları raasında

egzantrik yerleşim gösteren, agre-

sif bir tümördür. Kemik tümörleri
4. on

genel-

kısımla-

likle uzun tübüler kemiklerin uç
rında

MATERYAL VE METOD:

gösterebilir,

başta akciğerler

üzere metastaz yapma

özelliği

de

büyüğü

deği

çeşitli

bunların

en

olmak

ağrı

vardır

tur.

ve

Ortalama

küçüğü

9, en

yaşındaydı.

Olgularımızın çoğunluğu

hastaneye

şişlik yakınmasıyla başvurmuş

Bunların

ikisinde patolojik

kırık

mev-

yöntemler mevcut

cuttu.
31 olgumuzun 19'u (% 61.2) diz çev-

birliği

resinde lo kalize idi. 1O olgu ile tibia üst

(1,2,6).
Tedavide

60

kadındı.

Bunla-

olup, bu konuda da tam bir fikir

ucu,

yoktur. Bu nedenle dev hücreli tümör tedavisi nden bir yöntem

değil,

sık

bir plan

olgularımız arasında

lokalize

olduğu

bölgeydi.

tümörün en
Sıkl·ık sırası

başarısızlık,

na göre diğer lokalizasyonlarımız şöyley

seçilmesinden çok, te-

di: 6 olgu femur üst uç, 4 olgu humerus

yapılmamış olması

üst uç, 3 olgu fibula üst uç, 2 olgu radi-

Tedaviyi planlarken Enne-

us alt uç, 2 olgu birinci parmak distal fa-

king'in Cerrahi Evreleme Sistemi, Cam-

lanks, 1 olgu tibia alt uç, 1 olgu talus, 1

yanında,

olgu 1., 2., 3. cuneiform, 1 olgu 2. par-

saptanmalıdır.

yöntemin
davi
na

yanlış

planının

bağlıdır.

Tedavideki

uygun

panacci' nin radyolojik kriterleri

tümörün lokalizasyonun ve büyüklüğü
nün de göz önüne

alınması

mak proksimal falanks.
Olgularımız Campanacci' nin önerdi-

gereklidir.

ği (1) radyolojik kriteriere göre sınıfiand ı-

* Ankara Numune Hast. 1. Ortop. ve Travm. KI. Uzmam
**Ankara Numune Hast. 1. Ortop. ve Travm. KI. Asistant
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rıldığında

4 olgu Grade

1 (%

12.9), 20 ol-

lamlı

bir fark bulamadık. Tüm olguları

gu Grade ll (% 64.5), 5 olgu kırıklı Gra-

mızda tanı

de ll (% 16.1) 23 olgu (% 74.2) Satage

rımıza

1ı,

ortalama 2. 1 ameliyat uygulanmıştır.

3 olgu Sta ge lll (% 9. 7) olarak saptan-

biopsi ile doğrulandı. Olgula-

enaz bir, en çok 9 olmak üzere

Olgularımıza

dı.

Olgularımıza

uygulanacak tedaviyi

planlamada her iki sistem arasında an-

cerrahi evreleme siste-

mine göre uyguladığımız tedaviler aşağı
daki tabloda gösterilmiştir:

Stage 1

Stage ll

Stage lll

(5 olgu)

(23 olgu)

(3 olgu)

Küretaj

2

Küretaj + Koteriz

2

---

---

Küretaj + Otoj. greft

1

--

Radikal rezeksiyon

--

3

---

--

1

--

---

2

1

---

-------

4

1

6

3

---

2

--

---

1

Rad-rez. + fibula
greft + artrodez
Çevresel eksik. +
otojen greft
Çev. eks. + kot + PMMA
Geniş

eks + pyrost +

otojen greft
Geniş

eks. + PMMA

Geniş

eks. + oto. gr.

Geniş

eks. + kot.

Rad. rez + artrodez
Arnputasyon + RT

1

gunun 5 tanesinde (% 16.1) rekürrens

Stage l'deki olgulara tespit için herhangi bir materyal uygulanmamıştır. Sta-

gelişmiştir.

ge ll'dekilerin 9 tanesini, Stage lll'tekile-

yon yapılan 4 olgunun 3'ünde rekürrens

rin 2 sine tespit materyali uygulanmıştır.

gelişmiştir.

Stage ll olup çevresel eksizRekürrens saptanan olgular

daha önce uygulanan tedavinin 1 derece daha agresif alanıyla tedavi edilmiş

SONUÇLAR

tir.
En kısa 20 ay, en uzun 126 ay (orta-

5 olgumuzda enfeksiyon (2 yüzey-

lama 5 yıl) izleme süresi sonunda, 31 ol-

sel, 3 derin) gelişti. Yüzeyel olanlar tıbbı
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tedaviye cevap verirken derin olanlar küretajla tedavi edildi. Bir olguya Septopa!
uygulanmasına rağmen enfeksiyon kontrol edilemedi.
Bir olgumuzda Lig. Patella yırtığı gelişti. Primer olarak sütüre edildi. Hiçbir
olgumuzda malign değişim ve metastas
oluşmadı. Humerus üst uçta lokalize 2
olgumuzda postop. gelişen omuz ağrısı
Rush çivilerinin çıkarılmasıyla kayboldu.
Sonuçlarımız malignite, eklem hareketi, ağrı ve komplikasyonlar gözönüne
alınarak değerlendirildiğinde % 72 iyi, %
20 orta, % 8 kötü sonuç alındı.
Stage 1 olgularda% 100, Stage ll olgu~prda % 68.4, Stage lll, olgularda ise
% 50 başarılı sonuç alınmıştır.
TARTIŞMA

iskelet maturasyonu gelişmemiş
olanlarda Dev Hücreli Tümör nadirdir.
Bizim 9 yaşında bir erkek hastamız vardır. Dev Hücreli Tümöruzun kemiklerin
uç kısımlarında epifizometafizer yerleşim gösterir (3,4). Genellikle unifokal
yerleşim gösteren bir tümördür.
Radyografilerde egzantrik, karteksi
olan radyolusent bir lezyon olarak görülür. Trabekülasyon primer lezyonlar için
doğru değildir. Trabekülasyon görüldüğünde rekürrens yönünden dikkatli olunmalıdır (5,2,3,6).
Tedaviyi planlamada değişik kriterler kullanılmaktadır. Bize göre Enneking'in cerrahi evreleme sistemi en uygun alanıdır. Ancak, Campanacci'nin
radyolojik gradelemesinin de tedavi planına yardımcı olarak kullanılması ve tümörün lokalizasyon, büyüklüğünün de
gözönüoo alınması yararlıdır. Böylece
prognozun tahmininde daha başarılı olu-
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nabileceği inancındayız.

D HT' ün esas tedavisi cerrahidir. Ancak cerrahi olarak ulaşılamayan tümörlerde kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilir. (1 ,2,3, 7,8,9, 1O) Cerrahi evreleme
sitemine göre Stage ll olgularda çevresel eksizyon uygulanan hastalarda rekürrens oranının yüksek olması nedeniyle geniş eksfzyonun tercih edilmesi gerektiğine inanmaktayız. DHT tanı ve tedavisinde radyolog, patolog ve ortopedist işbirliği başarı şansını artıracaktır.

KAYNAKLAR
1. Campanacci, M., Baldini, N., Boriani, S.,
Sudanese, A.: Giant Ce!/, Tunor of Bone. J. Bone
andJointSurg. 69A:No:/106-114,Jan. 1987.
2. Enneking, W.F.: Giant Ce/1 Tumor. Musculoskeletal Tumor Surgery Vol. 2, 1435-1468,
Churchi/1 Livingston, New York 1983.
3. Go!denberg, R.R. Campbe!l, C.J.: Giant
Ce!/ Tu mor of Bone, J. Bone and Joint Surg. 52 A:
619-663 June 1970.
4. Sim, F.H., Dah/in, D.C. and Beatbout, J.W.:
Multicentric Giant Ce/! of Bone. J. Bone and Joint
Surg. 59 A: No: 8 1052-1060. Dec. 1977.
5. Cooper, K.L., Beabout, J.W., Dahlin, D.C.:
Giant Tu mor: Ossification in Soft- Tissue lmp/ants.
Radiology 153:597-602. Dec. 1984.
6. Murray, J.A.: Giant Ce// Tumor Bone. Surgery of the Muscu/oskeletal System Edited by
Evarts C. Mc Co/lister Vol 4, ll: 211229 New York,
1983.
7. Leung, P.C. et al: Giant Ce!/ Tumor of the
Distal End of the Radius Treated by the Resection
and Free Vascu/arized 1/iac Crest Graft. C/in. Orthop. 202: 232-236 Jan. 1986.
8. Mc Dona/d, D.J., Sim F.H., Mc Lead, R.A.,
Dahlin, D.C.: Giant-Ce/1 Tumor of Bone. J. Bone
and Joint Surgery 68 A: No: 2, 235-242 Feb. 1986.
9. Dah!in, D.C.; Giant Ce!! Tumor of Bone:
Higlightis of 407 Cases. Am J Roetgen 144
955-960 May. 1985.
10. Eckardt, J.J. and Grogan, T.J.: Giant Ce!/
Tumaraf Bone. C/in. Orthop. 204:45-58 1986.

SOLiTER KEMiK KiSTiNiN TEDAViSiNDE LOKAL
.
.
METILPRENDISOLON ASETAT (MPA) UYGULAMASI ve
CERRAHi TEDAVi SONUÇLARININ
DEGERLENDiRiLMESi

Dr. Bülent ALPARSLAN *,Dr. M. Cevdet AVKAN **,Dr. Ahmet MUŞLU ***

iyi huylu kemik tümörleri ölüm nedeni olmazlar. Ancak patolojik kırık gibi ilave sakatlıklara sebep olmaları ve kötü
huylu tümörlere dönüşüm olasılıkları nedeniyle ciddi birer problemdirler.
iyi huylu kemik tümörlerinin % 3-5
kadarını oluşturan soliter kemik kisti ilk
kez 1976 yılında R. ViRCHOW tarafın
dan tanımlanmıştır (3).
Etyolojisi ve patogenezi halen açıklı
ğa kavuşturulamamış olan soliter kemik
kistinin tedavisinde yoğun tartışmalar
devam etmektedir.

topedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında
Aralık 1981 - Nisan 1990 tarihleri arasın
da soliter kemik kisti tanısı ile tedavi edilen ve takibi yapılabilen 20 olgunun 21
kisti (1 olguda bilateral femur kisti) çalış
mamızın konusunu oluşturmaktad!r.
Olguların 14'ü (% 70) erkek, 6'sı (%
30) kadın olup, en genci 2, en yaşiısı 60
yaşındadır.

Soliter kemik kisti ön tanısı ile kliniği
mize başvuran olgularda tanı, anamnez,
klinik muayene, laboratuvar ve radyolojik incelemelerle konulmuştur. Kesin tanı konulamayan olgularda biopsi yapıl
mıştır.

Küretaj + greftleme yöntemi ile tedavi edilen olgularda sadece otogreft kullanılmıştır. Patolojik kırıklı olgularda ise in-

GEREÇ ve YÖNTEM
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vitesine enjekte edilmiştir. Genellikle
doz, küçük kistlerde ve çocuklarda 80
mg., büyük kistlerde ve erişkinlerde
80-160 mg. olmuştur.

tramedüller çiviler, plak, vida ve eksternal fiksatör gibi araçlarla ayrıca kırık tesbit edilmiştir.
Metilprendnisolon asetat (MPA) uygulanan olgularda, skopi kontrolü altın
da 2 adet 15-18 nolu uzun mandirenli iğ
ne ile kistin incelmiş kortikal duvarı delinerek kaviteye girilmiş, kist sıvısı boşaltı
larak, kavite serum fizyolojikle yıkanmış

BULGULAR
Olgularımızın yaş dağılımı

incelendiğinde, ortalama yaşın 16.6 olduğu ve sol iter kemik kistinin büyük çoğunlukla (%
85) 0-20 yaş grubunda toplandığı saptanmıştır (Tablo- 1).

tır.

Mekanik yıkamadan sonra hastanın
yaşına, kistin hacmine ve aspire edilen
kist sıvısının miktarına göre MPA kist kaTablo - 1.
Yaş Grupları

Olguların yaş gruplarına

Olgu

göre

dağılımı.

Sayısı

Kadın

Erkek

Toplam

%

1

6

7

35

11 - 20

3

7

10

50

21 - 60

2

1

3

15

Toplam

6

14

20

100

o-

10

Soliter kemik kistinin 11 'inin (%
52.4) femurda, 5'inin (% 23.9) humerusta, 3'ünün (% 14.3) tibiada, 1'inin (%

4. 7) kalkaneusta ve 1'inin (% 4. 7) ayak
birinci parmak proksimal falanksında
yerleştiği tesbit edilmiştir (Tablo- ll).

Tablo -ll. Soliter kemik kistinin lokalizasyonu ve patolojik
Lokalizasyon

kırıkların dağılımı.

Olgu
Soliter Kemik Kisti

Sayısı

Patolojik

Kırık

11(%52.4)

4

Humerus

5 (% 23.9)

4

Tibia

3 (% 14.3)

3

Kalkaneus

1 (% 4.7)

Falanks

1 (% 4.7)

---

Toplam

21 (%100)

1 (% 52.4)

Femur
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kistin (% 19) aktif olduğu belirlenmiştir.
16 kist (% 76.1) küretaj + otogreft
uygulanarak tedavi edilmiştir. 5 kiste (%
23.9) MPA enjeksiyonu uygulanmıştır
(Tablo- lll).

4' ü fe m ur, 4' ü humerus, 3' ü tibiada
olmak üzere toplam 11 olguda (% 57.1)
soliter kemik kisti ile birlikte patolojik kı
rık olduğu saptanmıştır (Tablo ll).
Atipik yerleşim gösteren 2 kist hariç
olmak üzere 15 kistin (% 71.4) latent, 4

Tablo - lll. Olgulara uygulanan yöntemleri
Tedavi yöntemi

Soliter kemik
kisti

%

sayısı

Küretaj + Greftleme

MPA
En uzun 83 ay, en kısa 7 ay süreyle takip edilen hastaların sonuçları Oppenheim ve Galleno' nun kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Buna göre; kist tam olarak gözden kaybolmuş veya en fazla 1
cm. çapında ilerlemeyen radyolüsent bir
lezyon şeklinde ise şifa, 1-3 cm. çapın
da ilerlemeyen radyolüsent sahalar şek
linde ise düzelmiş kist, çapı 3 cm. veya
daha büyük olan ve ilerleme göstermeyen kistler ise kısmi iyileşme olarak de-

16

76.1

5

23.9

ğerlendirilmiştir. Genişleyen

ve büyüyen
bir radyolüsent sahanın mevcudiyeti ve
beraberinde ilerleyici kortikal inceleme
nüks olarak kabul edilmiştir.
Cerrahi tedavi uygulanan 16 ki st in 7' si
(% 43.8) şifa, 8'i (% 50) düzelmiş kist,
1 'i (% 6.2) nüks olarak, lo kal kortizon
uygulanan 5 ki st in 1'i (% 20) şifa, 3' ü (%
60) d üzelmiş kist ve 1'i de (% 20) nüks
olarak değerlendirilmiştir (Tablo IV).

Tablo - IV. Olgulara uygulanan tedavi

sonuçları

Sonuç

Küretaj + Otogreftl

MPA

Şifa

7 (% 43.8)

i (% 20)

düzelmiş

Kist

Nüks

8 (% 50)

%93.8

3 (% 60)

%80

1 (% 20)

i (% 6.2)

Olguların

TARTIŞMA

hiçbirinde metastaz ve kötü huylu tümöre dönüşüm görülmemiş
olup, cerrahi tedavi uygulanan kistlerde
% 93.8, MPA uygulanan olgularda ise%
80 başarılı sonuç elde edildiği saptan-

Soliter kemik kistlerinin tedavisi konusunda yoğun çalışmalar ve tartışma
lar devam etmektedir. Özellikle son
10-15 yıl içerisinde yeni tedavi yöntemleri ortaya atılmıştır.

mıştır.
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Soliter kemik kistlerinin alışılmış cerrahi tedavisi küretaj + greftlemedir.
Araştırmacıların bir kısmı olgularında
otojen kemik greftleri tercih ederken, bir
kısmı allogreft kullanmışlardır.
W.L: Oppenheim ve H. Galleno küretaj + otogrefleme uyguladıkları 75 olguda % 54 iyi sonuç elde ettiklerini bildirmişlerdir (5).
G. Pentimalli ve arkadaşları 20 olguya küretaj + otogreft uygulamışlar ve %
90 yeterli sonuç elde ettiklerini saptamış
lardır (6).
C.S. Neer ve arkadaşları küretaj +
otogreft uyguladıkları 93 olguda% 60 iyi.
sonuç elde ettiklerini, % 17 rezidüel defekt ortaya çıktığını ve o/o 23 reoperasyon gerektiğini bildirmişlerdir. Allogreft
uyguladıkları olgularla mukayese ettiklerinde, otogreft uyguladıkları olgularda
sonuçların daha iyi olduğunu bildirmiş
lerdir (4).
Küretaj + otogreft uyguladığımız 16
soliter kemik kistinin tedavi sonucunda;
?'sinde şifa, 8'inde düzelmiş kist tesbit
edilmiş olup, toplam 93.8 oranında yeterli sonuç elde edilmiştir.
Cerrahi tedavi ile ilgili problemlerden sakınmak amacıyla 1974 yılından
beri soliter kemik kistlerinin lokal metilprednisolon asetat enjeksiyonu ile tedavisi yaygın olarak uygulanmaktadır.
R. Capanna MPA uyguladığı90 olgunun % 79.9'unda yeterli sonuç elde ettiğini, % 6.6'sında cevap alınamadığını ve
o/o 13.3'ünde nüks ortaya çıktığını rapor
etmiştir (1).
O. Scaglietti ve arkadaşları MPA uyguladıkları 72 olguluk serilerinde o/o 96
iyi sonuç elde ettiklerini bildirmişlerdir
(7).
L. de Pal ma ve A. Santucci MPA uyguladıkları 52 olgunun 18'ini uzun süreli
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ve% 55.5 tam iyileşme ol(2).
Çalışmamızda, 5 olguya MPA uygulanmış, 1 olguda şifa, 3 olguda düzelmiş
kist ve 1 olguda nüks tesbit edilmiş
olup, o/o 80 oranında yeterli sonuç elde

takip

etmişler

duğunu saptamışlardır

edilmiştir.

Her ne kadar MPA uyguladığımız olgulardaki başa_rılı sonuç yüzdesi küretaj
+ otogreft yöntemine göre daha düşük
gözüküyor ise de, bu gruptaki olguları
mızın sayısının az olduğunu göz önüne
almak gerekir. Sonuç olarak soliter kemik kisti olgularında MPA uygulanması
nın yararlı ve başarılı olacağına inanmaktayız.
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BENiGN KEMiK TÜMÖRLERiNDE
XENOGREFT UYGULAMASI

Dr. Yener SA GL/K* Dr. Cihangir iSLAM *Dr. Umut BEKTAŞ

Mart 1986 - Ekim 1990 tarihleri arasında Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji ABD' nda 33
benign kemik tümöründe heterojen (xenogreft) greftler tek başına veya otojen
greft ile birlikte uygulanmıştır. En kısa takip 2, en uzun 25 ay olup, ortalama takip süresi 8.5 ay olmuştur. Tüm olgularda kaynama sağlanmış olup, 5 olguda
lokal radyolojik nüks gözlenmiştir.

GiRiŞ:

Kemik greftleri ortopedik cerrahide,
konjenital veya akkiz kemik defektleri,
tümör rezeksiyonu sonucu oluşan defektler, psödoartroz, uzatma ameliyatları, osteotomi ve artrodezlerde yaygın
olarak kullanırlar (12).
Otojen greftler kaynama potansiyeli
Çok yüksek olduğu için en çok tercih
edilen greftlerdir ( 1, 12, 14). Fakat ikinci

bir girişim gerektirmesi dolayısıyla ameli·yat süresinin uzaması, enfeksiyon, kesi
yerinde hipoestezi, hematom, donör yerinde kırık, şahsın osteoporotik veya ince krista iliakalı oluşu gibi dezavantajlara sahiptir (2, 13, 14).
Homojen greftler (allogreftler) maliyet yönünden çok pahalı olup, uzun süre kaynamama gibi problemleri de birlikte taşır. Mankin 1983 değerleriyle bir allogreftin hazırlanmasının 7400_ dolara
malolduğunu bildirmiştir (6).
Heterojen greftler (xenogreft) ilk defa 1668' de Van Meekeren tarafından kul. lanılmış olup (7) 1950'Ii yıllardan itibaren
yaygın kemiklerinden özellikle de sığır
kemiklerinden hazırlanır. Hazırlanan kemik parçaları önce hidrojen peroksit ile
çözümlendirilerek dekalsifiye edilir, su
ve aseton ile yıkanır daha sonra da hava ile kurutulur ve radyasyon (pyrost)
veya etilen oksit ile (unilab surgibone =
Kiel bone = boplant) sterile edilir
(7, 13, 14, 15). Kalan kısım sadece fibriller

r
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ve bir miktar kristaller içerir ki bunların
% 90' nından fazlası hidroksiapatik, kalanları tri-calcium fosfat, magnezyum ve
diğer trace elementlerdir (15).
Materyal ve Metod: Mart 1986- Kasım 1990 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD'da 33 benign kemik tümöründe xenogreft, tek başına veya otojen
greft ile birlikte uygulanmıştır.
Olguların yedisi giant - eel! tümör,
3' ü anevrizmal kemik ki st i, 17' si basit kemik kisti, ikisi multipl enkondromatozis
(OIIier hastalığı), ikisi soliter eozinofilik
'
granülom, biri enkondrom, biri ise
non-ossifying fibroma idi (Tablo 1).

de pyrost kullanılmış olup, 11 olguda xenogreft ile birlikte iliak kanattan alınan
otojen greftler de kullanılmıştır. 1 olguda
xenogreft, kemik çimentosu ile birlikte
(giant - cell tümör) uygulanmıştır.
6 olguda daha önceden yapılan küretaj ve otojen greftlemeden sonra nüks
gelişmiş ve xenogreft ikinci ameliyatta
uygulanmıştır. Üst ekstremiledeki lezyonlarda, ekstremite 6 hafta Velpeau
bandajı ile tesbitten sonra rehabilitasyona başlanmış, alt ekstremitedeki lezyonlarda ise 6 hafta süre ile pelvi-pedal alçı
veya diz üstü sirküler alçı tesbiti yapıl
mış, bundan sonra bir çift koltuk değne
ği ile kısmi ağırlık vemeğe başlanmış,
am ağırlık verrneğe ise 12. haftadan itibaren izin verilmiştir.
Takip süresi en kısa 2 ay, en uzun
ise 25 ay olup, tüm seride ortalama takip süresi 8.5 ay olmuştur. 1 hafta 14 aydan sonra, 2 hafta ise 2 aydan sonra takipten çıkmıştır.
33 olgudan hiçbirinde kaynama yokluğu görülmemiştir. 2 olguda enfeksiyon
görülmüş olup, bunlardan biri yüzeyel
idi ve uygun antibiyotik tedavisi ile iyileş
ti, diğeri ise ameliyat öncesi enfeksiyonu olan bir olgu idi. 2 olguda eklem hareket kısıtlılığı (300), 2 olguda ise angulasyon (200) görüldü. Beş olguda takiplerde radyolojik olarak greft konulan bölgenin kenarında nüksü düşündüren kistik görünümler bulunmuş olup bunlardan basit kemik kisti olan 3 olguda klinik bir şikayet yoktu ve histopatolojik inceleme yapılmadı. 1 olgu Ollier, 1 olgu
ise soliter eozinofilik granüloma idi ve
nüks histopatolojik olarak desteklendi
(Tablo 2).

Tablo 1: Xenogreft uygulanan 33
olgunun patolojik tanıları

Giant- eel! tümör
Arievrizmal kemik kisti
Basit kemik kisti
Ollier hastalığı
Soliter eozinofilik
granül om
Enkondrom
Non-ossifying fibroma

7 olgu
3 olgu
17 olgu
2 olgu

Toplam

33 olgu

2 olgu
1 olgu
1 olgu

Olguların

14'ü (% 39) kadın, 19'u (%
61) ise erkek idi. Serideki en küçük hasta 4, en büyük ise 44 yaşında olup, ortalama yaş 19 idi. Olguların 15'i humerus
üst uç, altısı tibia üst uç, ikisi tibia alt
uç, beşi femur üst uç, dördü femur alt
uç ve biri iliumda lokalize idi.
26 olguda Unilab Surgibone, yedisi n-
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Tablo 2: Komplikasyonlar

Enfeksiyon
Eklem hareket
Lokal nüks

Angulasyon

2 olgu (biri yüzeysel)
2 olgu (30)
3 basit kemik kisti
(radyolojik)
1 soliter eozinofilik granülarn
2 olgu (20)

Toplam

11 olgu(% 33).

kısıtlılığı

Kamplikasyon oranı% 33 gibi olduk- .
ça yüksek bir oran gibi görülmekte ise
de enfeksiyonlardan birinin uygun tedavi ile düzeldiği, lokal nüks görülen 3 basit kemik kistinde ise klinik ve histopatolojik bulgu olmadığı ve tüm olgularda
kaynamanın sağlandığı gözönüne alındı
ğında bu oranın uygulamayı başarısız kıl
madığını kabul etmeyiz.

TARTIŞMA

Xenogreftler ilk defa 1668'de ortaya
konmuş ise de yaygın uygulamalar 1950
- 1960 yıllarında başlamıştır (7). Bu greftler hazırlanmaları sırasında osteojenik
aktivitelirini kaybetmekle birlikte, özellikle vasküler yönden zengin kansellöz bir
yatak içine yerleştirildiklerinde kaynamama komplikasyonu çok azdır. Xenogreft
ve otojen kemik iliği kombinasyonu ile
yapılan gerek klinik gerekse deneysel
çalışmalarda yüksek başarı oranları elde
edilmiştir (4,8,10,12).
Genellikle hayvanlardan elde edilen
bu greftler önce hidrojen peroksit ile çö-
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zümlendirilerek dekalsifiye edilir. Su ve
aseton ile yıkanır, hava ile kurutulur ve
pyrost'ta radyasyon ile unilab surgibone'da ise etilen oksit ile sterilize edilerek
paketlenir (13, 14, 15). Kalan kısım fibriller, hidroksi apatit kristalleri ve % 20 30 oranında protein içerir (15).
Xenogreftlerin antijeniteleri hemen
hemen yok denecek kadar azdır, dolayı
sıyla yabancı cisim reaksiyonu göstermezler (4). Salama ve Gazit (11) direkt
hemaglitünasyon, komplament fiksasyon ve lenfositotoksisite testleri ile ameliyattan 1 ay - 3 yıl sonra 28 hastada yaptıkları antijenite çalışmasında xenogreftin çok az antijenik olduğunu göstermiş
lerdir.
Bu greftler kırıklarda (2, 7, 8, 12, 13,
15), kaynama gecikmesi veya pseudoartrozlarda (3,5, 7, 12), servikal diskektomiden sonra anterior füzyonlarda
(7,9, 13, 14) ve benign kemik lezyonların
da (3, 7, 12) yaygın olarak kullanılmış ve
başarılı sonuçlar bildirilmiştir.
Xenogreftlerin avantajları greft almak için ikinci bir müdahale gerekmemesi, buna bağlı olarak ameliyat süresi-

nin kısalması, greft yerinde hematom,
enfeksiyon, hipoestezi, kırık greftleri gibi
pahalı olmamasıdır (2, 12, 13, 14). Özellikle çocuklarda veya crista'sı ince olan
hastalarda lezyonu doldurmağa yetecek
otojen greft temininin mümkün olmadığı
zaman, xenogreftler çok büyük bir ko-

3) Göktürk, E., Seber, S., Us/u, B., Ourukan,
L.: Kaynama

yok/uğu

ve kemik kisti olgulannda he-

terojen kemik grefti uygulamasi. Xl. Milli Türk Orta-

..

pedi ve Travmato/oji Kongre Kitabi, 358 360; Emel
Matbaas1, Ank., 1990,
4) Gupta, 0., Khanna, S., Tu/i, S.M.: Bridging
large bone defects with xenografts composited
with Autologous bone marrrow. Int. Orthop. (SI-

laylık sağlamaktadır.

COT), 6: 79- 85, 1982.
5) Lahninger; J., Salem, G.: Results obtained

Xenogreft ile birlikte tek veya iki erista iliacadan alınan otojen greft uygulaması özellikle büyük kaviteli lezyonları
doldurmada gerekmektedir, ayrıca bu
şekilde uygulamanın xenogreftin kaynama potansiyelini arttırdığı da bilinmekte~.
dir. Bununla birlikte, serimizde tek veya
kombine uygulama yaptığımız olguların
hiçbirinde kaynamama problemi ile kar-

with the Kie! bone grafting materia! in the teatment of pseudoarthrosis of the tbia. Kleinische
Medicine, No: 9, Vol: 8: 1-8, 1966.
6) Maloinin, T.l., Martinez, O.V., Brown M.O.:
Banking of Massive Osteoarticu!ar and !nterca!ary
Bone a!!ogra1fts - 12 Yeas Experience C/in. Ortoph. and Re!ated Res., 197:44- 57, 1987.
7} Pieron, A.P., Bige!ow, 0., Hamonic, M.:
Bone Grafting with Bop!ant. J. of Bone and Joint
Surg., 5G-B: 364- 368, 1968.
8) Plenk, H.J., Hollmann, K., Wi/fert, K.H.: Ex-

şılaşmadık.

Serimizdeki toplam kamplikasyon
oranı % 33 olmasına rağmen, 1 yüzeyel
enfeksiyonunun tamamen iyileştiği, 2 eklem hareket 1 yüzeyel enfeksiyonunun
tamamen iyileştiği, 2 eklem hareket kısıt
lılığının (30) ve angulasyonun (20) dikkate alınacak kadar fazla olmaması, 3 basit kemik kistindeki nüksün sadece radyolojik olarak değerlendirildiği göz önüne alınırsa, kalan komplikasyonların (%
9) bu yöntemi gereksiz kılmayacağı kanaatindeyiz.

perimental Bridging of Osseos defects in rats by
the imp!antation of Kie/ bone containing fresh auto!ogous marrow. J.B.J.S. 54-B: 735-742, 1972.
9) Ramani, P.S., Ka!bag, R.M., Sengupta,
R.P.: Cervica! Spina! interbody fusion with Kiel bone. Br.J. Surg., Vol. 62: 14-150, 1975.
10) Sa/ama, R., Burv;e/1, G.R., Oickson, I.R.:
Recombined grafts of bone and ma~row. J.B.J.S.,
55-B: 402- 417, 1973.
11) Sa/ama, R., Gazite, E.: The antigenic"y of
Kiel bone in the human host. J.B.J.S., 60 - B:
262-265, 1978.
12) Sa/ama, R., Weissmann, S.L.: The Clinical use of Combined xenografts of bone and autologous red marrow. J.B.J.S., 60-8: 111 - 115,
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1978.
13) Siqueira, E.B., Kranzler, L.l.: Cervical interbody fusion using calf bone. Surg. Neurology,
18:37-39, 1982.
14) Taheri, Z.E., Gueramy, M.: Experience

1) Go!denberg, V.M., Stevenson, S.: Natural
History of Autografts and Al/ografts. C/in. Orthop,
Related Res., 225: 7-16, 1987.
2) Goran, A., Murthy, KK.: Fracture dislocation of the Servica/ spine Va/ve of Anterior Approach with Bovine bone interbody fusion. Spine;
Vol. 3, Number 2; 95- 102, 1978.

with ca/f bone in cervica/ interbody spinal fusion.
J. Neurosurg. Vol. 36:67-71, 1972.
15) Wi!ppu!a, E.; Baka/im, G.: Kiel bone in
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KEMiK TÜMÖRLERi TEDAViSiNDE
HETEROJEN KEMiK GREFTi KULLANIMI
ve KLiNiK OLGULARlMlZ

Dr. Cem GÖKÇE *Dr. Mehmet ÖZA( **Dr. Avni DAY/CAN

Kemik tümörlerinin tedavisinde tümörlü dokunun uzaklaştırılması ile oluşan defektin daldurulması problem yaratmaktadır. Oluşan defekt tercihan otojen greftle doldurulmalıdır. Ancak otojen
greftin her olguda yeterli miktarda temini sorun olmaktadır. Heterojen greftler
bu sorunu çözmed e Ortopedist' e büyük
kolaylık sağlar.

GEREÇ ve YÖNTEM
Ekim 1987- Aralık 1990 tarihleri arasında kliniğimizde 34 değişik tümör olgusuna heterojen greft (Pyrost), otojen kemik grefti ile kombine edilerek uygulan-

Hastaların

tümü tümör olgusudur.
Kaynama yokluğu ve diğer nedenlerle
heterojen greft uygulananlar bu çalışma
ya alınmamıştır.
13 kadın ve 21 erkek hastanın en
genci 5, en yaşiısı 33 yaşındaydı (ortalama yaş 19,2).
Olguların çoğunda, ağrı ve şişlik, polikliniğimize başvurma sebebiydi. 4 hastada ise patolojik kırık mevcuttu.
Heterojen greft uyguladığımız tümör
olgularımız daha çok diz çevresi ve humerus üst uçta lokalizeydi. Olgularımız
daki tümör lokalizasyonları Tablo l'de
verilmiştir.

mıştır.

Humerus üst uç
iliak kanat
Femur üst uç
Femur alt uç
Tibia üst uç
Tibia alt uç
Kalkaneus
Toplam

8
1

5
8
7
3
2

34

* Ankara Numune Hast. i. Ort. ve Trav. KI. Başasistam
** Ankara Numune Hast. 1. Ort. ve Trav. KI. Uzmam
***Ankara Numune Hast. 1. Ort. ve Trav. KI. Asistant
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Tablo ll

12
11
5
3
1
1

1
34

anevrizmal kemik kisti
soliter kemik kisti
dev hücreli tümör
nonossifing fibroma
benign fibröz histiositoma
kist hidatik
kondromiksoid fibroma
Toplam

Olgularımızın çoğunluğunu

anevrizmal kemik kisti ve soliter kemik kisti
oluşturuyordu. Histopatolojik tanılarına
göre olgularımızın dağiımı Tablo ll'de verilmiştir.

Olgularımızda,

klinik muayene, radyolojik tetkik ve sedimentasyon, serum
kalsiyum, fosfor, asit ve alkalen fosfataz
düzeyleri tespit edildi. Tüm olgularımıza
bilgisaarlı tomografi ve sintigrafi çektirme olanağımız olmadı. 6 olguda bilgisayarlı tomografi, 7 olguda da kemik sintigrafisi yaptırıldı.
Ameliyat sırasında maligniteden şüp
helenilen 7 hastaya frozen seetion uygulandı. Tüm olgularımıza biopsiyi takiben
küretaj yapıldı. 3 olguya küretaja, koterizasyon eklendi. 9 olguya internal fiksasyon, 1 olguyada eksternal fiksatör uygu-

SONUÇLAR

Heterojen greft (Pyrost) uyguladığı
mız tümör olgularımız ortalama 13,6 ay
süreyle takip edildi.
2'si yüzeyel, 2'si derin olmak üzere
4 olguda infeksiyon gelişti. Yüzeyel infeksiyon antibiyotik tedavisi ile infeksiyon kontrol altına alındı. Dev hücreli tümör olan diğer olguda ise septopal tatbikine rağmen infeksiyon kontrol altına alı
namadı.

Klinik ve radyolojik muayene sonucunda ortalama kaynama süresi 3,1 ay
olarak tespit edildi. Ancak en uzun süreyle takip edilen bir olguda 32 ay sonunda hala heterojen greftin tam rezorbe olmadığı izlendi.

TARTIŞMA

landı.

Tüm olgularda oluşan defekt, heterojen greft (Pyrost), iliak kanattan alınan
otojen greft ile kombine edilerek dolduruldu.
894

Kemik tümörlerinin tedavisi amacıy
la küretaj veya rezeksiyonu sonucu oluşan defektin greftlenmesi esastır. Greftlemedeki amaç osteogenezin arttırılması
dı;. Otojen greftler en yüksek osteoge-

nez potansiyeline sahip olduklarından
tercih edilirler (4,8,11). Otojen greft immun sorun yaratmaz. Ancak miktarının
ve büyüklüğünün sınırlı olması, eklem
yüzeyi içermemesi, ikinci bir operasyon
gerektirmesi gibi dezavantajları vardır
(1 ,3,4,8).
Tümörün tedavisi sırasında oluşan
geniş iskelet defektierinin daldurulmasın
da homojen (allojen) greftler kullanılabi
lir. Homojen greftin, rekonstrüksiyonda
eklem yüzeyi sağlaması, miktar olarak
sınırlı olmaması, biyolojik kökeni nedeniyle damarlanması ve vücutta birleşme
sinin mümkün olması gibi üstünlükleri
vardır. Buna karşılık immun reaksiyon,
kan grubu uyuşmazlığı, hepatit riski gibi
sakıncaları mevcuttur. Ayrıca kemik bankasına ihtiyaç gösterir (1,7,8,9).
Son yıllarda; diğer kemik lezyonların
da olduğu gibi kemik tümörlerinin tedavisinde de heterojen kemik grefti gittikçe artan oranda kullanılmaktadır. Heterojen kemik greftleri, immun reaksiyon
oluşturabilirler. Buna karşılık miktar sınır
lamasının olmaması, ikinci bir cerrahi girişim ve kemik bankasına gereksinim
göstermemesi gibi avantajları vardır
(2,4,5, 11).
Kliniğimizde

benign tümörlerin tedavisi sırasında oluşan defektin daldurulması amacıyla, otojen greftin yetersiz olduğu olgularda heterojen greft kullanmaktayız. Biz tüm olgularımızda heterojen grefti otojen greftle kombine ederek
kullandık ve sonuçlardan memnunuz.
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Plenek ve arkadaşları, yaptıkları hayvan deneylerinde heterojen kemik greftlerinin osteojenik potansiyellerinin, otojen kemik grefti ilavesiyle arttırılabil eceği
ni yayınlam ışiard ır. (1 O) Salama ve arkadaşları, benign kemik tümörlerinde heterojen kemik grefti uygulamalarından iyi
sonuç aldıklarını ve heterojen kemik
greftinin otojen greftle beraber kullanıl
masının başarıyı arttırdığını belirtmişler

dir. (11) Siqueire ve Kranzler, servikal
füzyon olgularında, füzyon süresinin heterojen ve otojen kemik grefti uygulananlarda farklı olmadığını yayınladılar
(13).
Hassan Sen na ra, kronik osteomyelitli olgularda heterojen kemik grefti uygulamasıyla başarılı sonuçlar aldığını ve heterojen kemik greftinin, otojen ve homojen kemik grefti yerine kullanılabileceği
ni. yayınlamıştır . (12) Göktürk ve arkadaşları, 15 olguluk heterojen kemik grefti uygulamalarında; iyileşme süresi yönünden otojen ve heterojen greftler arasında farklılık saptamadıklarını bildirmiş

lerdir. (6) Arbes ve arkadaşları, tümör olgularında heterojen kemik grefti ile başa
rılı sonuç aldıklarını ve heterojen kemik
greftinin F.A.S. ile birlikte kullanımının
başarıyı arttırdığını bildirmişlerdir (2).
Olgularımızda

elde ettiğimiz başarılı
sonuç ışığında; heterojen kemik greftinin benign tümör olgularında kullanılma
sının yararlı olduğu ve heterojen greftin
otojen greftle beraber kullanımının başa
rı şansını arttırdığı inancındayız.
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YUMUŞAK DOKU HABiS TÜMÖRLERiNDE
.
TEDAVI YAKLAŞlMlMlZ
Dr. Murat Htz *, Dr. fştk Akgün *
Dr. A. Baran *, Dr. G. Girişken *, Dr. Macit Üzel**

Ha b is yumuşak doku tümörlerinin tedavisi kemik tümörleri gibi Ortopedi Anabilim

Dalının

ilgi

alanına

girmektedir..

onkoloğu

yıl

- 70

Ortalama

2'de

planlanmalıdır.

yaş

yıl). Olguların
dağılımı

29'u erkek
38 yıl 6 aydır

histolojik tipleri-

Tablo l'de

Lokalizasyonlarına

ve medikal ankalogdan oluşan bir ekip tarafından değer
lendirilerek, tümörün histopatolojik tipi,
gibi gradı, lokalizasyonu ve metastaz
özelliklerine göre tedavi

(8

kadındır.

ne göre

Her olgu Ortopedist, radiolog, patolog,
radyasyon

planlanmıştır. Olguların

leri
25'i

göre

verilmiştir.

dağılım

Tablo

verilmiştir.

Tablo- ı:
Yumuşak Doku Habis Tümörlerinde
Tedavi Yaklaşımımız

Bu yazıda 1970-1990 yılları arasında Anabilim Dalımızda tedavi edilen 54 olgu

Histopatolojik

üzerinden tedavi prensiplerimiz irdelene-

Dağılım

(54 Olgu)

cektir.
Sinovyal sarkom
Fibrosarkom
Rhabdomyosarkom
Liposarkom
Malign fibröz histiositom
Epidermoid karsinam
Malign mezenşimal tümör
Clear cell sarkoma
Leiomyosarkoma
Malign schwannoma
Kist hidatik

GEREÇ ve YÖNTEM
Kliniğimize
yumuşak

son 20 sene içerisinde
doku habis tümörlü 54 hasta

başvurmuştur. Bütün olgular istanbul ke-

mik ve

Yumuşak

Doku Tümörleri Regis-

-trasyon Merkezinde multidisipliner bir
ekip tarafından değerlendirilerek tedavi-

*

ist. Üniv. Cerrahpaşa T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D
ve Genel Patoloji A.B.D.
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19
10
6
6
3
3
2
2
1

1
1

Tablo- ll :
Yumuşak Doku Habis Tümörlerinde

Tablo- lll :
Yumuşak Doku Habis Tümörlerinde
Tedavi Yaklaşımımız
Uygulanan Cerrahi Tedaviler

Tedavi Yaklaşımımız
Lokalizasyon Dağılımı (54 Olgu)

(45 Olgu)

Ayak- Ayak Bileği
Cruris
Diz
Uyluk
Kalça
Glutea
Ön kol
Dirsek
Kol
Omuz Kavşağı
Sırt

6
4
5
22
1
2
4
1
3
5
1

Olgulara taııı için Czik muayene, sedimentesyon, as;d \·e alkali fosfataz, lokal radyolojil< tetkik ve akciğer tetkiki,
angiografi tüm vücut sintigrafisi, bilgisayarlı tomografi tetkiklerinden sonra cerrahi evreleme yapıldı. 10 olguda angiografi, 20 olguda BT, 11 olguda tüm vücut
sintigrafisi 20 yıllık süre içinde yaygınlık
kazanma oranında uygulanmıştır.
54 olgudan 5' i biopsiden sonra kendilerine önerilen definitif tedaviyi kabul
etmemiştir. 1 olgu tanı aşamasında akciğer embolisiyle kaybedilmiş, 3 olgu yaygın akciğer metastazları nedeniyle inaperabi olarak palyatif kemoterapi ile tedavi edilmeye çalışılmıştır. Geri kalan 45
olgu da cerrahi tedavi olarak 21 olguda
multilasyon (3 hemipelvektomi, 9 dezartikülasyon" dizüstü, 2 dirsek üstü, 1 önkol) 24 olguda lokal rezeksiyon (14 radikal rezeksiyon, 6 geniş eksizyon, 4 margina! eksizyon) uygulanmıştır. (Tablo 3).
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Mutilasyon

21 olgu

Hemipelvektomi
Dezartikülasyon
Koksofemoral
Skapulotorasik
Glenohumeral
Arnputasyon
Dizüstü
Dirseküstü
Ön kol
Lokal rezeksiyon
Radikal rezeksiyon
Geniş eksizyon
Marginal eksizyon

3
9
5
3
1
9
6
2
1
24 olgu
14
6
4

Tüm olgularımızın ortalama takip süresi 26,5 aydır. 15 olgumuza Radyoterapi, 14 olgumuza Kemoterapi uygulanmıştır. Kemoterapi uygulanan olgulardan 5'ine radyoterapide yapılmıştır. Cerrahi tedavi dışı uygulanan yöntemler
Tablo 4'te verilmiştir. kamplikasyon olarak 9 olguda lokal nüks görüldü. 4 olguda akciğer metastazı, 1 olguda karaciğer ve 1 ol~uda paraaortik lenf bezi metastazı görüldü. Ameliyat yerine ait
komplikasyonlar olarak 1 lokal infeksiyon, 3 kısmi cilt nekrozu görüldü. 1 olguda nörotrofik yara görüldü. Olgularımı
zın 19' unda başvuru nedeni şişli k, 35'inde şişlik ve ağrı idi. Şikayetlerin başlan
gıcı ile başvuru arasındaki süre ortalama 2 yıl en erken 4 ay en uzun 8 yıl idi.

5 olgu

kliniğimize

nüks tümör olarak
başvurdu. Cerrahi tedavi sonrasında takipte rastlanan lo kal nüks olgularının 3' ü
arnputasyon güdüğünde, diğer 6'sı lokal rezeksiyon sahasında oluştu. 2 olgu
amputasyonla, 6 olgu tekrar lokal rezeksiyonla tedavi edildi. 1 olgu önerilen hemipelvektomiyi kabul etmedi. Nüks olgu-

Yumuşak

larından

tekrar lokal rezeksiyon uygulanan 3' üne Radyoterapi, 1'ine radyoterapi ve kemoterapi yapıldı. Sistemik metastaz görülen olgulardan 4'ü metastazın ortaya çıkmasından sonra ortalama
1 yıl içinde kaybedildi. 2 hasta ise halen
hastalıklı olarak yaşamaktadır.

Tablo -IV:
Doku Habis Tümörlerinde Tedavi
Cerrahiye ilave Tedaviler
(24 Olgu)

Ameliyat Öncesi Radyoterapi
Ameliyat Sonrası Radyoterapi
Ameliyat Sonrası Kadyoterapi ve Kemoterapi
Ameliyat Sonrası Kemoterapi

Yaklaşımımız

2

8
5
9

~------------------------------------------------------------------------------------~------------~

---

rahi disiplinler tarafından selim bir tümör
olduğu varsayımı ile eksizyonel biopsi
veya marginal rezeksiyon tarzında yetersiz cerrahi tedavi görmektedirler. Bizim
olgularımızın % 9'u bu tarz nüks olguları
idi. Nüks olgularda cerrahi girişim daha
radikal olmak zorundadır. Çünkü kornpartmental olan olgularda bile plansız
bir biopsi olguyu ekstrakompartmental
hale ·getirmektedir. (1) Olgularımızda
dikkati çeken önemli bir özellik tümör
büyüklüğünün 5 cm ve altında iken olan
başvuruların tüm başvuruların yalnızca
% 15'i oluşturması idi. Semptomların çı
kışı ile müraacat arasındaki ortalama süre 2 yıl idi. Bunun nedeni araştırıldığında
olguların % 35'inde ilk semptomun yalnızca şişlikten ibaret olması dikkati çekti. Yumuşak doku habis tümörlerinin

TARTIŞMA

·Yumuşak

doku habis tümörlerinin
cerrahi tedavi prensipleri habis kemik tümör! erinden bir farklılık göstermemektir.
Lezyonnun histopatolojik tipi, gradı, ·Jokalizasyon, radyoloterapi ve kemoterapiye hassasiyeti, metastaz mevcudiyeti, olgunun daha ewel yetersiz bir cerrahi
müdahale geçirmiş olması veya nüks
durumu ameliyat öncesi planlamada dikkate alınmalıdır. Tedavi planlanlanması
multidisipliner bir yaklaşımla yapılmalı
ve her olgunun özelliklerine uygun bir tedavi modeli seçilmelidir. Biopsi mutlaka
yeterli radyolojik tetkikten sonra ve definitif ameliyatı yapacak ekip tarafından
yapılmalıdır (1 ,2)
Yumuşak doku tümörleri özellikle
büyüklükleri az olduğu zaman diğer cer-
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kombine tedavisinde bugün birinci sıra
yı cerrahi almaktadır. Emniyetli bir cerrahi kontrol tümörün intrakompartmental
olması ile yakından alakalıdır.
Erken tanı konan intrakompartmental tümör büyüklüğü 10 cm'nin altında
olan olgularda radikal rezeksiyonla amputasyona eşdeğer bir cerrahi kontrol
beklenebilir. (1 ,3) Olgularımızdan radikal rezeksiyon uygulanan 14 olgudan
1'nde lo kal nüks görülmüştür. Amputasyonla tedavi edilen 3 olguda arnputasyon stumpfunda lokal nüks mevcutken
lokal rezeksiyon yapılan 24 olguda lokal
nüks görülenierin 4 marginal ve 1 geniş
eksizyon yapılan olgu olması cerrahi sı
nırların önemini belilemektedir.
Yumuşak doku habis tümörlerinin
cerrahi tedavisine ek olarak radyoterapi
ve kemoterapi günümüzün aktüel konularındandır. Radyoduyar olan ve cerrahi
tedavi ile radikal bir sınır elde edilmeyen
olgularda ameliyat sonrası radyoterapi
uygulanır. (1 ,4,5) Bu olgularda am putasyon ile radikal bir sınır sağlamak olanağı
varsa hastaya durum bütün açıklığı ile
izah edilerek lokal kontrol sağlanmaya
yönelinmelidir. ilaca duyarlı veya kıs- .
men duyarlı olgularda ve metastaz olgularında kemoterapi uygulanması halen
tartışmalıdır. Tek ilaç veya multi ilaç protokollerinin etkisiz olduğunu ileri süren
randamize çalışmalar henüz anlamlı bir
sonuca varmamıştır.
italyanca ve Almanca konuşan ülkelerin tümör merkezlerinde Adriamycin
ve ifosfamid sinovial sarkom ve Maling
Fibröz histiositomda kullanılmaktadır.
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(6) Rhabdomysarkom ve çocukluk çağı
mezenkimal yumuşak doku sarkornların
da kemoterapi ile iyi cevaplar olduğunu
bildirmektedir. (1 ,5) Bizim olgularımız
dan 14 olguda 5'i ameliyat sonrası radyoterapi ile birlikte olmak üzere kemoterapi uygulanmıştır. Erken sonuçlar cesaret verici olmakla beraber takip süresi
henüz ortalama 2 yılın altında olduğun
dan istatistiksel anlamlı bir sonuç vermek mümkün değildir. Kanımızca 1Oc m.
den büyük çapa sahip yüksek gradli (G
lll, IV) ve geniş eksizyon uygulanan olgularda kemoterapi kullanılabilir.
Amputasyonlardan sonra sinovial
sarkom gibi hızlı metastaz yapan rhabdomyosarkom, MFH gibi radyoduyar olgularda da kemoterapi kullanmaktayız.
20 yıllık olgularımızın tetkikinden çıkardı
ğımız bir sonuç da ülkemizde hızlı nüfus
hareketlerine bağlı olarak adresierin sık
lıkla değişmesi ve klinikle zaman içerisinde özellikle komplikasyonsuz seyreden
olguların bağının kopmasıdır. Bu nedenle hastaların kök adresleri tespit edilmelidir kanısındayız.
Kliniğimizde yumuşak doku habis tümörlü olgular ameliyat sonrası 1 yıl 2 ay
aralıkla, 2 yıl 3 ay aralıkla ve daha sonraki yıllar 6 ay aralıkla takip edilmektedir.
Serimizdeki erken olgular içinde bazı olguların takip sürelerinin eldeki kayıtlar
kadar verilmesi takip süresini düşürmüş
tür.
Yumuşak doku habis tümörlerinde
yaklaşmımımız erken teşhis, iyi planlama, mültidisipliner tartışma, cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi ile iyi takipten

oluşmaktadır.

Tedavi protokollerimizin
etkilendiği için zamana ve randamize
gruplara ihtiyaç vardır. Bu yazıda genel
olarak belirttiğimiz yaklaşımlar halen mukayeseli gruplar halinde uygulama ve takip safhasındadır. Yumuşak doku tümörlerinde tipe özel tedavi protokollerimizin
sonuçları başka bir çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

KAYNAKLAR
1. Enneking, W.F.: Musculoskeletaf tumour
surgery, Churchi/1 Livingstone New York, Vol. /, ll.
2. Üzel, M., Bi/sen, N., Bozan, A., H1z, M.: Ke-

mik tümörlerinde fokal rezeksiyon. VII. Milli türk Ortopedi ve Travmatofoji Kongre Kitab1. Sayfa:
146-148. Emel. Matb., Ank., 1980.
3. Algevard, A.: Prognosis in High grade soft
tissue sarcomas, the Scandivavian sarcoma group experience. /11. EMSOS (Avrupa muskuloskefe·
tat onkofoji cemiyeti) toplant1s1. 23-26 May1s 1990
Stokholm, kongre Kitab1 S: 31.
4. Azzarel/i, A., Gennari, L.: Surgery and auxiffary procedures for .soft tissue sarcomas of the
ektremities. 1 EMSOS toplantiSI 22-24 Haziran
1988, Viyana Kongre Kitabi S: 80-85.
5. Rosen, G.: Role of chemotherapy in the
management of bone and soft tissue sarcomas.
Bone Tumour management. Ed: Cooms, R., Friedfander, G. Butterworths, London, 1987, S:
280-294.
6. Campanacci, M. ve Bacci, G.: Şahsi görüş
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BiYOMATERYAL KÖKENLi KRONiK OSTEOMiYELiTiN
TEDAViSiNDE YENi GELiŞTiRiLMiŞ
UZUN SÜRELi LOKAL iLAÇ TEDAViSi SiSTEMi*
(Antibiyotik- Kalsiyum Hidroksiapatit Seramik Kompozit/eri)

Dr. Feza Korkusuz

* Dr. Y. Shinto * Dr. A. Uchida * Dr. K. Ono *

Biyomateryal kökenli kronik osteomyelitin (BBKO) tedavisi güçtür ve genellikle implantın çıkartılması gerekir. Şayet
yeterli dozda ve uzun süreli antibiyotik
konsantrasyonu sağlanabilirse implantın
çıkartılmasına gerek kalmaksızın BKKO
tedavi edilebileceği görüşünden yola çı
kılarak çeşitli lokal ilaç tedavisi sistemleri geliştirilmiştir. Bunlardan en çok bilineni Gentamisin - kemik çimentosu kompozitleridir.
Kalsiyum Hidroksiapatit (CHA) seramikleri biyokompatible olup (1, 2, 3) insan vücudunda en az yabancı doku reaksiyonu yapan gözenekli materyallerdir. Bu serameklerin ortasında bir boş
luk yaratılarak buraya toz halinde yerleş
tirilen üç değişik tip antibiyotik - gentamisin, cefoperazon ve flomoksef'in mikroporlardan süzülmesi tüpte araştırılmış
ve elüsyondaki antibiyotik sonsantrasyonunun Stafilokokus Aureus 209p (Faj
Tip 42d)' nin Ml C konsantrasyonunun

* Osaka Üniversitesi Tip Fakültesi Ortopedi A.B.D.
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üzerinde en az 90 gün korunduğu, antibiyotiklerin kimyasal olarak stabil kaldığı
ve antibakteriyal aktivite gösterdiği izlemiştir.
Aynı

kompozitlerin normal sıçan kemiğine yerleştirilmeleri halinde kemikteki antibiyotik konsantrasyonunun parenteral tedavinin 25 katı konsantrasyona
ulaştığı, buna karşı böbrek, plazma ve
karaciğerdeki konsantrasyonların çok
düşük olduğu saptandı. Altı ay takip edilen hayvaniara yerleştirilen CHA kompozitlerinin içine normal kemik dokusunun
ileriediği izlendi. Bu kompozitler daha
sonra BKKO oluşturulan deney hayvanlarında metal implantı çıkarmaksızın tedavi amacıyla kullanıldı. Elde edilen sonuçlar pa~enteral antibiyotik tedavisi,
cerrahi debritman ve gentamisin - PPMA kompozitleri ile karşılaştırıldı. Birinci
haftadın sonundan itibaren tüm osteomiyelitlerde iltihabı tamamen iyileştiren Antibiyotik CHA kompozitlerine karşın gen-

tamisin - PPMA dahil olmak üzere diğer
tedavi yöntemleri başarısız kaldı. Antibiyotik - CHA kompozitleri BKKO' in subakut devresinde olduğu kadar kronik safhada implante edildiğinde de iltihabı ered ike ettiler.
Antibiyotik - CHA kompozitleri diğer
lokal ilaç tedavi sistemlerinden aşaığda
sayılan sebeplerden dolayı üstündür.
Bu sistem antibiyotie termal hasar vermeyeceğinden kültüre uygun termalabil
antibiyotikler kullanılabilir. Antibiyotikierin büyük bir çoğunluğu (% 70) kompozitlerin içinden süzülmektedir. Bilinen·
sistemlerden 4- 25 kat yüksek ol kal antibiyotik konsantrasyonu sağlanır ve bu
konsantrasyon en az üç ay süre ile korunur. Parenterai tedavide tek günlük doz
ile üç aylık tedavi dozu aynıdır. Özellikle
böbreklerde aminoglikozit konsantrasyonu parentera tedaviden daha düşüktür.
Kompozitlerin ikinci bir cerrahi girişimle
çıkartılması gerekmez. Kemik hücreleri
CHA'in içine ilerleyerek defektli dokuda
kemik iyileşmesini hızlandım ve mekanik stabilite sağlar.

Belirtilen üstünlüklerinden dolayı antibiyotik - CHA kompozitlerinin geleceğin osteomyelit tedavisinde önemli bir
yer tutacakları sanılmaktadır. Aynı sistem geliştirilerek··enfekte protezlerin revizyon artroplastisinde tek seanslı değiş
tirme yapılabileceği gibi primer artroplastilerde ve açık kırıklarda enfeksiyon
profilaksisinde de yararlanılabilir.
NOT: Bu Araşttrma Amerika Ortapedi Birliği'nin 4 - 7 Mart 1991'deki 37.
Kongresinde yaym/anmak üzere kabul
edilmiştir.

KAYNAKLAR
1- Uchida A., Nade SML, McCartney ER.,
Ching W.: The use of ceramics for bone rep/acement. J. Bone Joint Surg 66-B: 2, 69-275, 1984.
2- Uchida A., Nade S., McCartney E., Ching
W.: Bone ingrowth info three different porous ceramics implanted into the tibia of rats and rabbits. J
Orthop Res 3:65-77, 1985.
3- Uchida A., Nade S., McCartney E., Ching
W.: Growth of bone marrow eel/s on porous cera- .
mics in vitro. J Biomed Mat Res 21: 1-10, 1987.
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ORTOPEDiK CERRAHi DE ÜÇÜNCÜ KUŞAK
SEFALOSPORiN GRUBU ANTiBiYOTiKLER
iLE PROFiLAKS~

Dr. Ahmet YILMAZ*

1988 - 1990 tarihleri arasında, kemiğe yönelik büyük elektif cerrahi girişim
lerde 3. kuşak sefalosporin gurub antibiyotikler profilakatik amaçla anestezi indüksiyonundan önce i.v. şeklinde 142
hastada tatbik edildi. Cerrahi girişimin
bir saatten uzun sürdüğü olgularda doz
ameliyat sırasında bir kez daha uygulandı. Enfeksiyon oranı o. 7 olarak saptandı.

Key Words: Prophylactic antibiotic
usage, the third generatian caphalosporin antibiotic, osteosynthesis, prosthesis.
Ortopedik cerrahi girişim yapılan
hastalarda en ciddi kamplikasyon enfeksiyon olup, önemli morbidite ve bazanda mortaliteye yol açmaktadır. Ortapedik cerrah enfeksiyon riskini, hastanın
preoperatif hazırlanması, ameliyathane
şartlarının uygun hale getirilmesi ve antibiyotik kullanımı ile en aza indirmelidir
(1,2,3,4). Son görüşler operasyondan kı
sa bir süre önce profilaktik amaçlı antibiyotik verilmesinin enfeksiyonu önlemede değer taşıdığı yolundadır. (2,5,8).

Anahtar Kelimeler: Profilaktik antibiyotik kullanımı, 3. kuşak sefalospari n antibiyotikler, osteosentez, endoprotez.

Su mmary
Between 1988-1990, In great eleetive surgery attempts towards the bone,
the third generatian cephalosporin antibiotics were used in 142 patients for
prophylactic purposes before i.v. anesthesic induction. In the patient whose
surgery lasted more than one hour the
dose was repeated during the operation. The rate of infection was determined as 0.7

Bu çalışmamızda büyük ortopedik
cerrahi müdahale gerektiren vakalarda
profilaktik antibiyotik olarak kullandığı
mız 3. kuşak sefalosporinlerin etkinliği
ve bu gruptaki antibiyotikler. arasında
farklılığı geriye dönük değerlendirdik.

* Adana SSK Hast. Ortop. ve Travm. Uzmani
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dan ameliyat edilen 142 hasta, postoperatif enfeksiyon bakımından geriye dönük olarak değerlendirildi. Yaş sınırı 1496 ve yaş ortalaması 37 yıldır. Vakaları
mızn kırık tipi ve tedavi yöntemi Tablo 1'de gösterilmiştir.

1988 - 1990 yılları arasında Adana
SSK Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisinde kalça çevresi kırıklar ve
uzun kemik kırıkları nedeniyle tarafımTablo 1: Vakalarımızın
Kınğın

Yeri

Kırık

internal Tespit

Endoprotez

TOPLAM

3

32

68 9% 47.9)

J4
110 (o/o 77.5)

--

74(%52.1)
142 (o/o 100)

Kalça çevresi kırıklar
Uzun Kemik Kırıkları
(Femur, Tibia, Humerus)
TOPLAM

Ameliyat sabahı, ameliyat sahası
traş edildi. Hastaya anestezi verilmeden
hemen önce 3. kuşak sefalosporin grubu antibiyotiklerden herhangi birinden
tercih yapmaksızın 1 g. i.v. uygulandı.
Hastada ilaca bağlı allerjik reaksiyon olmadığı gözlendikten sonra anestezi verildi. Hastanın ameliyat sahası el yıkama
da kullandığımız chlorhexidine ile 3 dakika süre ile fırçalandı. Ayrıca dezenfekTablo ll: 3.
Antibiyotik
Ceftriakson
Cefotaxime
Ceftizoxime
Ceftazidime
TOPLAM

Tipi ve Tedavi Yöntemi

Kuşak

32 (22.5)

tan olarak iyat-alkol kullanıldı, steril olarak örtüldü. Ameliyat süresi 35-120 dakika arasında, ortalama 1 saat olarak tesbit edildi.
Ameliyat süresinin 1 saatin üzerinde
olduğu vakalarda aynı antibiyotikten 1 g
i.v. daha verildi. Başkaca antibiyotik kullanılmadı. Kullanılan 3. kuşak sefalosporinler ile uyguladıkları operasyonlar şekli
ne göre Tablo ll'de gösterilmiştir.

Sefalosproniler ve Operasyon

Internal Tesbit

Endoprotez

TOPLAM

32
28
14
36
110 (o/o 77.5)

17
3
5
7
32 (5 22.5)

49 (o/o 34.5)
31 (o/o 21.8)
19 (o/o 13.4)
43 (o/o 30.3)
142 (o/o 100)

Hastalar dikişleri alınıncaya kadar
(post.op.11 gün) hastanede yatırıldı.
Postoperatif enfeksiyon oranı % O. 7 dir
(bir olgu). Bu vakamızda humerus proksimal kısım kırığı ve omuz çevresinde
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geniş ödem, ekimoz vardı. Konservatif
yöntemler ile redüksiyon sağlanamadı.

Cerrahi tesbit uygulandı. Bu vakada profilaktik antibiyotik olarak iki doz cefotaxime verilmiş idi.

TARTIŞMA

Ortopedik cerrahide yüksek risk nedeni ile profilaktik antibiyotik kullanımı
giderek daha çok benimsenmekte olup,
profilaksinin anlamlı fayda sağladığı anlaşılmaktadır (2,5,8). Profilaktik antibiyotik uygulanmasında; kontaminasyonu
muhtemel bakteriye etkili olabilmesi, kemiğe iyi penetre olması, kan ve dokulardaki konsantrasyonun uzun süre devam
etmesi, bakteriyel direnç gelişmemesi
için daha önce kullanılmamış olması e
ameliyat sonrası uzun süre kullanılma
ması, etkili bir profilaksi için ameliyattan ,
hemen önce tatbiki gerektiği bildirilmiş
tir (6,7,9).
Ortopedik cerrahide yara enfeksiyonunun % 1-2 arasında olduğu ve idealin
% 1'in altında olması gerektiği ifade edilmiştir (1 ,8). Preoperatif hastanede kalış
sresi uzamış vakalarda post-operetaif
yara enfeksiyonu 2-3 misli daha fazla olmaktadır. Ameliyat süresinin uzaması,
bakteri kontaminasyonu ihtimalini artır
makta, doku zedelenmesi fazla olmakta, kan ve volüm kaybına bağlı olarak
vücut savunma sistemi bozulmakta ve
enfeksiyondaartış gözlenmektedir. Uzayan her saat için enfeksiyon oranının iki
misli arttığı bildirilmiştir (1 ,4). Künt travmalarda, travmanın şiddetine bağlı olarak doku iskemisi olmakta ve enfeksiyon riski artmaktadır.
Cerrahi enfeksiyonlardan sorumlu
bakteriler, eksojen, endojen veya her iki
kaynaktan gelmektedir. Çevreden bulaşan bakteriler eksojen, floralar endojen
bakterilerdir. Hastane ortamında orijinal
floranın bozulduğu, özellikle gram (-)
bakterilerin hakim duruma geldiği belirtilmiştir. Yara enfeksiyonlarından en sık
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izole edilen mikroorganizma S. aureus
ve sonra da E. Coli'dir (1,9).
Koruyucu antibiyotik olarak sefalosporinler, diğer antibiyotiklere nazaran
daha çok kullanılmaktadır (6, 7,9).
Biz vakalarımızda 3. kuşak sefalosporin grubu antibiyotikleri profilatik
amaçlı kullandık. Bunların s. aureus yanısıra gram (-) mikroorganizmalara da
yüksek etkinliği" vardır.
Post-operatif dönemde sadece 1 (%
O. 7) vaka da enfeksiyon görüldü.
Bu düşük oran sevindiricidir. Yara
kültüründe s. aureus üredi. Bu vakada
geçirdiği trafik kazası sonucu omuz çevresinde fazlaca yumuşak doku zedelenmesi ve humerus proksimal kırığı vardı.
Konservatif yöntemler ile redükte
edilemeyen kırığa, olay sonrası 1O. gün
cerrahi tesbit uyguladı. Hastaya iki doz
cefotaxime verildi. Gelişen enfeksiyon
ile kullanılan antibiyotik arasında doğru
dan bağlantı kurulmasının yanlış olduğu
düşünüldü. Çünkü cefotaxime kullanılan
vakaların sadece 1 (% 3.2)'inde enfeksiyon gelişmiş idi. Üstelik bu vakada potansiyel olarak enfeksiyon riski yüksekti.

SONUÇ

Ortopedik cerrahi girişimlerden sonra yara enfeksiyonun hiç olmayışı en ideald ir. Cerrahi girişimlerde rutin önlemlere azami derecede özen göstermelidir.
Ancak bu her zaman yeterli olmamaktadır. Büyük elektif ortopedik cerrahi girişimlerden önce tek doz 3. kuşak sefalosporini erin i.v. şeklinde kullanılmasıyla,
postoperatif yara enfeksiyonu insidansında memnun edici iyi sonuçlar alın
maktadır.

KAYNAKLAR
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Mosby Company, 1987.
3. Davidson AIG, Clark C, Smith G: Postroperative Wound lnfection. A computer analysis. B J
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ORTOPEDiK iMPLANTLARDA TEKRARLAYAN
DÜŞÜK DOZ BAKTERiYEMi SONRASI
ENFEKSiYON RiSKiNiN DENEYSEL
TAVŞAN MODELiNDE iNCELENMESi
Dr. N. Reha Tandoğan *, Dr. Vincent Dacquet **
Dr. Gerard Bascoulergue ***
Düşük

doz tekrarlayıcı bakteriyemiyi
takiben geç hematojen implant enfeksiyonu riskini araştırmak üzere bir tavşan
modeli geliştirildL Tavşan tibialarına titiz
aseptik koşullarda birer tane metafizeal
paslanmaz çelik vida yerleştirildi ve yumuşak doku iyileşmesi için üç hafta beklendikten sonra değişik dozlarda 5 gün
üst üste intravenöz S. aureus enjeksiyonları yapıldı. Diş çekimi veya endoskopik müdahaleler sırasında insanlarda
oluşan geçici bakteriyemiye eşdeğer
dozlarda yapılan inokülasyonlarda implant enfeksiyonu gözlenmedi. Kemik medulasında parsiyel nekroza yolaçan skle- ·
rozan bir madde olan sodyum morthuat"ın vida ile birlikte uygulanması enfeksiyon riskini artırmadı. Daha yüksek dozlarda yapılan inokülasyonlar yaygın stafilokoksik lezyonlara yol açtı ve implantın
enfeksiyon riski ameliyat edilmeyen diğer tibia, böbrekler ve karaciğer ile aynıydı. Stabil ve çevre yumuşak dokuları
iyileşmiş ortopedik implantların sistemik
*

Hacettepe Üniv. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D.

* * lnstitut Ca/ot, Bere k- Sur Mer, 62600, Fransa
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risk faktörleri olmayari hastalçırda düşük
doz tekrarlayıcı bakteriyemilerde enfeksiyon risklerinin olmadığı sonucuna varıl
dı.

Anahtar Kelimeler: Deneysel enfeksiyon, ortopedik implant, Geçici bakteriyemi.

Son yıllarda cerrahi tekniklerin geliş
mesi, proflaktik antibiyotik ve özel havalandırma sistemli ameliyathanelerin kullanılmaya başlanması ile erken ortapedik implant enfeksiyonu riski azalmış ve
geniş serilerde % 1.5 un altına düşmüş
tür (2, 1O). Buna karşın geç enfeksiyonlar hala problem olmaya devam etmektedir. Literatürde başka bir enfeksiyon
odağı tesbit edilip ateşli bir dönem sonrası, implant enfeksiyonu gelişen birçok
hasta vardır ve bu mekanizma ile oluşa
bilecek enfeksiyonun varlığı kesindir. Bunun yanında dental, ürolojik ve gastrointestinal endoskopik girişimler sırasında

TABLO- 1: implant tipi ve S. aureus dozlarına göre tavşan grupları
Grup

1
2a
2b
3a
3b
4

S. aureus dozu

1000
100
100
10
10
-

implant

Vida ve
Vi da
Vida ve
Vi da
Vida ve
Vida ve

S. M.
S. M.
S. M.
S. M.

S. M.: Sodyum morhuat

oluşan düşük dozlu geçici bakteriyemi~
ler sırasında implant enfeksiyonu riskinin olup almadığı belli değildir (1 ,6). Bu
sırada oluşan bakteriyemi genellikle 1o
cfu/ml nin altındadır ve 15-30 dakika
içinde kan akımından temizlenir (7). Bu
hastalara antibiyotik proflaksisi önerilmekteyse de bilimsel ve dayanak gösterilememiştir. Bu çalışmanın amacı çevre
yumuşak dokuları iyileşmiş, stabil bir
implantın düşük dozlu geçici, tekrarlayan bakteriyemilerdeki enfeksiyon riskini deneysel bir modelde araştırmakta
dır.

MATERYEL VE METOD
Otuz üç erişkin albino tavşanın sağ
proksimal tibia metafizi lateraline üzerinde yeterli yumuşak doku örtüsü kalacak
şekilde oblik, ünikortikal 12 mm lik paslanmaz çelik bir vida yerleştirildi. Altı guruba ayrılan tavşanlardan dört guruptakilerine vida yerleştirilmeden önce medullaya parsiyel nekroza yolaçan hafif bir
sklerozan madde olan % 5 lik sodyu~n
morhuattan 0.15 ml enjekte edildi. (Tablo 1).
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Yumuşak

doku iyileşmesi için 3 hafta beklendikten sJnra radyolojik ve klinik olarak erken enfeksiyon, kırık ve vida gevşemesinin olmadığı tesbit edildi
ve guruplara öre değişik dozlarda 5 gün
üst üste intravenöz olarak S. aureus enjekte edildi. Kullanılan ba~eri insandan
izole edilen ve tavşanlardaki virülansı
Norden"in direkt inakülasyon yöntemi
ile kanıtlanmış (8), koagülaz ( +), metisiline hassas ve slime üretmeyen bir suş
tu. (serotip h2/m/ 263-2/(0).
Tavşanlar bakteri inokülasyonundan
3 hafta sonra öldürüldü. Nekropsi sıra
sında steril şartlarda her doku için deği
şik enstrüman ve eldivenler kullanılarak
sağ ve sol tibia, vida ve böbreklerden örnekler alındı. Bakteriyolojiye gidecek örnekler hemen sıvı kan kültürü vasatları
na (BHI .Brain-Heart-infusion, Roche)
ekiidi ve üreme olduğu takdirde BSP (Bromocresolpourpe, Biomerieux) vasatın
da subkültüre alındı.Yumuşak dokular
patolojik incelemeye gönClerildi. Gross
patoloji tesbit edildiğinde böbrek dışı yumuşak dokular da patolojik inceleme
için gönderildi.

TABLO- 2: Grup 2 Tavşanların Bakteriyolajik Sonuçları
No

1
2
3
4

Böbrekler

Diğer

Tibia

Sol
Tibia

S. aureus
S. aureus

S. aureus
S. aureus

S.
S.
S.
S.

Karaciğer

S. aureus

S. aureus
S. aureus

Sağ

Vi da

S. aureus
S. aureus
S. aureus

5

Gurup 4 hayvanlar cerrahiden 6 hafta sonra öldürülerek mikrobiyolojik, mikroradyografik ve histolojik incelemeler
yapıldı ve sklerozan maddenin etkisi
araştıni d ı.
SONUÇLAR

Anesteziye
matem gelişen

bağlı

erken ölüm ve he-

hayvanların çalışma dı

şında bırakılmasından

sonra gurup 1 ve
5, gurup 2a da 6, grup 2b de 7, gurup
3a da 6, gurup 3b de 7 ve gurup 4 te 5
inakule edilen bakterinin vida veya sağ
tibia kültüründe üretilmiş olması şartı
arandı.

Gurup 1 tavşanlardan 4 tanesi ilk bir
hafta içinde yüksek ateşli bir dönemi takiben eksitus oldu. Yapılan histolojik ve
bakteriyol oj ik incelemelerde yaygın stafilooksik lezyonlara rastlandı ancak implant enfeksiyonu riski diğer ameliyat edilmemiş bölgeler (karşı tibia, böbrekler,
karaciğer) ile aynıydı. (Tablo 2) Gurup 2
tavşanların hiçbirinde erken ölüm veya
ateşli dönem olmadı. Nekropsi de implantın stabil olduğu, çevre yumuşak dokuların iyileşmiş ve kortikal kemiğin sağ
lam olduğu görüldü. Medulla gurup 2b
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de

aureus
aureus
aureus
aureus

sarı-kahverengi

nın,

Organlar
(Üreme ( +))

Kalp
Sol diz

görünümdeydi. Vidave böbreklerin kltürle-

her iki tibianın
rinde üreme olmadı.
Böbreklerin histolojik incelemesinde
iyileşmekte olan abseler görüldü.
Gurup 3 tavşanlardan bir tanesi inakülasyondan 2 gün sonra şiddetli stafilokoksik mediastinitten kaybedildi, diğerle
rinde ateş yükselmesi ve sistemik bulgular saptanmadı. Vida, tibialar ve böbreklerin kültürlerinde üreme olmadı.
Gurup 4 tavşanlarda enfeksiyon görülmedi. Mikroradyolojik incelemede vidanın ucunda reaksiyoner yeni kemik
yapımı; histolojik incelemede medullada
parsiyel nekroz ve yeni kemik yapımı
gözlenmedi.
TARTIŞMA

Ortopedik implantların enfeksiyon
riski konusunda literatürde birçok deneysel çlışma vardır. Bunların sonuçları
gözden geçirildiğinde aşağıdaki noktalar ortaya çıkmaktadır:
1- Cerrahi sırasında ya da hemen
sonra bakteri direkt veya intravenöz olarak inoküle edildiğiğinde implant enfeksiyonu oluşturmak kolaydır ve travmatize

kemiğin

enfeksiyon riski diğer dokulara
göre yüksektir.
2- Çevre yumuşak dokuları iyileşmiş
ve stabil bir implantta enfeksiyon oluş
turmak için gerekli bakteri dozu öldürücü doza yakındır ve implant enfeksiyonu riski diğer dokular ile aynıdır
(2,3,9,11).
3- Literatürde düşük doz tekrarlayıcı
bakteriyemide stabil ve çevre yumuşak
dokuları iyileşmiş bir implantın enfeksiyon riski konusunda bir çalışma yoktur.
Grup 1 tavşanlarda oluşan enfeksiyonun mekanizması insanlarda yüksek
dozlu bakteriyemi ile seyreden ciddi sistemik enfeksiyonlara benzerdir. Spesifik
olmamakla birlikte im plantın enfeksiyon
riski vardır.
Grup 2 tavşanlara uygulanan doz,
iyileşmekte olan renallezyonlar gözönüne alındığında tamamen "geçici" bir bakteriyemi enfeksiyona yol açmaz.
Gurup 3 tavşanlara uygulanan doz
ile elde edilen bakteriyemi insanlarda
dental ve endoskopik girişimler sırasın
da oluşan bakteriyemi ile aynı şiddette
dir. Bu gurupta da hiç implant enfeksiyonu gözlenmemesi dikkat çekicidir.
Gristina'ya göre implantların bakteriyel kolonizasyona en duyarlı oldukları
an vücuda yerleştirildikleri andır. Eğer
bu sırada implant yüzeyinde bakteriyel
kolanizasyon olursa vücut hücrelerinin
bunları söküp atmaları çok zordur. Aynı
şekilde implant yüzeyine ulaşan ilk hücreler vcudun kendi hücreleri ise oluştur
dukları biofilm bozulmadığı takdirde bakterilerin implanta tutunmaları çok zordur
(5). Bu teori erken enfeksiyonların göreceli olarak kolay oluşması ve yumuşak
doku iyileşmesi olduktan sonra enfeksiyon oluşturmasının güçlüğünü açıklaya
bilir.
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. Hayvan deneylerinin sonuçlarının insanlara uyarlanabilirliği tartışılabilirsede
bu çalışmanın sonuçları çevre yumuşak
dokuları iyileşmiş ve stabil bir ortopedik
implantın sağlıklı bir alıcıda, tekrarlayan
düşük doz bakteriyemilerde enfeksiyon
riskinin olmadığını göstermektedir. ilave
sistemik hastalıklar veya implant stabilitesi bu riski artırabilir.
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KRONiK OSTEOMYELiTiN GENTAMiSi N
EM DiRiLMiŞ PMMA ZiNCiRi iLE TEDAViSi

Dr. Yavuz Kabukçuoğlu *, Dr. Mehmet Tezer **
Dr. Bülent Aksoy**, Dr. Ünal Kuzgun ***
Kronik osteomyelit, ortopedik cerrahinin ve tıbbın en eski ve en önemli sorunlarından biri olduğu gibi, günümüzde
de önemini ve güncelliğini korumaktadır
(7, 11, 12, 13). Hastalığıntedavisinde uygun antibakteriyel ve cerrahi tedavi kombine edilmelidir. Enfeksiyonun özelliğin
den dolayı lokal uygulamalar da önem
kazanmaktadır (9, 12).
ilk lokal uygulamalar antibiotiğin lokal enjeksiyonları ile başlamıştır (12).
Willenegger ve Roth' un geliştirdiği emici
yıkayıcı drenaj sistemi yaygın olarak kullanılmıştır (11, 12, 13).
Papineau 1960 yılında ve Roy - Camille 1968 yılında lezyonun küretajı,
spongiosa ile greflenmesi ve daha sonra deri grefti ile kapatılması metodunu
bildirmişlerdir (2, 5, 11).
Bucholz ve Engelbrecht 1969'dan itibaren enfekte kalça protezlerinde gentamisin sülfat emdirilmiş PMMA kullanmış
lardır (4, 13, 14).
Klemm (1976) gentamisin - PMMA

zincirlerini geliştirmiştir. Bu geniş bir taraftar kitlesi kazanmış ve uygulamada
başarılı sonuçlar elde edilmiştir (1, 8,
10, 11, 12, 13, 14).
Becker ve arkadaşları ( 1978), kronik
osteomyelit tedavisinde elektriksel olarak meydana getirilen gümüş iyonlarının
bakterisidal etkisinden faydalanan bir
yöntem uygulamışlardır (3).
Biz de kliniğimizde kronik osteomyelit olgularının tedavisinde gentamisin PMMA zincirlerini kullandık. Elde edilen
sonuçları literatürdeki diğer tedavi metodları ile karşılaştırdık.

MATERYAL VE METOD

Etfal Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde
1986 - ·1991 yılları arasında kronik kemik
enfeksiyonlu 24 olguya 26 kez gentamisin emdirilmiş polimetilmetakrilat (PMMA) zincirleri uygulanmıştır. Olgularımı-

* SB Şişli Etfal Hast. Ortop. ve Travm. KI. Başasistam
** SB Şişli Etfal Hast. Ortop. ve Travm. KI. Asistam
*** SB Şişli Etfal Hast. Ortop. ve Travm. KI. Şefi, Doçent
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Sağlık Bakanlığı Şişli

zın

12'i postoperatif, 11'i hematojen, 1'i
posttravmatik kronik osteomyelitti.
Kullanılan zincirler krome nikel tel
üzerine dizili herbir 7 mm çapında ve
0.2 g. ağırlığında, 4.5 mg. gentamisirıe
eşdeğer 7.5 mg. gentamisin sülfat içeren PMMA bilyelerden oluşarı 10'luk veya 30'1uk zincirlerdir.
16 olguda (% 66) tek veya karışık enfeksiyon etkeni olarak Stafilokokkus aureus tespit edilmiştir. 3 olguda (% 12)
Pseudomonas aeruginosa, 2 olguda (%
9) Klebsiella pneumoniae, 2 olguda (%
9) Proteus cinsi bakteriler saptanmıştır.
Stafilokokkus al b us, Gram (-) basiller
ve B hemolitik streptokoklar diğer rastlanan bakteriler olmuşlardır.
Olgularımızın en genci 10, en yaşiısı
67 yaşında olup ortalama yaş 31.7 dir. 5
olgu kadın (% 20), 19 olgu erkektir (%
80). 2 olguya iki kez zincir uygulanmış
tır. Takip süremiz en az 6 ay, en çok 60
ay olmak üzere ortalama 24.3 aydır.
Kronik osteomyelitirı lokalizasyonu
ise 12 olguda femur (% 50), 10 olguda tibia (% 42), 1 olguda humerus (% 4) ve
1 olguda radius (% 4) olarak saptanmış
tır.

Yapılan ameliyatların 12'sirıde

1 bilye cilt dışında bırakılarak kısa süreli tedavi(% 46), 14'ünde ise tamamen doku
içinde bırakılarak uzun süreli tedavi (%
54) yapılmıştır. Kısa süreli tedavide 8.
günden itibaren hergün 1 bilye çekilmek
suretiyle 14. ve 21. günlerde zincir tamamen çıkartılmıştır. Böylece zincirin çıka
rılmasına engel olacak granülasyon do-
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kusu ile sarılmasına izin verilmemiş olunmaktadır. Uzun süreli uygulamada zincir enfekte doku içinde bırakılmıştır. 2 3 ay sorıra çıkartılarak gerekirse sporıgi
osa plasti ameliyatı yapılmaktadır. Antibiotik zinciri tatbik edilmeden nekrotik ve
enfekte dokular için geniş küretaj yapıl
maktadır.

SONUÇLAR

Bakteriyolajik tetkiklerle olgularımı
Zin en sık enfeksiyon etkeni olarak bulunan Stafilokokkus aureusa ait % 66'1ık
oran, Vecsei' nin % 60, Değirmenciağ
Iu' nun % 78, Kayser ve Eberle'nin %
62'1ik oranlarıyla uyum göstermektedir
(7, 9, 13).
Postoperatif kronik osteomyelit gelişen ve antibiotik zinciri uygulanan 2 olguda rıüks nedeniyle ikinci kez antibiotik zincir tatbik edildi. Olğulardan bir tanesinde akıntı devam etmektedir. Diğer
vaka ise tamamen asemptomatiktir. Trafik kazası sonucu getirilen ve tibia kırığı
nedeniyle intirnel fiksasyon yapılan ve
osteomyelit gelişen olguda antibiotik zinciri uygulamasından sonra nüks etmesi
üzerine Harman tekniği ile pasteralateral gref uygulanmıştır. Hastanın halen takibi devam etmektedir.
Diğer olgularımızda

postoperatif dönemlerde akıntı ve ağrı süratle azalarak
enfe~siyon ortadan kalkmış veya herhangi bir fonksiyonel kısıtlılık oluşturma
yacak düzeye inmiştir.

TARTIŞMA

lüğü sağlamakta, iş kaybını

önlemekte

ve ekonomik maliyetleri düşürmektedir.
Uygulanan antibiotik zincirleri organizmada belirgin allerjik reaksiyonlar yapmamakla birlikte, çok uzun süre bırakı
lınca yabancı cisim reaksiyonu oluştur
dukları Roggatz, Sayskowith, Willert,
Schreiber ve Walter tarafından tespit
edilmiş ve bir süre sonra çıkarılmaları
gerektiği vurgulanmıştır (12).
Diğer önemil bir konu etkili madde
olan gentamisinin uzun süre ve yüksek
dozda lokal uygulamasının organizmada ne gibi zararlı etkiler yaratacağıdır.
Bu konu Walenkamp, Wahlig ve Dingeldein tarafından geniş olarak incelenmiş
tir. Lokal olarak gentamisinin çok yüksek dozlara ulaştığı ancak serum düzeylerinin ototoksite ve nefrotoksiteye yol
açmayacak düzeyde olduğu saptanmış
tır. Bu istenen durumdur. Aynı zamanda
salınırnın yavaş olduğu, en yüksek doku
konsantrasyonuna 2. ve 4. günler arasın
da ulaşırken, birkaç ay süresince birçok
patojeni önlemede yeterli olduğu tespit
edilmiştir (14, 15, 16).
Bildirilen çalışmalarda A. Grieben
635 olgudan 535'inde (% 84), K. Klemm
101 olguluk stabil kemiğin kronik osteomyelitinden 93'ünde (% 92.1), Ackermann 31 olgudan 20'sinde (% 65), Eberle 34 olgudan 31'inde (% 90), Müller ve
arkadaşları 171 olgudan 159' unda (%
93), Probst ve arkadaşları 205 olgudan
183' ünde (% 89) erken postoperatif başarılı sonuçları bildirmişlerdir. 24 olgudan 23'ünde (% 95.6) erken dönemde
elde ettiğimiz başarı literatürle de uygunluk göstermektedir.

Kronik osteomyelitin tedavisi günümüzde hala önemini sürdürmektedir. Bugüne kadar geliştirilen yöntemlerin birbirlerine çeşitli üstünlükleri olmasına rağ
men henüz enfeksiyonu tamamen ortadan kaldıracak bir yöntem bulunmamış
tır (1, 2, 3, 5, 6, 10, 14).
Enfeksiyonun özelliğinden dolayı
tek başına sistemik antibiotik uygulaması yetersiz kalmaktadır .. Enfekte kemikte
dolaşımın bozulmuş olması, nekrotik dpkuların varlığı, antibiotiklerin yan etkileri
bu yetersizliğin sebeplerindendir. Enfeksiyon bölgesinde yeteri kadar yüksek
yoğunlukta antibiotik konsantrasyonu elde etmekiçin uygulaması gereken sistemik dozlar meydana gelebilecek önemli
iç organ taksisitelerinden dolayı mümkün değildir (8, 10, 13, 15, 16, 17).
Emici yıkayıcı dren sistemleri yaygın
olarak kullanılmalarına rağmen, hastayı
yatağa bağlaması, yakın takip nedeniyle
hemşire ve daktorun sürekli ilgilenmesine ihtiyaç göstermesi, sekonder enfeksiyon gelişme riski gibi sebeplerle yaygın
kabul görmemektedir (6, 11).
Yeni arayışlar lokal uygulamaları
gündeme getirmiş ve bir antibiotik taşıyı
cısı aramaya yöneltmiştir. PMMA kullanı
ma girmesinden sonra yeni adımlar atıl
mıştır. Bucholz, Engelbrecht ve Carlos
enfekte kalça protezlerinin revizyonların
da gentamisin emdirilmiş PMMA kullanmışlardır (4, 12).
Klemm tarafından geliştirilen bilye zincir yöntemi uygulamada büyük kolaylıklar sağlamıştır. Hastaya hareket özgür-
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Kronik osteomyelit tedavisinde gentamisin - PMMA zincirinin, diğer tedavi
metodları na göre tercih edilecek bir yöntem olduğu inancındayız.
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TEICOPLANIN EMDiRiLMiŞ ALÇI SONCUKLARI NlN
iN ViTRO ANTiBiYOTiK SALINIM
ÖZELLiKLERiNiN ARAŞTIRILMASI

Dr. Vincent Dacquet *, Alain Varfet *
Dr. N. Reha Tandoğan **, Dr. Gerard Bascoulergue

Teicoplanin

emdirilmiş alçı

boncuklarının imalatı gerçekleştirildi ve in vitro,
antibiyotik salınım özellikleri incelendi.
Teicoplaninin alçı boncuklarından ilk üç
günde masif ve hızlı bir salınımı takiben
giderek azalan miktarlarda ve daha yavaş olarak 30 güne kadar salındığı bulundu. Salınan miktar 21 gün boyunca
S. aureus'un MIC 90 değerlerinin üzerindeydi. Bu miktar boncuklarda teorik olaran bulunan antibiyotiğin jeloz diffüzyon
yöntemi ile ölçüldüğünde % 21 'i, yüksek performanslı sıvı kromatografi yöntemi ile ölçüldüğünde% 28'i kadarıydı. Alçı boncukları eskiden beri kemikteki ölü
boşlukları doldurmak ve kronik osteomiyelitlerde lezyon bölgesine antibiyotik
transportunda kullanılan bir biomateryeldir. Rezarbe olan ve toksik etkisi olmayan bu maddeye düşük bakteriyel direnç özellikleri olan yeni bir anti - stafilokoksik ajan olan Teicoplanin'in ilavesi
kronik osteomiyelitlerde umut verici bir
tedavi alternatifi olabilir. Etkinliğinin ka* lnstitut Ca/ot, Berck sur Mer, 62600, Fransa
** Hacettepe Üniv. Ttp Fak. Ortop. ve Travm. A.B.O.
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nıtlanması

*

için osteomiyelitli

kal şartlarının oluşturulduğu
neyler gereklidir.

kemiğin

loin - vivo de-

Anahtar kelimeler: Alçı boncukları,
teicoplanin, biomateryel, kronik osteomiyelit.
Alçı

ilk kez 19. yüzyılın sonunda kemik kistlerinin daldurulmasında kullanıl
dı (1). 1927'de Petrova (6) ve 1953'te
Koracevic (3) sırasıyla rivanal ve penisilini eklediler ve bugünkü kullanım prensipleri; yani kemikteki ölü boşlukların
daldurulması ve antibiyotiğin doğrudan
hastalıklı bölgeye verilmesi ortaya çıktı.
Daha sonraki hayvan ve insan deneyleri
ile alçının immün bir reaksiyona yolaçmadan haftalar- aylar içinde rezarbe olduğu, kırık iyileşmesi ve kemik greftlerinin konsolidasyonunu iyi veya kötü yönde etkilemediği gösterildi (5). Hayvanlarda görülen geçici hiperkalsemiye insanlarda rastlanmadı. Gentamisin emdiril-

miş alçı boncukları

insanlarda 1980'li yıl
ların başında institut Calot'da kullanılma
ya başlandı ve başarılı sonuçlar elde
edildi.
Kemik enfeksiyonlarında stafilokokların artan sıklıkta görülmeye başlanması
ve bilinen antibiyotiklere karşı direnç kazanması yazarları yeni bir molekül olan
teicoplanin' e yöneltti. Teicoplanin altı glikopeptid komponentten oluşan, vankomisin grubundan bir antibiyotik kompleksidir. Aerobik ve anaerobik gram ( +)
bakterilere karşı bakterisid etkilidir ve bu
etkisi anaerobik şartlarda değişmez. Bu
çalışma için seçilmesinin nedeni önemli
anti - stafilokoksik etkisi ve bilindiği kadarıyla bakteriyel direncin zayıf olması

Salınım

miktarını

tesbit etmek için
her seriden 1O'ar tane bo ncuk 20 cc fosfat tampon (pH 7.2) çözeltisi içinde
37'C da 24 saat inkübe edildi. Çözeltiden günlük örnekler alındıktan sonra
boncuklar steril serum fizyolojik ile yı
kandı ve bir sonraki gün örnek alınmak
üzere yeni fosfat tampon çözeltisi içine
yerleştirildi.
Salınan miktarın

incelenmesinde Patton' un tarif ettiği jeloz diffüzyon yöntemi
ve yüksek performanslı sıvı kromatografi yöntemi kullanıldı. Kromatografik ölçümler bir kez yeni imal edilmiş, bir kez
de 6 ay önce imal edilmiş boncuklar
için yapıldı.

dır.

SONUÇLAR
Yapılan

MATERYEL VE METOD
Soncukların imalatı

daha önce Mactarif edilen alçı dehid-

key (4) tarafından
rasyonu, toz antibiyotiğin karıştırılması,
serum fizyolojik ile hamur haline getirilip
şekillendirilerek donmaya
bırakılması
aşamalarından geçilerek gerçekleştirildi.
Biri 1O g alçı için 500 mg antibiyotik (Seri 1), diğeri 1o g alçı için 1000 mg antibiyotik (Seri 2) içeren iki seri boncuk üretildi, işlem sonunda 6 x 4 x 3 mm lik
boncuklar elde edildi. Bütün işlemler steril şartlarda gerçekleştirildi, ayrıca her
iki seriden 40'ar tane boncuk ilave olarak gamma ışınları ile sterilize edildi (Seri 1a ve 2a), kalan boncuklar ışınlama
yapılmadan incelendi (Seri 1b ve 2b).

ölçümlerde teicoplaninin alçı boncuklarından ilk üç günde masif ve
hızla azalan bir salımını takiben daha az
dozda ve yavaş yavaş azalarak 30 güne
kadar süren bir şekilde salındığı bulundu.
Yüksek performanslı sıvı kromatografi yöntemi ile yeni imal edilmiş boncuklardan salınan antibiyotiğin boncuklarda .
teorik olarak bulunan antibiyotiğe olan
oranı seri 1a için % 42.2, 1b için % 89.3,
2a için % 4B ..7, 2b için % 67.7 olarak bulundu. Kromatografik incelemede teicoplanin kompleksini oluşturan altı değişik
molekülün birbirlerine olan oranlarının
korunduğu görüldü. Aynı deneyler 6 ay
önce imal edilmiş boncuklar ile tekrarlandı. Salınan antibiyotiğin oranı tüm seriler için % 28.2 olarak bulundu.
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Gama ışınlaması sonrası toncukların sarı - kahverengi hale gelmesi ve geçen sürenin antibiyotik salımını kötü etkilediğinin görülmesi üzerine yeni ve ışın
lanmamış boncuklarla Patton'un yöntemi kullanılarak yeni bir çalışma yapıldı.
Bu yöntem ile yapılan ölçümlerde salı
nım oranı seri 1 ve seri 2 için aynıydı ve
% 21.4 olarak bulundu.

sid etkili bir antibiyotiğin varlığı önemli
bir tedavi silahıdır. Polimetilmetakrilat antibiyotik boncuklarının aksine alçı toncukları rezarbe olur ve ölü boşlukları doldurma özelliğine sahiptir. Bu yüzden
kronik osteomyelitler ve enfekte endoprotezlerin çıkartılmasından sonra oluşna
büyük boşlukların tedavisinde alçı toncukları önemli bir alternatiftir. Teicoplanin'in etkinliğini kanıtlamak için enfekte
kemiğin yerel özelliklerinin oluşturuldu
ğu hayvan deneyleri bu çalışmanın ikinci aşamasını oluşturacaklardır.

TARTIŞMA

Teicoplanin'in değişik S. aureus suş
ları için kabul edilen MiC 90 değeri 0.5 1.0 mcgjml arasındadır (2). Bu çalışma
da antibiyotik 9 gün boyunca bu değe
rin üzerinde ve 21 gün boyunca 0.5 ile
1.0 mcgjml arasında salınmıştır. Dikkat
edilmesi gereken nokta günlük örnek
alındıktan sonra toncukların serum fizyolojik ile yıkanarak ertesi günki ölçüm
için yeni bir tampon sıvıya koyulması ve
molekülün ortamda birikmesinin engellenmiş olduğudur. Bu yüzden in - vivo
şartlarda antibiyotiğin daha uzun süre
ve daha yüksek dozlarda enfekte ortamda bulunması beklenebilir.
Boncuklardan salınan antibiyotiğin
oranı düşük görünse de (% 21 - 28) enfekte bölgede 21 gün boyunca bakteri-

KAYNAKLAR

1- Oressmann, H.: Über knocken plombieruny, Beitr. K/in. Chir. 9:804, 1892
2- Greenwood, 0.: Microbiologica/ properties of teicop/anin. J. Antimicrob. Chemotherapy.
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Antibiotic /oaded plaster of paris pe/lets. C/in Orthop. 167:263, 1982
5- Peltier, F.: The use of plaster of paris to fi/1
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HiPERBARiK OKSiJEN UYGULAMASININ
ORTOPEDiK TEDAViDEKi
YERi VE ERKEN SONUÇLARIMIZ

Dr. Mesih KUŞKUCU

*, Dr. Ahmet KlRAL *, Dr. Haluk KAPLAN **
Dr. Emin ELBÜKEN ***, Dr. Taner KA YA ****, Dr. Ahmet SARlOG LU *****

Hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi
bir atmosferden daha yüksek basınçlar
da oksijen solunumunun fizyolojik etkilerinden faydalanmayı içerir (9).

HBO basınç odasında tatbik edilir.
Çok odalı sistemlerde basınç odasında
basınçlı hava bulunur ve hasta maskeden oksijen solur. tek odalı sistemlerde
tüm basınç odası oksijen ile daldurularak oksijen solunumu yapılır.
Tekniğin

ilerlemesi ve tıbbi imkanların artması son senelerde komplike ortopedik problemierin çözümlenmesi için
HBO uygulamasını kolaylaştırmıştır. Çalışmamızda sık olarak karşılaştığımız ortopedik problemlerde HBO tatbik ederek sonuçlarını vurgulamak istedik.
*
**

GATA
GATA
*** GATA
**** GATA
***** GATA

Haydarpaşa Eğt. Hst.
Hst.
Haydarpaşa Eğt. Hst.
Haydarpaşa Eğt. Hst.
Haydarpaşa Eğt. Hst.
Haydarpaşa Eğt.

MATERYAL VE METOD

1989 - 1990

GATA
Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi
ve Travmatoloji Servisinde Sualtı hekimliği ve Dz. K.K. Sualtı ve Kurtarma Kom.lı
ğı ile koordine ederek konvansiyonel tıb
bi tedavi metodları ile tedavi edilemeyen
2 gazlı gangren, 1 kampartman sendromu, 6 kronik osteomiyelit, 2 atonik yara,
2 kronik vasküler yetmezlik ve 1 psödoartroz revizyonu olmak üzere toplam 14
olguya HBO tedavisi tatbik edildi. Olgularımızın en genci 12, en yaşiısı 64 yaşın
da olup ortalama yaş 32. ?'dir. Olguları
mızın 13'ü erkek 1'i kadındır.
Olgularımıza Dz.K.K. Sualtı ve Kurtarma Komutanlığında bulunan basınç
odalarında HBO tedavisi tatbik edildi.
Kullanılan basınç odası çok odalı bir sis

Ort. Serv. Öğr. Üyesi Yrd. Doç.
Ort. Serv. KI. Şefi, Profesörü
Dz. ve Suaft1 Hek. Servis Şefi, Yrd. Doç.
Ort. Radyotop Servisi Yrd. Doç.
Ort. Serv. Uzmam
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yılları arasında

Tablo- 1. Olgularımıza yapılan HBO tedavisi ve sonuçları
Olgu No.

Yaş

Cins

Tanı

Tedavi

Seans 1 Sonuç

Takip Sü.

1

20

E

G. gangren

14

Ek s.

5 gün

2

20

E

G. gangren

26

Şifa

2 yıl

3

12

E

Kr.O.miyelit

40

Şifa

16 ay

4

20

E

Kr.O.miyelit

60

Şifa

12 ay

5

20

E

Kr.O.miyelit

30

Şifa

9 ay

6

26

E

Kr.O.miyelit

40

Şifa

8 ay

7

56

E

Kr.O.miyelit
Kay. gecikmesi

Oebridman
Anti-gang. Serum
Kültür + Antibiyotik
Debridman,
Anti-gang. Serum,
Sekestrektomi,
Kültür + Antibiyotik
Sekestrektomi,
Kültür + Antibiyotik
Sekestrektomi,
Kültür + Antibiyotik
Sekestrektomi,
Plak-Vida çıkarıldı,
Kültür + Antibiyotik
Kültür + Antibiyotik

Kırık kaynadı

9 ay

ı

40

Min. Enfeksiyon
Sekestrektomi
Planiandı

Kültür + Antibiyotik

8

30

K

Kr.O.miyelit

9

20

E

10
11
12

54
58
64

E
E
E

13

36

E

14

21

E

Komp. sendromu Fasyotam i
Antienflamatuar
Vazodilatatör
Atonik yara
Vazodilatatör
Atonik yara
Vazodilatatör
Kr.Vas.Ytm.
Sempatektomi
Antibiyotik
Kr.Vas.Ytm.
Vazodilatatör
3 kez int. Tesbit
UIna
Psödoartrozu

temdi. Olgular her seansta iki buçuk atmosferlik bir basınca eriştikten sonra
1.5 saat saf oksijen solunumu yaptılar.
Daha sonra olgular yüzeye alındılar.
Toplam seans sayıları hastalığın durumuna ve klinik takibe göre ayariand ı.

BULGULAR
Olgularımıza

ans

sayısı

uygulanan toplam seve yapılan diğer tıbbi tedavi-
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Akıntı

devam
ediyor.
Parmaklarda
kısmi amp.

2 ay

20
20
20

Şifa

6 ay
4 ay
3 ay

28

Kısmi parmak
Ampütasyonu
Takipte

20
20

30

Şifa
Şifa

14 ay

2 ay

ler Tablo- 1'd edir.
Gazlı gangren nedeni ile HBO uygulanan iki olgumuzdan bir tanesi tamamen düzeldi. Diğer olgumuzda ise toksit tablo ortadan kalktı, krepitasyonlar
kayboldu. Çok geniş açık yaraları olan
olgumuz septisemiden öldü.
Kronik osteomiyelit sonucu HBO uygulanan 6 olgumuzda etken Stafilokokus aureus ve Psödomonas aeruginosa
idi. 4 tanesinde ortalama 40 seans so-

Vasküler yetmezliği olan iki olgumuzdan birinde 20 seans sonunda ağrı

nunda tamamen düzelme oldu. Ortalama 11.1 aylık takip süresinde herhangi
Başarısız

olan 2 ol-

lar düzeldi. Ciltten ölçülen parsiyel oksi-

gumuzdan 1 tanesinde bilateral açık tibia kırığı, diabet ve her iki alt ekstremitede vasküler yetmezlik mevcut idi. Kırıkla

jen basıncında 2.0 mm. Hg. 'dan 26 mm.
Hg'ya düzelme oldu. Bürger hastalığı
olan diğer bir olgumuzda sağ el ikinci

ra az miktarda kemik dokusu bulundu-

parmak DIP ekleme kadar nekroz mev-

ğu

Antibiogra-

cuttu. Üçüncü ve dördüncü parmaklar-

ma göre antibiyotik kullanıldı. 40 seans
sonunda her iki tibada kaynama oldu.
Akıntı halen devam etmekte idi. radyolojik muayenede sekestr imajı tesbit edilerek sekestrektomi planlandı. Başarısız
netice alınan diğer bir olguya ise daha
önce tümör ve sonra gelişen enfeksiyon

da trafik bozukluklar vardı. 20 seans sonunda hastanın ağrı şikayetleri düzeldi.
Nekrotik kısım ampüte edildikten sonra
güdükte kısmi şifa oluştu.
Ulna psödoartrozu olan olgumuza
daha önce iki kere psödoartroz tamiri
operasyonu yapılmıştı. Başarısız netice

bir nüks görülmedi.

için küretaj

yapılamadı.

nedeni ile muhtelif operasyonlar
mıştı. Altı aylık

yapıl

alındıktan

20 seans HBO tedavisi tatbik edildi. 01gumuz halen takiptedir.

enfeksiyonsuz bir peri-

yoddan sonar femur distalinin

yarısı

sonra tekrar ameliyat edilerek

ters

çevrilerek tibiaya vida ve Küntscher çivisi ile tesbit edildi. Ancak bölgede tekrar
enfeksiyon gelişti. Antibiograma göre
uygun antibiyotik ve HBO tedavisi uygulandı. Tesbit vasıtalarının çıkarılamadığı

TARTIŞMA

Dokuların

olgumuzda 20 seans sonunda akıntı devam etmekteydi.
Kampartman sendromu gelişen bir
olgumuzda fasyotomi yapıldı. Ancak
ayak

parmaklarında

nekroz

bir fizik fenomendir. Normalde kan oksijenin % 97.5' u eritrositler tarafından taşı
nır. Hemoglobin oksijen ile satüre olduktan sonra oksijen bağlayıp taşıyamaz. 1

başlaması

gr. hemoglobin 1.34 ml. oksijen

üzerine HBO uygulandı. Üçüncü seans

ma % 5 volüm oksijen kaybeder. Bu arteriovenöz oksijen basınç farkını oluştu
rur ve normal doku metabolizması için
gereklidir. Hiperbarik ortamda oksijen

kasında

tam iskemik nekroz oluştu. Baş
langıçta nekrotik olan iki parmağın disfalanksiarı

ampüte edildi.
Atonik yaraları olan iki olgumuzda

20 seans sonunda yaralar

bağla

ma kapasitesine sahiptir. 100 ml. kanda
bulunan ~5 gr. hemoglobin 20 ml. (15 x
1.34) oksijen bağlar ve taşır. Hemoglobin kapiller yatağından geçerken ortala-

sonunda kampartmandaki basınç düzeldi ve ayak sırtında kanlanma oluştu. 20
seans sonunda sadece tibialis anterior

tal

hiperoksijenizasyonu tam

solunumu doku

kapandı.
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metabolizması

için ge-

rında

reklidir. Hiperbarik ortamda oksijen solunu mu

yapıldığında

hem hemoglobin sa-

olay çevre oksijen

türe hale geçer hem de plazma oksijen
taşıyıcısı haline gelerek tüm vücut sıvıla1

(

parsiyel oksijen

basıncı

basıncının

artar. Bu

normal se-

viyeye gelmesinden 2-4 saat sonra da
devam eder (Şekil-1) (4,9). Travmaya
1

1 1
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uğrayan

ve hipoksik hücrelerin oksijen

ihtiyacını karşıladığı

çıkan

da ortaya
masına

gibi hipoksik ortam-

bir çok faktörün de azal-

sebep olur. HBO uygulaması 3

atmosfer

basınçtan

daha yüksek

basınç

larda tatbik edilemez. Aksi halde oksijen
zehirlenme belirtileri ortaya

çıkar

masılökositlerin

nın çalışması sağlanır

HBO'nin gazlı gangrende yaygın ola-

(4, 11). Mader tav-

şanlarda yaptığı araştırmalarda

patlamıştır

basıncının artması aynı

osteoblastları

ve

meli o Minnesota Üniversitesinde köpek-

oklastlar

gangrendeki etkileriyapılan

tüm kö-

aktive eder.

tarafından

dokuları

daha

oste-

rahatlıkla

te-

mizlenir (8, 1O).

ni incelemiştir. Sadece HBO uygulanan
veya cerrahi müdahale

za-

Cerrahi olarak temizlenmemiş mikroskobik seviyede ki ölü kemik

gazlı

ıs

manda oksijen gereksinimi çok olan os-

rak kullanıldığı bilinmektedir (4,9, 11 ). Delerde HBO'in

bunu

(9). Kronik osteomiyelitte par-

siyel oksijen
teoklastları

(4).

öldürme mekanizmaları

Davis kronik osteomiyeliti olan 38 olguya ortopedik tedaviye

yardımcı

olarak

pekler ölmüştür. Sadece antibiyotik tat-

ortalama 48 seans HBO tedavisi uygula-

bik edilen köpeklerin% 50'si, antibiyotik

mış

ve cerrahi müdahale

yapılan

köpeklerin

% 70' i, antibiyotik ve HBO tatbik edilip
yapılan

cerrahi müdahale
95'inin

köpeklerin %

yaşadığını bildirmiştir

(9). Stra-

rın

ve ortalama 34 ay takip

ettiği

34'ünde bu süre içinde nüks

olgulaolmadı

ğını bildirmiştir

(2).
Crush travmalarda iki veya daha faz-

la doku tutulumu

vardır.

Dokularda iske-

(30-40 mm

mi ve ödem mevcuttur. Bunların birinin
olması diğerini de arttırmakta ve kısır

Hg.) çoğalıp toksin yapabildiğini sade-

döngü oluşturmaktadır. HBO uygulan-

uss klostridium perfirengens' in normal
doku oksijen

basıncında

ce HBO'li ortamda doku oksijen

basıncı

ması

ile hem

dokuların

oksijen

ihtiyacı

çoğalma

karşılanmakta hem de vazokonstrüksi-

yapımı

yon ile % 20 azalan kan akımı kapiller

HBO' nun

bunun lökosit-

yatakta ki transüdasyon ve diapedez
azalmaktadır. Bu şekilde ödem azalınca

lerde bulunan hidrojen peroksit ve süpe-

damar içi basıncı ekstrasellüler sıvı ba-

100
nın
nın

mmHg'yı geçtiği

takdirde

ve öldürücü alfa toksinlerinin
durduğunu

bakterileri
roksit

bildirmiştir.

öldürmediğini

mekanizmalarının çalışmaları

ile ol-

yenerek damarlar açılır ve mikro-

(8,9).

sirkülasyçın başlar. Kısır döngü kolaylık

Kronik osteomiyelitte esas sorun en-

la kırılarak ödem azalır ve doku içi basın

duğunu bildirmiştir

feksiyon

odağında

ki hipoksidir (3,6,8).

Kronik osteomiyelitte HBO cerrahi müdahele ve antibiyotik tedavisine
cı

sıncını

(1,3,7,9,11).

Kırıkta

oluşan

HBO tedavisi

avasküler

esnasında

PO

2

sahada

basıncı

ar-

oksijeni-

tarak normal seviyeye gelir, hücreler

antibiyotiklerin gelme-

fonksiyonlarını yaparlar. Brighton fareler-

olur. HBO hipoksik

zasyonurıu sağlar

yardım

cı düşer

odağın

si hem de parsiyel oksijen

basıncının

art-
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de yaptığı araştırmalarda iyileşen kırık

kemiklerde düşük oksijen basıncının medül! er

kanalın

remodelize

olmasına

KAYNAKLAR

ka-

dar devam ettiğini bildirmiştir. Bunu da
tamir dokusunda bulunan osteoblast ve
osteoklast aktivasyonuna bağlamış ve
H BO tedavisi esnasında bu hücrelerin ihtiyacı

olan O 'in sağlandığını bildirmiş2
tir. Bu tip görüşler Brighton, Yablon ve
Coulson gibi yazarlar tarafından da desteklenmiş ve HBO' nın kaynama gecikmesi veya

yokluğu olgularında

gerekli

ortopedik tedavilere ilave olarak uygulanabileceğini bildirilmiştir (4,5, 10).
Ülkemizde ilk defa HBO tedavisi uygulamamız

nedeni ile olgu

sayımız

az

ve olguların takip süresi yetersiz ise de
ilk veriler HBO tedavisinin ortopedide
uygun olgularda uygulanabileceği lehinedir. Ancak bu uygulama hiç bir zaman tedavinin esasını teşkil etmemektedir. HBO tedavisi diğer konvansiy'"'nel
tedavi metodları yetersiz kaldığı ze:man
tatbik edilebilecek ortopedik yardımcı
bir tedavi yöntemidir.
Bu konuda

yapılacak

daha

kapsamlı

araştırmalar

da

yararlı

konuyu aydınlatmakta daha
olacağı kanaatindeyiz.
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ORTOPEDiK CERRAHi DE OTOLOG- PREDEPOZiT
KAN KULLANIMI

Dr. Yaşer Muşdal *Dr. Tekin Kanr'!- **
Dr. Kemal Erdem ***Dr. Sefa Müezzinoğlu ****

Cerrahi olan veya olmayan durumlarda hayat kurtarıcı olmakla beraber
kan transfüzyonları beraberinde birçok
riskler taşırlar (2). iyi bir cerrahi teknik
ve gelişen anestezi metodları ile cerrahi
girişimlerde kan ihtiyacı azaltılabilmiştir.
Bununla beraber yine de bugün kullanı
lan kanların 2/3' ü ameliyatlarda kullanıl
maktadır (1). Homolog Kan transfüzyonu risklerini azaltmak için gündeme gelen hastanın kendi kanını kendine kullanma metodları gün geçtikçe yaygınlaş
maktadır (1, 2, 3). Bu düşünceden hareketle Kasım 1989 - Kasım 1990'a kadar
yapılan 50 büyük ortopedik cerrahi girişi
minde uyguladığımız predepozit - otolog kan transfüzyonu sonuçlarını sunacağız.
Amacımız

otolog kan transfüzyonu
çalışmalarına ilk adım olarak predepozit
- otolog kan transfüzyonu ile başlamak
ve rutine girebilecek çerçevede olup olmadığını değerlendirmektir.

MATERYAL VE METOD
Ameliyatında

kullanılması düşü

nülen hastanın yatışında fizik incelemesi
ve laboratuvar tetkikleri sonucu şu şart
lar mevcutsa predepozit kan programı
na alındılar.
1- Normal donör olmasına engel durum

olmaması.

2- Enfeksiyon olmaması,
3- Malingnansi olmaması,
4- Hemoglobinin 12 gr/di veya üzerinde olması.
Hasta 50 kg üzerinde ise filebotomilerde birer ünite, 50 kg altında ise birer
pediatrik ünite kan alındı. Her seans öncesi H b ve Hct kontrolu yapıldı. H b 11,
Hct 34 ise kan alımı ertelendi. Filebotomi yapılan her hastaya 300 mg x 3 demir preparatı başlandı. Kanlar serviste
yatağında alınarak üzerieri özel pullarla

* Hacettepe Ü,(li. Tip Fak. Ortp. ve Trav. A.B.D. Profesörü
** Hacettepe lJ.(li. Tip Fak. Kan Bankast, Profesör
*** Hacettepe Vni. Ttp Fak. Anestezi ve Rean. A.B.D. Profesörü

****Hacettepe Üni. Ttp Fak. Ortp. ve Trav. A.B.D. Araş. Görev.
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kan

işaretlenip,

isimlendirHip kan bankasına
gönderildi. Her hasta için hazırlanan
form dolduruldu.
Alınan kan ünite sayısı hastanın ameliyat öncesi yatış süresi ve beklenen kanama miktarına göre ayariand ı. Filebotomi aralıkları 7 gün olarak ayarlanmaya
çalışıldı. Hb düzeyi uygun olduğu şartlar
da 1 güne kadar düşen aralıklarda kan
alındı. Fazla miktarda kan gerekecek
hastalarda yatış süreleri yeteri kadar
uzun olduğu zaman alınan ilk kanları retransfüze ederek daha fazla kan alma
olanağı oldu. Bu hastalarda 2. haftada'
alınan 2 nolu kan sonrası ilk haftada alı
nan 1 nolu kan retransfüze edilerek 3 nolu kan alındı. Daha da kan gerekiyorsa
3. hafta aynı şekilde 2 nolu kan verilerek
4 ve 5 nolu kanlar alındı. Bu şekilde 3
haftada 4 üniteye kadar yakın tarihli kan
hazırlama olanağı oldu. Her kan alımı
önces Hb ve Hct kontrolleri yapıldı.
Ameliyatta kanlar alınma sırası ile kullanıldı. Kullanılmayan kanlar bankaya gönderilerek hasta serviste hemodinamik
açıdan stabil oluncaya kadar saklandı.
Ameliyatta otolog kanlar yetersiz olduğu takdirde yedek olarak hazırlatılan
homolog kanda kullanıldı. Serviste yapı
lan Hb kontrollerinde Hb 1O gr /di ise
otolog kanı varsa transfüze edildi. Hb 9
gr /di olmadıkça rutin homolog kan
transfüzyonu yapılmamaya çalışıldı.

BULGULAR

Kan kullanılacak acil olmayan ortopedik hastaların % 78'i bu programa
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alınma şartlarına

sahiptiler.
Otolog kan transfüzyonu çalışması
na alınan hastaların en genci 12 yaşın
da, en yaşiısı 82 yaşında ve yaş ortalaması 43.9 idi. Tanılara göre dağılımda
31'i total kalça protezi veya revizyonu,
9'u vertebra ameliyatı, 11'i diğer ameliyatlardı.
Hastaların

ameliyat öncesi hemoglobinleri en düşük 11.3 gr/di, en yüksek
18.6 gr /di, ortalama 13.85 gr /di bulundu. Planlanan alınacak kan miktarı 1 ile
4 ünite arasında idi. 34 hastada planlanan kadar kan almak mümkün oldu.
Tüm hastalardan toplam 103 ünite kan
alındı, böylece ortalama olarak 2.06 ünite kan alınmış oldu. En çok 4 üniteye kadar alınan bu kanların alınma aralıkları 1
ile 14 gün arasında, ortalama 6 gün oldu. Ameliyatta öncelikle otolog kanlar
verildi. Gerekirse homolog kanla desteklendi. Böylelikle 50 hastada toplam 114
ünite kan kullanıldı. 25 hastada sadece
alınan otolog kanlar kullanıldı, 16 hastada ayrıca ek olarak homolog verildi, 9
hastada da birer ünite kan kullanılma
dan bankaya gönderildi. Hastalara ameliyatta transfüze edilen kan miktarı O - 5
ünite arası ortalama 2.28 ünite oldu. 50
hastanın tümünde kullanılan homolog
kan miktarı toplam 20 ünite idi. Böylece
kullanılan kanların sad ece % 17' si homolog kan olarak verildi. Ameliyata girmeden yapılan kontrollerde hastaların hemoglobinleri 9.8 gr /di ile 15.4 gr/di arasında ortalama 11.6 gr /di bulundu.
Ameliyat sonrası tüm transfüzyonlar
bitip hasta hemodinamik olarak stabil
olunca yapılan kontrollerde hemoglobin

değerleri

8.6 gr /di ile 14.4 gr/di, ortalama 11.1 gr /di bulundu.
Kan alımı aşamasında iki hastada kı
sa süreli senkop gelişti, başka bir sorun
izlenmedi. Ameliyatta ve serviste verilen
kaniara karşı bir reaksiyon oluşmadı.

TARTIŞMA

Uyguladığımız

predepozit - otolog
kan transfüzyonu çalışması teknik olarak kan bankası olanağı olan her hastanede kolayca uygulanabilecek güvenli'
bir yöntemdir. Riskleri azaltmasının yanında kan bulma sorununu da azaltmak-

Daha öncesi

yazılarda

otolog kan
kullanılan hastaların ameliyat sonrası Hb
değerlerinin kontrol gruplarına göre düşük olduğu bulunmuştur (1, 3). Çalışma
mızda bu farklılığın anlamlı olmaması
başlangıçta Hb değerleri yeterince yüksek bulunan hastaların programa alın
ması olabilir.
Yaptığımız çalışmada bu metodun
güvenli ve kolay uygulanır olduğu görülmüş ve ekibirnizin belli bir eğitimden geçerek alışkanlık kazanmasına neden olmuştur.

KAYNAKLAR

tadır.

Hastalara kullandığımız homolog
kan miktarı ne kadar az olursa kan reaksiyonlarının ve kanla taşınan enfeksiyonların oranı o kadar azalacaktır.
Çalışmamızda otolog kan kullanılan
grupta hastalara sadece % 17 oranında
homolog kan kullanılması yukarıda bahsedilen riskleri bu oranda azaltacaktır.
Homolog kan kullanılma gereksiniminin
oluşma nedeni de her zaman planlanan
miktarda kan alınamaması veya ameliyatta öngörüldüğünden fazla kan kaybedilmesidir.

930

1- Autologous Blood Transfusions. Council
Report. JAMA, Vol 256 No. 17:256, 1986.
2- Blood, Blood Components, Colloids and
Autotransfusion Therapy: Anesthesia, 2nd Edition,
Mi/ler, R. D. (editor), 1329. Churchi/1 Livingstone
Ine., New York, 1986.
3- Goulet, J. A., Arbor, A., Bray, T. J., Timmerman, L. A., Benson, D. R., Bargar, W. L.: /ntraoperative Autologous Transfusion in Orthopaedic Patient. J. Bone and Joint Surg., 71-A: 3, 1989.
4- Perioperative Red 8/ood Ce!/ Transfusion.
Cansensus Conference. JAMA, Vol 260, No. 18:
2700, 1988.
5- Si/va, R., Moore, E. E., Bar-or, D., Galloway, W. B., Wright, E. D.: The Risk: Benefit of Autotransfusion - Comparisfon to Banked 8/ood in
Canina Model, J. Trauma, 24/7: 557, 1984.

EKLEM YÜZÜNDE OLUŞTURULAN
KI KIRDAK DEFEKTLERiN PERiOST VE
FASYA GREFTi iLE ONARIMI
Dr. Mahmut Argün *, Dr. Ali Baktir **, Dr. Muzaffer Üstdal ***
Dr. Turan Ökten ****

Eklem kıkırdağının herhangi bir nedenle bozulması durumunda onarılma
ve yenilenebilme yeteneği kısıtlıdır. Travmalar, hastalıklar ve diğer nedenlerle
oluşan ileri derecedeki artritlerin tedavisinde protezler yaşlı hastalarda başarı
ile uygulanabilmesine karşın, komplikasyonların olması, protezlerin çocuklarda,
adölesanlarda ve genç erişkinlerde kullanılmama eğilimi olması nedeni ile geniş
eklem kıkırdak lezyonlarının, kondrojenik potansiyeli olan doku nakli yolu ile
biyolojik onarımı konusunda son yıllar
da birçok çalışmalar yapıldı ve halen de
yapılmaktadır (1 - 12).
Bu amaçla ilk çalışmayı Duhammel
1739 yılında yapmıştır. Buradaki çalışma
larda biyolojik doku olarak yağ, adale.
cilt, fasya, perikondrium ve periost kullanılmıştır. Ada! e, cilt ve yağ dokusu kullanılarak yapılan çalışmalarda tamir dokusunun yapısı hyalin kıkırdak dokusu karakterinde olmayıp fibröz doku özelliğin
de olduğu bildirildi. Murphy ve Sumita
fasya dokusu kullanarak deneysel çalış-

ma yapmışlar ve sonuçta fibröz ve fibrokartilaj dokusuna benzer tamir dokusunun yapıldığını bildirmişlerdir (9, 10).
Engkvist, Kon, Ohlsen, Pastaealdı
ve Skoog perikondriumu greft olarak
kullandılar. Sonuçların olumlu olduğunu
bildirerek, zamanla tamir dokusunda dejenerasyonun gelişebileceğini beyan ettiler (1, 2).
Rubak, O' Drıscoll, Salter ve Zarnett
eklem yüzünde oluşturdukları tam kat kı
kırdak defektierini tamir etmek için periost dokusunu greft olarak kullandılar.
Tamir dokusunda yapılan makroskopik,
mikroskopik ve biyokimyasal incelemeler sonunda hyalen kıkırdak benzeri dokunun yapıldığını gösterdiler. Çalışmala
rın devamında greft uygulanan ekleme
devamlı pasif hareket uygulandı. Oluşan
tamir dokusunun karakteri incelenip değerlendirildi. Tamir bölgesinde oluşan
yeni dokunun normal kıkırdak dokusuna
benzer yapıda olduğu ve Tip ll kollajen
sentezinin yeterli oranda yapıldığı tesbit
edildi (5- 8, 9- 11, 12).

* Erciyes Ün. Tip Fak. Ortopedi ve Travm. A.B.O. Araşt1rma Görevlisi
** Erciyes Ün. Tip Fak. Ortopedi ve Travm. A.B.O. Ooçenti
*** Erciyes Ün. Tip Fak. Biyokimya A.B.O. Öğretim Üyesi
**** Erciyes Ün. Tip Fak. Patoloji A.B.O. Öğretim Üyesi
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Bu çalışma eklem kıkırdak defektierinin serbest otojen periost ve fasia greftleri ile biyolojik olarak onarılabileceğini
ve klinikte bu yöntemin kullanılarak eklem kıkırdak defektierinin tedavi edilebileceğini göstermek amacıyla yapıldı.

MATERYAL VE METOD
Araştırma E. Ü. Tıp Fakültesi Cerra-

hi Araştırma Kliniği, Patoloji ve Biyokimya Anabilim Dalında yapıldı. Çalışmada
ağırlıkları 2500 - 3000 gr. arasında deği- '
şen 44 tavşan kullanıldı. Denekler post
operatif değerlendirmek için 1'i kontrol,
6'sı deney grubu olmak üzere 7 gruba
ayrıldı. 1 tavşan standart numunelerin temini için kullanıldı. Operasyonda anestezi olarak indiksiyon için 50 mgjkg iM KetalarR verildi. Anestezinin devamı eter
anestezisi ile sağlandı. Diz ekieminde 7
cm' lik median parapatellar cilt insizyonu
yapıldı. Patella laterale disloke edilip 3
cm'lik insizyonla artrotomize edildi.
Medial kondil ön üst kısmında 7 x
14 mm tam tabaka kıkırdak defekti oluş
turuldu. Tibia üst - ön - iç bölgeden ve
fasyalatadan 1O x 1'5 mm'lik alınan periost ve fasya grefti sahaya yerleştirildi.
6.0 vicryl ile sinovial membrana sütüre
edildi. Patellaredükte edilip eklem kapsülü 5.0 vicryl ile, cilt altı 4.0 vicryl ve cilt
3. o atravmatik ipe kle sütüre edildi. Profilaksi amacıyla 75 mgjkgjgün iM SefazoiR verildi. Deney sonunda tavşanlar 3.,
6. ve 9. haftalarda dekapitatize edilerek
öldürüldü. Aynı insizyonla girilip eklem
ve defektli sahalar açığa çıkarıldı. Mak-
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roskopik inceleme yapıldı. Tamir dokusundan mikroskopik ve biyokimyasal çalışmalar için numuneler alındı.Standart
Tip 1 kollajen için aşil tendonu, standart
Tip ll kollajen için normal eklem kıkırda
ğı kullanıldı. Mikroskopik inceleme Hematoksilen eosin ve Toluidine - blue boyası ile yapıldı. Biyokimyasal çalışma ise
cyanogen bromide clevage metodu ile
çalışılıp liyofilizasyon yapıldıktan sonra
sodium dodecyl sulfate - polyacrylamide jel elektroforezi ile çalışıldı. Standart
Tip 1, % 25 Tip ll, % 50 Tip ll, % 75 Tip ll
ve standart Tip ll kollajenlerinin jeldeki
bantları ile numunelerin bandiarı karşı
laştırılıp değerlendirmesi yapıldı. istatistiksel olarak Khi-Kare ve Kruskall Wallis
varyans analizi metodu kullanıldı (6, 12).

BULGULAR
Çalışmaya alınan

40 tavşandan 15'ine periost, 15' ine ise fas ya grefti uygulaması yapıldı. 1O tavşan kontrol grubu
olarak kullanıldı.
a) Makroskopik Bulgular: Üç haftalık periost grubundaki d efektler açık·
renkte yumuşak ve düzgün doku ile kaplanmıştı. ileri derecede şişlik ve synovial
hipertrofi yoktu. Eklem de yapılışlık ve
erezyon gözlenmedi. Üç haftalık fasia
grubundaki defektler eroze, pürüzlü görünümde olup, lezyonlar kısmen doldurulmuştu. Her 1ki grup arasındaki fark anlamlıydı, P (0.05. Altı haftalık periost grubundaki lezyonlar kıkırdağa benzer doku ile kaplanmıştı, ancak defektler çevre

kıkırdak

dokusu seviyesinde değildi. Hareket kısıtlılığı ve sinovial hipertrofi yoktu. Altı haftalık fasya grubundaki denekIerin eklem yüzlerindeki defektler düzensiz, pürüzlü kısmen doldurulmuştu. Altı
haftalık deney ve kontrol grubu arasın
da bu özellikler açısından fark önemliydi, P (0.01. Dokuz haftalık periost grubu
deney hayvanların lezyonları beyaz kıkır
dağa benzer dokuyla tamamen kapatıl
mıştı. Çevre kıkırdak dokusu ile aynı seviyede olup erezyon ve yapışıklık yoktu.
Fasya grubunda ise lezyonların ikisinde
yüzeyi düzgün, üçünde ise pürüzlüydü.
Greft ikisinde sahayı tamamen, üçünde
ise kısmen doldurmuştu. Fibrokartilaj
dokusu görünümündeydi. Kontrol grubundaki denekierin lezyonları düzensiz,
eroze ve çevre kıkırdak dokusundan alt
seviyede görülüyordu. Defektler yumuşak fibröz doku ile kaplanmıştı. Dokuz
haftalık periost, fasya ve kontrol grubu
arasındaki farklar önemli bulundu, P
(0.01).

doldurulmuştu.

Toluidine - blue ile boyanma yetersizdi. Hücreler arası ara
maddesi matrikste yetersizdi. Fasya grubunda ise greftli sahada yer yer kondmsit yönünde diferansiye olan mezenkimal hücrelerle fibroblatslar mevcuttu.
Boyanma yoktu. Bu gruplar arasında da
hücresel yapı açısından fark önemliydi,
P (0.01. Dokt:Jz haftalık periost grubunda lezyon alanında lakünler içine yerleş
miş ve yer yer gruplar oluşturmuş kondrosit hücreleri ihtiva eden kıkırdak dokusu görünümü mevcuttu. Kıkırdak ara
maddesi mevcuttu ve Doluidine - blue
ile boyanma vardı. Fasya grubunda ise
defekt alanında immatür kıkırdak hücrelerine benzer hücreler görüldü. Yüzeyde
fibröz, derinde fibrokartilaj doku görünümü mevcuttu. Toluidine- blue ile metakromazi tesbit edilemedi. Kontrol grubunda ise defekt sahaları fibröz doku ile daldurulmuştu. Mezenkimal hücre farklılaş
ması yoktu. Dokuz haftalık gruplar arasında tamir dokunun hücresel yapısı itibariyle fark anlamlıydı, P (0.01).

b) Mikroskopik Bulgular: Üç haftalık periost grubu; eklem boşluğuna bakan kısımda fibroblastik proliferasyon,
altında ise mezenkimal hücre çoğalması
ve yer yer kondrosit yönünde diferansiye olan hücreler görülü. Fasya grubunda ise tüm alanlar fibroblastik proliferasyon gösteren doku ile kaplanmıştı. Her
iki grupta da Toluidine - blue boyası ile
boyanma yoktu. Bu gruplardaki dokunun hücresel yapı özelliği bakımından
fark anlamlıydı, P (0.01. Altı haftalık periost grubunda defekt alanı kondrosit yönünde farklılaşan mezenkimal hücrelerle

c) Biyokimyasal Bulgular: Üç haftalık periost grubundaki tamir dokuda
yeterli Tip ll kollajen sentezi tesbit edilemedi. Tamir dokudaki Tip ll kollajen sentez oranı % 35 idi. Fasya grubundaki
Tip ll koll?jen sentezi oranı ise % 15 bulundu. Gruplar arasındaki fark anlamsız
dı, P (0.05). Altı haftalık periost grubunda ise kollajen sentez oranı kısmen yeterli bulundu. Tip ll kollajen sentez oranı
% 65, fasya grubunda ise Tip ll kollajen
sentez oranı % 30 oranında idi. Gruplar
arasındaki fark anlamlı bulundu, P
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(O. 01). Dokuz

haftalık

periost grubundaki tamir dokusunda Tip ll kollajen sentezi yeterli bulundu ve % 85 oranında tesbit edildi. Fasya grubunda kısmen Tip ll
kollajen sentezi mevcut olup % 50 oranında tesbit edildi. Kontrol grubundaki
denekierin tamir dokularındaki Tip ll kollajen sentez oranı ise % 10'du. Dokuz
haftalık periost grubu ile fasya, fasya
grubu ile kontrol grubu arasındaki farklar anlamlıydı, P (0.01). (Resim 1, 2, 3.
Şekil- 1).

Resim 1: Dokuzuncu hafta periost Grubu: Oefekt
alam ortasmda normal kondrosit ve hiyalin k1k1rdak
ara maddesinden zengin görünümdedir. Alamn
yüzeyel bölgesinde ma tür ve immatür k1k1rdak
hücreleri görülmektedir, HEX125.

Resim 2: Dokuzuncu hafta fasya grubu defekt
alan mm solunda immatür k1k1rdak hücrelerine benzer
hücreler/e doldurulmuş olarak görülüyor, HEX125.

leme bakacak şekilde transplante ettiler.
Bu çalışmada O'Driscoll'un yöntemi kullanıldı. Kulick ve ark. yaptıkları çalışma
da her iki yöntemi kullanmışlar, sonuçların farklı olmadığını bildirmişlerdir. Diz
ekiemine devamlı pasif hareket verilerek
yapılan çalışmalarda hyalin benzeri kıkır
dak doku ve Tip ll kollajen sentezinin
arttığını O' Driscoll ve ark. tarafından bildirdiler. Bu çalışmada Rubak ve ark.'nın
yöntemi olan devamlı aktif hareket yöntemi kullanılmıştır. Rubak ve ark. periost
grefti ile yaptıkları çalışmalarda defektli

TARTIŞMA

Eklem kıkırdak dokusunda oluşturu
lan defektierin tedavi edilebilmesi için
çok değişik çalışmalar yapılmıştır. Çalış
malarda fasya, perikondrium ve periost
biyolojik doku grefti olarak kullanılmıştır.
Periost grefti ile yapılan çalışmalarda Rubak ve ark. cerrahi yöntem olarak tibia
üst uçtan aldıkları periost greftlerini kambium tabakası subkondral kemiğe bakacak şekilde; Zarnet, O' Driscoll ve ark.
ise periost greftini kambium tabakası ek-

Resim 3: Standart örneklerin ve deney numunelerin
jeldeki bandlannm

görünüşleri.

(% 75, % 50, % 75-n, tip-/, % 75-n, K, tip-ll, tip-I/n,
% 5G-n, % 25-n)
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Şekil ı

Haftalara gore tip 2 kollajen

yüzdesi

20

o
3. HAFTA

Series 1

9. HAFTA

6. HAFTA

-Series 2
Seri - 1: Periost Grefti Grubu.
Seri- 2: Fasya Grefti Grubu.
Seri - 3: Kontrol Grubu.
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~Series 3

tzLj

sahanın

üçüncü hastada gri-beyaz renkte fibröz doku ile altıncı haftada beyaz parlak kıkırdak benzeri doku ile ve dokuzuncu haftada ise normal kıkırdak dokusuna benzer doku ile kaplandığını tesbit
ettiler. Makroskopik olarak bizim çalış
mamızda da aynı bulgular elde edildi.
Fasya grefti kullanılarak yapılan çalışma
larda, lezyonlu bölge üçüncü haftada
pürüzlü fibröz doku, altıncı haftada daha düzgün ve yoğun fibröz dokusu ile,
dokuzuncu haftada ise fibrokartilaj doku
ile kaplandığı görüldü. Literatürde aynı
yöntemle yapılmış çalışmalar olmaması-'
na rağmen, dokuz haftalık gruptaki defektler tama yakın doldurulmuş ve çevre
kıkırdak dokusu kalınlığına yakın tamir
dokusu tesbit edilmiştir. Burada gözlenen fibrokartilaj doku özelliği Murhpy,
Sumita, Maxsirnow ve Bloom'un yaptığı
çalışmalardaki bulgularla uyumlu olduğu gözlendi. Kontrol grubundaki defektler kısmen, gri yumuşak doku ile doldurulmuştu. Bu bulgular Rubak ve ark. ve
Gülman'ın yaptığı çalışmalardaki sonuçlarla uyumlu bulundu (1-2, 3, 4, 5-8,
9-11' 12).
Mikroskopik incelemede periost grubunda üçüncü haftada fibröz doku ve
kondrosit yönünde farklılaşan mezenkimal hücrelerin hakimiyeti mevcuttu. Altıncı haftada defekt alanının tamamı
kondrosit yönünde diferansiye olan mezenkimal hücrelerle doldurulmuştu. Dokuzuncu haftada ise defekt alanının tabanda normal kondrosit hücreleri ve. hiyalin kıkırdak ara maddesinden zengin
görünümü vardı. Matür yapıda kıkırdak
hücreleri tesbit edildi. Bu bulgular Ru-
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bak ve ark., O'Driscoll, Zarnett, Salter
ve Gülman'ın çalışmalarındaki histolojik
bulgularla uyumlu bulundu. Fasya grubunda ise üçüncü haftada defekt alanı
fibröz doku, altıncı haftada fibröz doku
ve immatür kıkırdak dokusu yönünde
farklılaşan hücreleri e doldurulmuştu. Dokuzuncu haftada ise tamamen immatür
kıkırdak hücrelerine benzeyen hücrelerle doldurulmuştu. Bu bulgular Murphy,
Sumita, Maximow ve Bloarn'un yaptığı
çalışmalardaki mikroskopik bulgularla
uyumluydu. Dokuz haftalık fasya grubundaki tamir dokusu literatüre göre kı
kırdak dokuya dönüşme ve benzeme
açısından daha başarılı bulundu. Kontrol grubundaki denekierin defektieri kıs
men fibröz doku ile örtülmüştü. Bu bulgular Rubak ve ark.'nın yaptığı çalışma
lardaki verilerle uyumluydu (3, 5-8, 9,
12).
Periost grubunda üçüncü haftadaki
tamir dokusunda % 35 oranında Tip ll
kollajen sentezi yapıldığı, altıncı haftada
bu oranın % 65 olduğu ve dokuzuncu
haftada ise % 85 oranında olduğu tesbit
edildi. Bu veriler Salter, O'Driscoll, Cheung, Eyre, Miller ve Zarnett'in yaptıkları
çalışmalarda tamir dokuda buldukları
kollajen sentezi ile uyumlu olarak değer
lendirildi. O'Driscoll ve ark. devamlı pasif hareket etkisi altında yapılan çalışma
da en yüksek oranda Tip ll kollajen sentezinin yapıldığını bildirdiler. Bu çalışma
da en yüksek kollajen sentezi dokuzuncu haftalık periost grubunda tesbit edildi. Bu bulgular literatürdeki bu konu ile
ilgili bulgularla uyumluydu. Fasya grubunda ise üçüncü haftada % 15, altıncı

al grafts. Scand. J. P/ast. Reconstr. Surg. 13:
361-369, 1979.
3- Gü/man, B. and Karagöz, F.: Artiku/ar kikJrdak tezyonlarm m serbest periost greftleri ile ananml. Ortopedi, Travmato!oji ve Rehabi/itasyon Dergisi. Cilt 2, Say1 1, 1-7; 1988.
4- Hoikka, E. J.; Tarama, H. J.; Ritsila, V. A.:
Reconstruction of the patel/ar articulation with periostea/ grafts. Acta Orthop. Sean d. 61: 36-39,
1990.
5- O'Drisco/1,· S. V.; Sa/ter, R. B: The induction of neochondrogenesis in free itraarticular periostea/ autografts under the inf/uence of continuous passive motion. J. of B. and Joint Surg. 66-A:
1248-1257, 1984.
6- O'Drisco/1, S. V.; Sa/ter, R. B.; Kee/ey, F.
W.: A metod for quantitative ana/ysis of ratios of
Type- 1and Type - ll co//agen in sma/1 sarnp/es of
articu/ar carti/age. Anatica/ Biochemistry. 145:
277-285, 1985.
7- O'Drisco/1, S. V.; Sa/ter, R. B.: The repair
of major oteochondraf defects in joint surfaces by
neochondrogenesis with autogenous osteoperiostea/ grafts stimufated by continuous passive motion. Clinical Orthopaedies and Refated Research.
208: 131-140, 1986.
8- O'Drisco/1, S. V.; Keely, F. W.; Sa/ter, R. B.:
Durabifity of regenerated articufar c arti/age produced by free autogenous periostea/ grafts in major
fu/1-thickness defects in joint surfaces under the
inf/uence of continuous passive motion. J. of B.
and Joint Surg., 70-A: 595-605, 1988.
9- Rubak, J. M.: Reconstruction of articu/ar
cartifage defects with free periosteaf grafts. Acta
Orthop. Scand., 53: 175-180, 1982.
1o- Rubak, J. M.; Poussa, M.; Ritsi/a, V.:
Chondrogenesis in repair of articu/ar carti/age defets by free periosteal grafts in rabbits. Acta Orthop. Scand., 53: 181-186, 1982.
11- Rubak, J. M.; Poussa, M.; Ritsi/a, V.: Effects of joint matian on the repair of articufar cartifage with free periostea/ grafts, Acta Orthop.
Scand., 53: 187-191.
12- Zarnett, R.; De/enay, J. P.; Drisco/1, S. V.;
Sa/ter, R. B.: Ce/lu/ar origin and evalutian of neochondrogenesis in major fu/1- thickness defects of
a joint surface treated by free autogenous periostea/ grafts and subjekted to continuous passive
matian in rabbits. Clinical Orthopaedics and Re/ated Research. 222:267-274, 1987.

haftada % 30 ve dokuzuncu haftada ise
% 50 oranında Tip ll kollajen sentezi bulundu. Literatürde bu tür çalışmalar olmasa da fasya kullanılarak yapılan defekt tamirlerinde zamanla kıkırdak dokusu yönünde farklılaşma olabileceği fikri
güç kazanmıştır. Kontrol grubunda %
1O oranında Tip ll kollajen sentezinin olması büyük eklem kıkırdak defektierinin
kendi halinde iyileşmesinin mümkün olmıyacağını ortaya koyması bakımından
önemliydi (6, 8, 12).
SONUÇ

Periostun kondrojenik potansiyele
sahip olduğu, eklem kıkırdak defektierine nakledildiği zaman normal eklem kı
kırdağına benzer hiyalin kıkırdak dokusuna dönüşebileceği tesbit edildi. Fasya
greftinin ise önce fibröz ve fibrokartilaj
dokusuna dönüştüğü, altıncı haftadan
sonra immatür kıkırdak dokusuna benzer dokuya farkltiaşarak son şeklini aldı
ğı gözlendi. Kontrol grubundaki defektierin fibröz dokuyla kaplandığı ve büyük
kıkırdak defektierinin bu doku türü ile tami ri ne çalışıldığı görüldü.
Bu bulgular ışığında eklem kıkırdak
lezyonlarının serbest otojen periost grefti ile biyolojik olarak tamirinin uygun olacağı kanaatine varıldı.

KAYNAKLAR
1- Engkvist, 0.; and Johansson, S. H.: Perichondrial artroplasty. A elinical study in twenty-six
patients. Scand. J. Plastic Reconstr. Surg. 14:
71-87, 1980.
2- Engkvist, 0.: Reconstruction of patel/ar artic u/ar cartilage with free auto/ogous perichondri-
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DAMARLI KEMiK GREFTLERi
KLiNiK UYGULAMALARI

Dr. Aydm Yücetürk *, Dr. Talat Göğüş **
Dr. Gürsel Leblebicioğlu ***

Ortopedik cerrahide kemik defektle-.
rinin tedavisinde klasik kemik greftlerinin başarısız olduğu sorunlarda damarlı
kemik Mikrocerrahi tekniklerinin gelişme
si ortopedi ve travmatoloji alanını olumlu yönde etkilemiştir. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında 7 hastanın değişik
nedenlerle ortaya çıkan kemik defektieri
mikrocerrahi teknik kullanılarak damarlı
kemik greftiyle tedavi edilmiş ve erken
klinik bulgular literatürle karşılaştırılmış
tır.

Anahtar Kelimeler:
greftiı mikrocerrahi.

Damarlı

kemik

GiRiŞ
Damarlı

kemik greftlerinin amacı
matriks ve yaşayan osteositlerin nakli ile
uzun süren "creeping substitution" süresini kısaltmakı kaynamayı hızlandırmak
tır (1 ı2). 1884 de Hannıın uyguladığı tibo-

fibuler synostoz ilk damarlı kemik gretine örnek olmakla birlikte bu yöntemi
1905 yılında ençok popularize eden
Hungtington olmuştur (3). 1974 yılında
östrup ve Fredrickson deneysel olarak
ilk mikrovasküler anastomuzlu damarlı
kemik greftlerini uygulama alanına getirmiştir (1 ,4ı5ı6ı 7ı8ı9ı 10). Aynı yazarlar
ikinci deneysel çalışmayı 1 yıl sonra radyoterapi uygulanmış mandibula defektierinin rekonstruksiyonunda yapmışlardır
( 11).
1975 de Taylor tibia defekti olan hastaya damarlı fibula nakli yaparak klinik
uygulama alanında serbest damarlı kemik greftini gerçekleştirmiştir (1 ı 4ı 7ı 8ı
9ı 10). Günümüzde ortopedik cerrahide
büyük defektierde en çok kullanılan damarlı kemik greftleri fibulaı iliak kemik
ve kostadır (1 ı 2ı 3ı 4ı 6ı 1O). Konjenital
tibia psöc:foartrozuı konjenital radius
yokluğuı travmatik kemik defektlerindeı
osteomyelit sekeline bağlı kemik defektlerindeı tümör rezeksiyanları sonrasın-

* Hacettepe Üniv. Ttp Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Yrd. Doç.
** Hacettepe Üniv. Ttp Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Profesörü
*** Hacettepe Üniv. Ttp Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Arş. Gör.
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da, vertebra defektleri, asetabulum ve
proksimal femur rekonstrüksiyonlarında
yaygın olarak kullanılmakta proksimal femur rekonstrüksiyonlarında yaygın olarak kullanılmakta ve % 80-100 arasında
başarı
oranları
verilmektedir
(1 ,2,4,6, 10,11 12).
Son yıllarda ilizarov ve Manticelli Spinellinin eksternal fiksatör kullanarak
defektierin kemik kaydınlarak daldurulması yöntemi de kullanım alanına girmiş
fakat henüz bu konuda yeterli yayım yapılmamıştır (2).
Üniversite hastanemizde konvansiyonel kemik greftlemeleri ile sonuç alına
mamış değişik nedenlerle başvuran 7
hastanın birine pediküllü 6 sına serbest
damarlı kemik grefti tedavi amacıyla mikrocerrahi teknik kullanılarak uygulanmış
ve erken sonuçlarımız literatürle karşılaş
J

MATERYEL, METOD ve
BULGULAR

Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalına 1990 yılın
da başvuran 7 hastanın tedavisi damarlı
kemik greftiyle yapılmıştır. Hastalar 2-45
yaş arasında olup ortalama 14.3 yaşdır.
Takip süresi 3 ay 15 ay arasındadır, ortalama 6 aydır. 3 hastada osteomyelit sekeline bağlı, bir hastada ateşli silah yaralanması, 2 hastada konjenital tibia psödoartrozu bir hastada tümör rezeksiyonuna bağlı defekt vardı.
5 hastaya biri pediküllü, 4'ü serbest
damarlı fibula, 2 hastanın birine serbest
damarlı birine osseokutanöz serbest damarlı iliak kemik grefti uygulanmıştır.

tırılmıştır.

Tablo- 1: Hastalar ve Parametreler
Hasta

Cinsiyet

Yaş (yıQ

Defektif
Kemik

Etyoloji

Uygulanan
Grett

Proksimal
Kaynama

Distal
Kampi.
Kaynama

S.Ö.

2
5
6

Tibia
Radius
Tibia

Fibula
Fibula
iliak Kemik

+
+
+

--

---

i.ö.

E

24

Uina

Osteomyelit
Osteomyelit
Konj. Tibia
psödoartrozu
Ateşli silah

+
+

S.T.

K
E
E

Fibula

+

+

Enfeksiyon

iliak Kemik
Fibula
Fibula

--

+

+
-+

--

i.ç.

Kın k

yaralanması

A.Y.
Ö.K.

S.Ç.

E
K
E

45
16

5

Mandibula
Fe mur
Tibia

Osteomyelit
Kondro Sarkom
Konj. Tibia
psödoartrozu

Osteomyelit sekeline bağlı defektler
tibia, radius ve mandibulada ateşli silah
yaralanmasına
bağlı defekt ulnada,
kondrosarkom rezeksiyonuna bağlı defekt ise femurda bulunuyordu Tablo (1).
5 hasta daha önce birkaç kez ameliyat
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edilmiş

+

Enfeksiyon

--

hastalar olup 2 hastaya ilk tedavilerinde damarlı kemik grefti uygulanmıştır. Hastaların ameliyat süreleri 5-1 O
saat arasında ortalama 7,5 saat sürmüş
ve tek ekip tarafından yapılmıştır. Ameliyatta Opmi 6 zeiss mikroskop kullanıl-

hastada yeterli kaynamama ve 1 hastada oluşan kırık, komplikasyonlarımızdır.
Enfeksiyon gelişen 2 hastada greftte
rezorpsiyon olmaması damarlı kemik
greftinin üstünlüğünü ortaya koymaktadır. Ulna defektine fibula grefti konulan
hastada enfeksiyon gelişmesine rağmen
kaynama sağlanmıştır (Resim 1A-B).
Tibia da osteomyelit defektine bağlı
pediküllü fibula grefti uygulanan hastada 3. ayda distal ve proksimal tam kaynama ve hipertrofiye rağmen postoperatif 8. ayda cihazla korumamıza rağmen
distalde kırık olmuş ve konservatif tedavi başarısız kalıp 45 derece anteriara angulasyon geliştiğinden plak vida tesbiti
ve greftlemeye gerek duyulmuştur. Resim 2 A-B-C

Resim lA:

Ateşli

silah yaralanmasma
defekti (Ameliyat öncesi)

bağli

u/na

/8: Damarlt fibula naklinden 8 ay sonraki
görünüm.

m ış ve damar anastomozları 1O-O etilanla gerçekleştirilmiştir. Ameliyat öncesi
angiografi yapılmıştır. Ameliyat sonrası
5 gün Rheomacrodex 30 ccjkg gün,
500 m gr /gün Aspirin ve 5000 lU jgün
s. c. Hepari n kullanılmıştır.
Pastop 2. ve bazı vakalarda 8 gün
sintigrafi ile nakledilen kemiğin beslenmesi kontrol edilmiştir. Hastaların birinde 3 hafta, birinde 6 hasta sonra enfeksiyon gelişmiş ve debridman sonrası enfeksiyon kontrol altına alınmıştır. 1 hastanın greftinde kırık ve angu1asyon olması
nedeni ile plak vida tesbitiyle greftleme,
1 hastaya ise distal da kaynamama nedeniyle greftleme ameliyatı yapılmıştır.
Toplam olarak 2 hastada enfeksiyon, 2

Resim IlA: Tibia osteomye/itine bağlt kemik defekti
1/B: Pediküllü fibula naklinden 3 ay sonra
kaynama ve fibulanm hiperirofisi
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Mandibula defektine serbest iliak kemik uygulanan hastada kemik ağız içi
mukozası ile örtülemediği halde enfeksiyon olmamış, hasta 1. gün sulu gıdalara
başlamıştır ve tam kaynama sağlanmış
tır. Hastaya 6. ayda diş protezi yapılmış
tır.

Konjenital tibia psödoartrozlu bir

hastaya morbiditesi daha az olduğun
dan osseökutanöz iliak kemik uygulanmıştır. Distalde iliak kemik apofizi nedeni ile yeterli kayr.ıama olmadığından 6.
ayda 2 kez ameliyat edilerek bu bölge
greftlenmiştir. Daha önce üç kez değişik
hastanelerde ameliyat edilen hasta halen cihazla mobilizedir ve 5 cm. kısalığı
yönünden takfp edilmektedir (Resim 3).

Resim 3A- B: iliak kemik damarli nakli yapilan Konjenital tibia psödoartrozunun ameliyat öncesi ve
9 ay sonraki görünümü.

Konjenital tibia psödoartrozu olup
daha önce greftleme ve elektromagne-

nakli yapılmıştır. Ameliyat sonrası enfeksiyon gelişen hastada debridmanla en-

tik stimulasyon uygulanan hastada kaynama sağlandığı halde patolojik kırık ge-

feksiyon k?ntrol altına alınmıştır ve 4. ayda fibula etrafına oto ve allogreft uygu-

lişmesi

lanmıştır.

üzerine serbest

damarlı

fibula

8.5 cm. rezeksiyonu takiben uygulanmış
ve başarılı sonuç elde edilmiştir.

Kaynama yönünden takip sü-

resi henüz yetersizdir.
Radius osteomyelit sekeline

Kondrosarkom rezeksiyonu

sonrası

18 cm. femur defekti olan hastaya fibula
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bağlı

serbest damarlı fibula nakledilen hastada distal ve proksimalde tam kaynama

3 ayda oluşmuştur ve hastada halen sorunsuz olarak takibimizdendir (Resim 4
A-B).
Hastaların:ıızda donör saha morbiditesi görülmemiştir.

Resim 4A: Radius osteomye!it seke!ine
defekti.

bağ/1

kemik

48: Damari! fibu!a naklinden 1 yil sonraki
defekti
TARTIŞMA

Mikrocerrahi tekniklerinin gelişmesi
ve serbest damarlı kemik greftlerinin kullanım alanına girmesiyle ortopedik problemierin tedavisine yeni boyutlar gelmiş
tir. Damarlı kemik greftlerinin konvansiyonel greftlere bir çok üstünlükleri var-

dır

(2). Periost, endosteal kemik, kemik
iliği, korteks, osteositler ve osteoblastlar
canlı olarak nakledilmektedir (2, 12). Hastalarda uzun süren "creeping substitution" ortadan kalkmakta ve kaynama Mikrocerrahi de bugün 1.0 mm. dış çaplı damar anastomozlarında % 90 nın üzerinde, 0.5 cm. dış çaplı damarlarda %
85-90 başarı sağlanmaktadır (13).
Puranene göre osteositler oda ısısın
da 1 saatte, serum fizyolojik içerisinde
2-3 saatte ölmektedir. Haas ise sürenin
29 saate kadar uzadığını bildirmektedir
(12). Berggren böbrek transplantasyonunda kullanılan Collins-Terasaki solüsyonunda + 5 C da kemiğin 25 saat süre
ile canlılığını koruduğunu deneysel olarak göstermiştir (5).
Kosta nakillerinin uzun süresi sonuçlarında başarısızlık oranı yüksektir ve
yaygın kullanım alanı yoktur (7).
En çok kullanılan damarlı kemik grefti 1975 de ilk olarak Taylor un kullandığı
fibuladır (2,4,8, 12). ikinci sırayı ise yine
Taylor tarafından 1978 de kullanım alanı
na sokulan iliak kemik almaktadır (7).
Hastalarımızın 5 inde fibula, 2 sinde
iliak kemik nakli yapılmıştır. Darmans ve
arkadaşları konjenital tibia psödoartrozunda damarlı fibulanın iliak kemiğe
· oranla daha başarılı olduğunu belirtmiş
tir (2). Bir. konjenital tibia psödoartrozlu
hastamızda kullandığımız iliak kemik
greftinin sonucu bu görüşü destekler niteliktedir. Mandibula defektine uygulanan iliak kemik damarlı greftinde ise mükemmel sonuç elde edilmiştir.
Damarlı fibula naklinde donör tarafta özellikle 5 yaşın altında distal tibiofibu-
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Resim- 5: Ameliyat öncesi yap1/an 01gital Substraction Angiografi (DSA) kemik defekti olan bölge

ler eklemin stabilizasyonu için vida tesbiti önerilir (2, 7). Biz de 3 hastamızda aynı yöntemi uyguladık. Fibula naklinde
donör saha morbiditelerinden birisi de fibuler sinir felcidir (1, 7,9). Hastalarımızda dikkatli d isseksiyon yapılmış ve bu
kamplikasyon görülmemiştir.

Damarlı

Resim - 6: Konjenital tibia psödoartrozu nedeniyle damar!J fibula
naklinden 8 gün sonra sintigrafik görünüm
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(sağda}.

kemik greftleri denerve ve segmenter kırık olrak kabul edilir. Stress kırıkları en
çok 6-18 aylar arasında
görülür (1,3,7,10). Bir
hastamızda
ameliyat
sonrası 8. ayda cihazla

korunmasına rağmen kırık oluşmuş ve
ikinci bir cerrahiye gerek görülmüştür.
Dormans ve arkadaşlarının 12 hastası
nın 4 ünde aynı sorunla karşılaşılmıştır
(2).
Uzun süren ameliyat nedeniyle 1
hastamızda ve ateşli silah yaralanması
na ikincil geliştiğini düşündüğümüz diğer hastamızda enfeksiyon ortaya çık
mıştır. Ameliyat sonrası 3. ve 6. haftada
görülen bu kamplikasyon debridman ve
antibiyotik tedavisi ile kontrol altına alın
mış, greftlerde sorun yaratmamıştır.
Hastalarda ameliyat sırasında ve
sonrasında antiköagulan tedavi tartışma
konusudur. Biz hastalarımızda 5 gün süre ile anticoagulan tedavi uyguladık ve
uygulamaya devam etmekteyiz. Tüm vakalarımızda literatürle uyumlu olarak
ameliyat öncesi alıcı ve verici alanın angiografisiyle ameliyat sonrası sintigrafiyi
rutin uygulamaktayız (1 ,2, 7) (Resim 5 6).

SONUÇ
Damarlı

kemik greftleri ortopedik
cerrahiye yeni boyutlar kazandırmıştır.
Uzun süreli laboratuar ve ekip çalışması
gerektiren bu yöntem 1990 yılı başından
bu yana Hacettepe Üniversitesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında uygulanmaktadır. Henüz erken sonuçlarını
aldığımız bu yöntemin klasik greftlerden
sonuç alınamadığı durumlarda başarılı
olduğu saptanmıştır. Uzun süreli çaba
gerektiren bu mikrocerrahi tekniğin de
başarısız olabileceği ve komplikasyonlarının bulunabileceği akıldan çıkarılmama
lı,

tedavinin
tuar ve ekip

başarısının

tecrübe, laboraçalışmasıyla artacağı unutul-

mamalıdır.
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NÖROVASKÜLER ADA FLAPLERi
Dr. Sait ADA *, Dr. Aslan BORA *
Dr. Fuat ÖZERKAN

*, Dr. Ya!çtn ADEMOGLU **

El cerrahisinde parmak ucu duyusunun rekonstruksiyonunda en pratik yön-,
tem Nörovasküler pediküllü ada flapleridir. Özellikle başparmak ve ikinci derecede de işaret parmağı pulpa kayıpların
da, lezyonlarında vejveya tamir edilemez ve geri dönülemez sinir hasarların
da pediküllü ada flebi duyu restorasyonunda kullanılmaktadır. Bu flabin fikir babası Moberg (1), ilk dizayn edip kul lanan da Littlerdir (2).
Terminal phalan amputasyonlarında
distal pulpanın ileri skatrili lezyonlarında
(3-4), pul pa kayıplarında (5) primer (6)
ve elektif olarak Lokal (7) veya diğer parmaklardan yararlanılarak kullanılmışlar
dır.

Replante edilmesi olanaksız olan,
replantasyonun dolaşımının sonradan
bozulduğu parmaklarda veya replantasyon merkezlerine geç ulaşılan durumlarda kullanılabilir (8).
'
Bu çalışmanın amacı, Nörovasküler
Pediküllü Ada Flabinin el yaralanmaları n* izmir El ve Mikrocerrahi Hast. El Cerraht Uzmant
** Buca SSK Hast. Ortop. ve Travm. KI. Uzmant
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da bizim kullandığımız alanları göstermek, ayrıca flabin; taetil potansiyelini ve
duyu kalitesini sergileyebilmektedir.

MATERYAL ve METOD

1988-1990 yılları arasında toplam 7
olguya Nörovasküler Pediküllü Ada Flabi uygulandı. 2 olguya acil, diğer 5 olguya ise elektif olarak flap yapıldı. Tüm olgularda flap 3. parmağın ulnar yüzünden kaldırıldı, 5 olguda başparmak, 2 olguda işaret parmağına kaldıran flap yayıldı. Hiçbir olguda flap dolaşımında bir
sorun olmadı. En küçük yaş 19, en büyük yaş 53 olup, ortalama yaş 28'dir. En
kısa izleme süresi 1O ay, en uzun izleme
süresi 35 ay olup, ortalama izleme süresi 22 aydır. Hastaların hepsi iş kazası geçirmiştir.

3 olgumuzda McGregor'un kasık flabi Nörovasküler Pediküllü Ada Flabi ile
kombine edilmiş 4 olguya ise primer Nö-

rovasküler Pediküllü Ada Flabi uygulanmıştır. Bu olguların 2'sine acil koşulların
da primer girişim uygulanmış ve diğer 2
olguya sekonder olarak uygulanmıştır.
Bu olgulardan birisinde cruh yaralanması geçirmiş, yara bakımı yapılamamış
pulpada ağır bir enfeksiyon ile bize baş-

vurmuştur.

1.5 aylık bir pansurnan döneminden sonra enfeksiyon geçmiş. Fakat
cild sürekli olarak açılma eğilimi ve lokal
dolaşım bozukluğu belirtileri göstermiş
tir. Burada uygulanış nedeni ek vasküler
bir doku ile bölgenin öncelikle dolaşımı
nı arttırma olmuştur (5. olgu)

Resim- 1

SONUÇLAR
Tüm hastalarda koruyucu duyu gelişmiştir. Soğuk intolaransı 3 olğuda var,
3 olguda az miktarda mevcut ve bir olguda ise yoktur. Başparmağa flabin yapıldığı 5 olgunun 3'ünde 1. webb'te hafif
bir cilt kontraktürü gelişti. Duyunun objektif değerlendirmesi 2 nokta ayırımı ve
Semens-Wenstein Esteziometresi ile yapıldı. 2 nokta ayırımı en az 4 mm., en
çok 6 mm. olup, ortalama 4. 7 mm. dir.
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Bu normal ortalama değerlerden 1. 7
mm·. azdır.
SW ile yapılan ölçümlerde en az
2.83 qr, eri çok 4.17 qr. bulunmuştur.
Bu normal değerleri ile karşılaştırıldı ve
ortalama 2 çubuk geri kaldığı saptandı.
7 olgudan 4'ünde double sensasyon
saptandı. Hastanın kendi fonksiyonel sonuç değerlendirilmeleri 2 hastada çok
memnun, 4 hastada memnun ve 1 hastada orta'dır.

Tablo- 1
Olgu

Takip

Soğuk into-

2 nokta

Dönme

Süresi

lerasyon u

ayrımı

1.S.Ç.

35 Ay

Yok

5mm.

2.M.V.

35 Ay

Az

3.S.K.

24 Ay

4.Y.D.

s.w.

Double

Memnu-

iş

Sensasyon

niyet

Başlama

4.17

--

çok iyi

+

4mm.

2.83

+

çok iyi

+

Yok

4mm.

3.22

--

iyi

+

13 Ay

Yok

6mm.

3.22

+

iyi

+

5.M.T.

10 Ay

Var

4mm.

3.22

+

iyi

+

6.N.E.

12 J:..y

Var

4mm.

4.17

+

iyi

+

7.T.K.

28 Ay

Var

4mm.

3.22

--

orta

+

(mm)

'

TARTIŞMA

Nörovasküler Pediküllü Ada flabi
1955'de Moberg tarafından tanımlanmış
(1) ve. Litler tarafından geliştirilmiştir (2).

Oldukça eskiden beri bilinen bir flaptir.
Uygulama tekniği zor ve titiz bir çalışma
yı gerektirir. Buna karşın geniş kullanım
alanı mikro enstrumanların gelişimi ve
büyütme altında çalışmanın yaygınlaş-

Resim- 2
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ması

ile artmıştır (9).
Parmak pulpa kayıplarında ve parmakların özelliklede başparmağın ağır
yaralanmalarında ve duyusunda düzeltilemez hasarların olduğunda kullanılmış
tır (3,4,5,6).
Simonetta, kemik grefti + tüp pedikül ve Nörovasküler Pediküllü Ada flabikombinasyonunun uygulanmasını önermiştir (8).
Biz başparmağın replante edilemeyen veya replantasyon için geç kalmış
·veya sonradan ağır crush nedeni ile nekroze olmuş başparmağa, başparmak osteokondinöz yapısını koruyarak McGre-'
gor' un kas ık flabi ve flabin ayrılması sıra
sında Nörovasküler Pediküllü Ada flabi
uyguladı k.
Diğer 4 flabin 3' ü literatürde yayınla. rı yapılmış kriteriere ve uygulama alanlarına uygundur. Fakat lokal dolaşım bozukluğu nedeni ile ek vaskülarizasyonu
sağlama fikri ile uygulamaya rastlamadık

Duyunun objektif ölçüm kriterlerinde literatüre uygun tatmin edici sonuçlar alınmıştır (9, 10).
Buna karşın hafif bir soğuk intoleransı, ikili duyu webb kontraktürü ve donör
sahadaki uyuşukluk klinik olarak dezavantajları olarak sayılmalıdır.
Teknik zorluğuna rağmen çoğu zaman parmağın kazanılmasına ve duyu-
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landırılmasında

beklemeksizin sonuç alı
nabilecek flabi, özellikle başparmağın
ve indeks parmağın yaralanmalarında
kullanılmasını öneririz.
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H.Ü.T.F. ORTOPEDi KLiNiGi KEMiK
BANKASI UYGULAMALARININ
ERKEN DONEM SONUÇLARI

Dr. Mümtaz Alpaslan *, Dr. Muharrem YaztCJ **, Dr. Haluk Berk ***

Bol miktarda kemik ihtiyacı olan haş
talarda ve rekonstrüksiyon amacıyla kemik bankasından allogreft kullanımı, yaygın, etkin ve güvenli bir yöntemdir. Kliniğimizde, yaklaşık üç yıllık süre içinde 31
hasta, allogreft kullanılarak tedavi edilmiş, erken dönemde hiçbir komplikasyonla karşılaşılmamıştır. Bu allogreftlern
23'ü protez revizyonlarında, 2'si skolyoz
cerrahisinde, 2' si kemik kistlerinde, 1'i
çok parçalı fe m ur kırığında, 1'i konjenital tibia psödoartrozunda kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kemik

Bankası.

GiRiŞ

Kemik transplantasyonuyla ilgili ilk
denemeler eski Mısır'da gerçekleştiril
miş ve sonuçları papirüslerde yeralmış
tır. Vlodern anlamdaki ilk kemik nakli ise
1800' lü yılların sonlarında gerçekleştirile*

bilmiş

ve 1940'tan sonra bugünkü bilimsel temellerine oturmuştur.
Ortopedik cerrahideki başdöndürü
cü gelişme, greft ihtiyacını da arttırmış
ve otogreftler bu ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmıştır. Ekstremite koruyucu tümör cerrahisi, geniş füzyon gerektiren
skolyoz vakaları ve total kalça protezi revizyonları, günümüzde allogreftlerin en
sık kullanıldığı alanlardır.

Doku uygunsuzluğu ve buna bağlı
immün reaksiyonlar nedeniyle, alınan
greftlerin en sık kullanıldığı alanlardır.
Doku uygunsuzluğu ve buna bağlı
immün reaksiyonlar nedeniyle, alınan
greftlerin hiçbir işleme tabi tutulmadan
taze olarak kullanılamaması ve uzun süre saklama ihtiyacı, kemik bankaları fikrini doğurmuş ve kısa zamanda uygulama alanına girmesine neden olmuştur.
Bugün, dünyanın gelişmiş ortopedi
merkezlerinin hemen hepsinde kemik
bankası mevcuttur. Kliniğimizde 1988
Temmuz ayında bir kemik bankası kuru-

Hacettepe Ü. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.O. Profesörü

** Hacettepe ü. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Araşt1rma Görevlisi
*** /nstitut Ca/ot, Berck-Sur-Mer, Fransa, Uzman Doktor
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larak faaliyete geçmiş ve bu tarihten itibaren rutin olarak kullanılmaya başlamış
tır. Bu bildiride, kemik bankası uygulama sorunları ve allogreft kullanılan hastaların erken dönem sonuçları tartışılmış
tır.

MATERYAL VE METOD

Bu çalışma için, önceden hazırlana
rak her hasta için ayrı ayrı düzenlenen
kemik bankası formları gözden geçirilmiştir.

Kemik vericisi olabilecek hastalar
ameliyata alınmadan önce sistemik muayeneleri ve rutin laboratuar tetkikleri yapılmıştır. Fokal enfeksiyon odağı (üriner,
respiratuar, dental vs.) araştırması,
HBsAg, HIV, VDRL ve kan grubu tayini
mutlaka yapılıp kaydedildikten sonra,
tüm testleri negatif olan hastalar donör
olarak seçilmişlerdir. Malignite, koliage n
doku hastalığı, sistemik veya insizyon
çevresinde lokal enfeksiyon, metabolik
kemik hastalığı, etyolojisi bilinmeyen bir
hastalık olup olmadığı ayrıntılı bir şekil
de araştırılmış ve bu hastalıklardan birinin varlığında donör ekarte edilmiştir.
Greftler tüm yumuşak dokuları temizleyip aerob ve anaerob kültürleri alın
dıktan sonra, içice iki steril naylon torbaya konularak derhal bankaya kaldırılmış
lardır. Banka olarak, Temmuz 1988 ila
Ağustos 1990 tarihleri arasında - 30 derecelik derin dondurucu, Ağustos
1990' dan itibaren - 70 derecelik derin
dondurucu kullanılmıştır. Derin dondurma dışında ek bir sterilizasyon yöntemi
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kullanılmamıştır.

Radyolojik ve klinik olarak önceden
kollagen doku hastalığı tanısı olmadığı
halde, operasyon sırasında herhangi bir
kuşku oluşması halinde doku örnekleri
alınarak patolojik inceleme yapılmıştır.
Kültür ve patoloji sonuçları negatif
olarak rapor edildikten 1 hafta sonra
greftler kullanılmaya başlamıştır. - 30 derece için maksimum kullanma süresi olarak 6 ay, - 70 derece için 1 yıl sınırı konmuş ve bu süre içinde kullanılmayan
greftler atılmışlardır.
Kullanıma hazır greftler, uygun kan
grubundan hastaların ameliyatlarında
steril şartlarda açılarak oda sıcaklığında
ki Ringer Laktat solüsyonu içinde çözünmesi beklenmiştir. Oda sıcaklığına ulaşan greftler, ihtiyaca göre küçük parçalar veya blok halinde kullanılmıştır.
Yukarıda belirtilen şartlara uygun
olarak bankaya kabul edilen ve saklanan 93 allogreftten 4 tanesi kültürde üreme olduğu, S'i HBsAg pozitif olduğu, 1'i
VDRL titresi yüksek pozitif olduğu, 13' ü
belirlenen süre içinde kullanılamadığı,
26'sı ise kayıtları ve tetkikleri yetersiz olduğu için ekarte edilmek zorunda kalın
mıştır. Kullanım sırasında 28 hastada
kan grubu uygunluğuna dikkat edilmiş,
çok bol kemik ihtiyacı olan ve ihtiyacı o
günkü banka koşullarında aynı gruptan
temin edilememiş 3 hastada, ilk ameliyatta alınan greftler bankada saklanarak
hastaların ikinci ameliyatlarında kullanıl
mıştır.

Kullanılan

kemik örneklerinden 28'ini dejeneratif zeminde total kalça protezi, 4'ünü kırık nedeniyle çıkartılan femur

başları;

4' ünü total diz protezi kesileri;
1'ini pat ella, 1'ini fibula; 1'ini ise arnputasyon materyali (distal tibia, febula ve
tarsal kemikler) oluşturmuştur. Kadavradan elde edilen 1 allogreft, enfeksiyon
nedeniyle kullanılamamıştır.
Bu allogreftlerin 23' ü total kalça protezi revizyon ameliyatlarında kıyma veya
blok olarak, 2'si skolyoz cerrahisinde
posterior füzyon için, 1'i konjenital tibia
psödoartrozunda, 2'si rekürren soliter
kemik kistinde, 1'i çok parçalı su prakondiler femur kırığında, 1 'i ise pelvik abiigiteli bir olguda obligiteyi düzeltmek içio

tabolik hastalık,
g. Yüksek doz radyasyon öyküsü,
h. Etyolojisi bilinmeyen hastalık,
ı. Veneral hastalık,
olmamalıdır. Yine, odağı açıklana
mayan yüksek ateşli hastalar kemik donörü olamazlar.
Tarihsel gelişim süreci içinde allogreftler 3 farklı şekilde kullanılmışlardır:
1. Taze,
2. Derin dondurucuda soğutularak,
3. Çeşitli yöntemlerle sterilize edilip
derin dondurucuda soğutularak.

kullanılmıştır.

Allogreft kullanılan hastaların ortalama yaşı 46.7 ve ortalama takip süresi
13.9 aydır (en az 3, en çok 32 ay). Greftler alındıktan ortalama 4.4 ay sonra kullanılmışlardır (en az 15 gün, en çok 12
ay). Takip süresi içinde allogreft kullanı
mına bağlanan hiçbir kamplikasyon görülmemiştir.

SONUÇLAR VE

TARTIŞMA

Son yıllarda, tüm dünyada yaygın
bir uygulama haline gelen allogreft kullanımı için ilk şart, uygun vericinin bulunmasıdır. Kemiği bankaya kabul edilecek
bir hastada;
a. Sistemik sepsis veya enfeksiyon,
b. Maling tümör,
c. Aktif veya geçirilmiş hepatit,
d. AIDS,
e. Kollagen doku hastalığı,
f. iskelet sistemini de ilgilendiren me-
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ilk yöntem, immün yanıt nedeniyle
kısa zamanda terkedilmiştir. Deneysel
olarak, taze allogreft transferi yapılan köpeklere yüksek doz immünsüpresif ilaç
verilmiş ve immünsüpresyonun kaynama süresini uzattığı, ancak kaynamaya
engel olmadığı gösterilmiştir. Fakat yine
de taze allogreft + immünsüpresif tedavi uygulaması pratikte çok fazla kabul
görmeyerek terkedilmiştir. O derecenin
üzerindeki sıcaklıklarda, enzimatik aktivite durmayacağı için 24-48 saat sonra
yaygın nekroz gelişerek rezorpsiyona
yol açar. Bu nedenle derin dondurucunun en az - 1O ila - 20 derece arasında
olması şarttır. Pekçok araştırma, - 20 derece civarında kemiklerin 6 ay, - 70, - 80
derecede ise çok daha uzun süre muhafaza edilebileceğini göstermiştir. - 70 derecede saklanan greftlerin üç yıl süreyle
kullanılabileceği söylenmişse de, yaygın
kabul gören görüş en çok 1 yıl civarında
kullanılması şeklindedir. - 70 derecenin
lokal antijeniteyi kırmak için ideal ısı de-

recesi olduğu da kanıtlanmıştır.
Sadece soğutarak enfeksiyon taşını
mını önlemek mümkün değildir. Spor yapan bakteriler ve bazı virüsler, derin
dondurucuda bile hayatiyetlerini koruyabilirler. Enfeksiyon riskini azaltabilmek
için çeşitli sterilizasyon yöntemleri önerilmiştir. Bu yöntemleri, avantaj ve dezavantajlarıyla kısaca özetlemek gerekirse:

lanılmamaktadır. Şimdiye

kadar, allogreftlere ait hiçbir enfeksiyonla karşılaşıla
mamıştır. Ancak yavaş seyirli enfeksiyonlar hakkında konuşabilmek için, serimizin ortalama takip süresi çok kısadır.
Transfer edilen bir greft, ister otogrefi isterse allogreft olsun, yeni yatağın
de benzer süreçl'eri geçirir. Ancak, allogreftlerde tüm hücreler tahrip olduğu için
kemik rejenerasyonun ilk safhası olan
osteoneogenezis görülmez. Histolojik
çalışmalarda, masif allogreftlerin inkorpore olmadığını gösteren bazı yayınlar
varsa da, Brown, radyolojik olarak allootogreftler arasında inkarporasyon açı
sından anlamlı bir fark olmadığını göster-

1. Otoklavizasyon: Kemiğin biyolojik aktivitesi tümüyle ortadan kalkar ve
kemik biyomekanik olarak güçsüzleşir.
2. lrradyasyon: 20 kGy de bakteriler, 25-40 kGy de virus ve sporlar ölür.
Ancak osteokondüktif kapasite azalır ve
mutajenite artar.

miştir.

Bizim serimizde de, asetabular rekonstrüksiyon amacıyla blok greftler kullanılan iki hastanın 1 yıl sonraki grafilerinde, greftlerin radyolojik olarak tümüyle
inkorpore olduğu, trabelukasyon gelişti
ği ve çevre! kemikle aynı dansiteye ulaş
tığı görülmüştür. Çatı rekonstrüksiyonu
yapılan diğer hastalarda, greft-yatak arasında radyolusens bir çizgi hala mevcuttur. Ancak bu hastaların takip süreleri
henüz çok kısadır. Asetabular kafes arkasına toz şeklinde greft daldurularak
yapılan revizyonlardan 1 yıldan uzun süreli takipleri olanlarda belirgin inkarporasyon mevcuttur.
Bilindiği gibi, allogreftler mekanik
olarak otogreftlere göre daha dayanık
sızlardır. Bu özellik, yük binen bölgelerde blok halinde kullanılan greftlerin erken dönemde kollabe olmasına yol
açar. Asetabular kap süperiorunu desteklemek amacıyla allogreft kullandığı-

3. Etilen oksit: Biyomekanik stabiliteyi azaltır ve irritasyon yapar.

4. Alkol: Patolojik germleri ve
HIV' in öneiTH i bir bölümünü öldürür, fakat sporlara etkisizdir. Osteokondüktif
karakteristikleri değiştirmez.
5. Civa Bileşikleri: Karsinojendir ve
osteokondüktif kapasiteyi azaltırlar.
Yukarıda

da görüldüğü gibi, henüz
komplikasyonu olmayan, ideal bir sterilizasyon yöntemi bulunamamıştır. Bu nedenle pekçok merkezde sadece derin
dondurma ile yetinilmektedir.
Kliniğimiz kemik bankasında da, allogreft kullanımı sırasında derin dondurmaya ilave bir sterilizasyon yöntemi kul-
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mız

vakalarda, henüz kollalpsla karşıla
şılmamıştır. Hastalar çok yakın olarak izlenmektedir.
Poliomiyelite bağlı pelvik tilti olan bir
hastada tilti düzeltmek amacıyla blok allogreft kullanılmıştır. 24 ay sonraki kontrolde, greftin iliak kemikle temas eden
bölümünde inkorporasyonun geliştiği,
greft yüksekliğinin postoperatif dönemle
aynı olduğu, greftin iliak kemikle temas
etmeyen kısımlarının rezarbe olduğu görüldü. Bu rezorpsiyon kemiğin stresten
uzak oluşuna bağlandı.
Vakaların büyük çoğunluğunda allogreftler, küçük parçalar halinde ve hastanın kendi kemiğiyle karıştırılarak kullanılmıştır. Bu uygulama, muhtemelen
greft inkorporasyonunu hızlandırarak
hastanın sorunlarının çözümünü kolaylaştırmış, fakat allogreft kullanımındaki
başarı yüzdesi hakkında fikir edinebiimeyi güçleştirmiştir. Değerlendirme güçlükleri olmakla beraber, vakalarımızın büyük bir çoğunluğunda aldığımız yüzgüldürücü sonuçlar allogreft uygulamasının
başarısı olarak değerlendirilmiştir. Daha
önce birçok kez ameliyat edildiği halde
başarısız olunan bir konjenital tibia psödoartrozu vakasında, sadece allogreft
kullanılarak kaynama sağlanmıştır. Postoperatif 1 yıl i0inde yeni bir kırık oluşma
mıştır.

Daha önce 3 er kez ameliyat edildiği
halde, lezyonları nükseden 2 hastanın
kaviteleri oto - allogreft karışımıyla doldurulmuş ve ortalama 4. ayda kavitelerin tümüyle dolduğu, 7. ayda trabekülasyon oluşumunun tamamlandığı görülmüştür.

Literatürde, allogreftlere ait en sık
karşılaşılan komplikasyonlar olarak psödoartroz, osteomiyelit ve kırıklar gösterilmekte ve % 1O - 40 baş?.rısızlık oranları
bildirilmektedir. Ancak, özellikle toz
greftlerin ne kadarının rezorbe, ne kadarının inkorpore olduğunu gösterebilmek,
mevcut tetkik"yöntemleriyle mümkün olmadığı için kesin sonuçların saptanabilmesi mümkün değildir.
Son olarak allogreft kaynağı olarak,
özellikle tümör cerrahisinde kadavralardan yararlanılmakta, ancak ülkemiz şart
larında bu pek mümkün olamamaktadır.

SONUÇ
Ortopedik cerrahide artan greft ihtiyacını karşılamak amacıyla kemik bankalarında saklanan allogreftlerin kullanılma
sı, etkin, gC:ven,'i ve vazgeçilmez bir yöntemdir. Kendi kliniğimizdeki uygulamaladan edindiğimiz izlenim, bu bilgiyi doğ
rular mahiyettedir.
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KAFA TRAVMASININ KlRlK iYiLEŞMESi VE SERUM
GROWTH HORMON (GH) SEViYESiNE ETKiLERi

Dr. Eyüp S. Karakaş *, Dr. C. Y!ldmm Türk **
Dr. Mahmut Argün **, Dr. Vedat Şahin **

Ocak 1989 - Aralık 1990 tarihleri arasındaki iki yıllık dönemde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi ve· Ortopedi - Travmatoloji Polikliniği
ne başvuran ve yatırılan kafa travması
beraberinde diafiz kırığı olan 34 hastadan oluşan grup ile, kafa travması olmaksızın diafiz kırığı olan 15 hastadEm
oluşan kontrol grubunda, kan serum
Growth Hormon (GH) seviyeleri ve radyolojik olarak kırık iyileşme cevabı araştı
rıldı. Kafa travması olan gruptaki hastalarda travma sonrası Bilgisayarlı Beyin
Tornagrafisi yapıldı. Hastaların hepsinde
kırıktan bir ve üç hafta sonra kan serum

Growth Hormon (GH) seviyelerine bakıl
dı. Radyolojik olarak kırık iyileşme cevabı ölçüldü. Kafa travması olan gruptaki
serum GH değerleri ve kırık iyileşme cevabı kafa travması olmayan gruba göre
daha yüksek bulundu.
Kafa travması beraberinde diafiz kırı
ğı olan hasta grubundaki hızlı kırık iyileş
mesi ve aşırı kallus oluşumunda yüksek
serum GH seviyelerinin önemli bir faktör
olabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler:

kafa travması, Growth Hormon (GH)

* Erciyes Üniv. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.O. Profesörü
** Erciyes Üniv. T1p Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D.
Not: Bu

çallşma

Doç. Or. Ali Bakt1r'm katkiian ile

Kırık iyileşmesi,

gerçekleştirilmiştir.
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THE EFFECTS OF HEAD INJURY
TO FRACTURE HEALING ADID
SERUM GR.OWTH HORMON
(GH) LEVELS

From January 1989 to December
1990, 34 patients who had diaphyseal
fractures with head injuries and 15 patients who had only diaphyseal fractures
were treated at the Department of Orthopaedic and Travmatologic Surgery of
Erciyes University in Turkey. Serum GH
levels and fracture healing respanses were studied. Computerized Brain Tomography was applied on all of the patients with head injuries. One week after
and three weeks after fracture serum
GH levels were studied and fracture healing respanses were measured. Serum
GH levels and fracture healing respanses were higher in patients with head injuries than without head injuries pqatients.
In conclusion; in patients with head
injuries, rapidly fracture healing and excressive callus formatian might be because of higher serum GH levels.
Key Words: Fracture healing, head
injury, Growth Hormen (GH)
Kırıkların, kafa travması olan hastalarda, kafa travması olmayan hastalara
göre daha hızlı iyileştiği, kallus oluşumu
nun daha fazla olduğu klinik olarak gösterilmiştir (3,4,5, 7,9, 1O, 11). Perkins ve
Skirving (7) kafa travmalı hastalarda ölçülen kallus büyüklüğünün daha fazla,
kırık iyileşme süresinin daha kısa olduğunu bildirmiştir. Spencer (10), klinik çalışmasında kafa travması olan hastalar-
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daki radyooljik kırık iyileşme cevabının
kafa travması olmayanlara göre yüksek
olduğunu bildirmiştir. St one ve ark (11)
klinik çalışmalarında, kafa travmalı hastalardaki kırık iyileşme süresinin, aynı kırı
ğın normal şartlarda iyileşmesi için gerekli sürenin yaklaşık yarısı kadar olduğunu bulmuştur. Garland ve ark (4,5),
iki ayrı klinik çalışmalarında bu hastalarda yüksek oranda periatiküler heterotopik ossifikasyon bildirmiştir.
Kafa travması olan hastalardaki osteogenezisin uyarılma mekanizması bilinmemektedir (3,4,5, 7,8,9, 1O, 11). St one
ve ark (11), bu hastalardaki hızlı kırık iyileşmesini, hastaların aşırı ventilasyonuna sekonder olarak gelişen respiratuvar
alkalozise bağlamaktadır. Bidner ve ark
(3) kafa travmalı hastaların sirkülasyonlarında, muhtemelen kemik hücre! i için büyümeyi artırıcı bir faktörün yüksek oranda bulunduğunu göstermiştir. Growth
\hormonun kırık iyileşmesi üzerine etkisi deneysel olarak gösterilmiştir (1 ,2,6).
Biz bu klinik çalışmamızda kafa travması olan ve olmayan iki ayrı hasta grubundaki diafiz kırıklarında, radyolojik olarak
kırık iyileşme cevabı ve serum GH seviyelerini araştırdık.

HASTALAR ve METOD

Ocak 1989 - Aralık 1990 arasındaki
iki yıllık dönemde Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Acil Servisi ve Ortopedi Travmatoloji Polikliniğine başvuran, kafa travması beraberinde diafiz kırığı olan
38 hasta ile kontrol grubu olarak seçilen

.

ve kafa travması olmaksızın sadece diafiz kırığı olan 15 hasta bu çalışmaya alın
d ı. Kafatravması olan hastalardan 4' ü
travma sonrası birinci haftada kırığa bağ
lı olmayan nedenlerle kaybedildiği için
çalışmadan çıkartıldı.

Çalışmaya alınan

49 hastanın yaşları
3-50 yıl arasında (ortalama 14.2 yıl) idi.
Hastalardan 35'i erkek, 14'ü kadın idi.
Olayın oluş sebebi 40 hastada trafik kazası, 9 hastada yüksekten düşme idi. Kafa travması olan 34 hastanın 48 kırığı, kafa travması olmayan 15 hastanın 21 kırı
ğı incelemeye alındı. Kafa travması olan.
gruptaki hastaların kırıklarının anatomik
lokalizasyonuna göre dağılımı şöyle idi:
25 femur, 8 humerus, 8 radius-ulna, 6 tibia-fibula, 1 klavikula. Kafa travması olmayan grupta ise bu dağılım; 1o femur,
7 tibia-fibu!a, 3 humerus, 1 radius-ulna
şeklinde idi.
Kafa travması olan grupta incelenen, 25 hastanın 34 kırığı konservatif olarak, 9 hastanın 14 kırığı cerrahi olarak tedavi edildi. Kafa travması olmayan gruptaki 12 hastanın 17 kırığı konservatif olarak, 3 hastanın 4 kırığı ise cerrahi olarak
tedavi edildi. Kafa travması olan hasta
grubundaki 6 hastanın 1O kırığında konservatif yöntemlerle kırığa hakim olunamadığı için cerrahi girişim uygulandı.
Kafa travması olan hastalarda; a)
Radyolojik inceleme, b) Endokrinolojik
inceleme, c) Bilgisayarlı Beyin Tornagrafisi yapıldı. Kafa travması olmayan hastalarda ise a) Radyolojik inceleme, b) Endokrinolojik inceleme yapıldı.
a) Radyolojik inceleme: Bütün kırık
larda kırıktan hemen sonra ve üçüncü
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haftanın

sonunda, kırık olan bölgenin iki
yönlü radyografisi alındı. Üçüncü hafta
sonunda çekilen ön-arka kırık bölge radyografisinde, Spencer (1 O) tarafından
kullanılan metoda göre kırık iyileşme cevabı ölçüldü.
b) Endokrinolojik inceleme: Her iki
hasta grubunda da kırıktan sonraki birinci ve üçüncü. haftada, serum Growth
Hormon seviyesini tayin etmek için kan
örnekleri alındı.
c) Bilgisayarlı Beyin Tomografisi: Kafa travması olan hastalarda acil servise
ilk başvurusunda yapıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından değerlendirildi.
Bulgular değerlendirildi. Bu esnada
Student testi kullanıldı.

BULGULAR
Çalışmanın yapıldığı

49

hastanın,

69

kırığı değerlendirildi.

a)
Radyolojik
Değerlendirme:
Üçüncü hafta sonunda ölçülen kırık iyileşme cevabı;

kafa travması olan hasta
grubunda, kafa travması olmayan hasta
grubuna göre daha yüksek idi. iki grup
arasında kırık iyileşme cevabı bakımın

dan istatistiki olan önemli fark vardı (P
< o.o1, Tablo 1).
Kafa travması olan hasta grubundaki kırıklarda, periferde hızlı bir şekilde
radyodens bir tabakanın oluştuğu, buna
karşılık olarak kontrol grubunda dışarı
doğru yayılan üniform bir dansitenin
oluştuğu görüldü.

Tablo - 1. Radyolojik Sonuçlar
Kafa

X

Travması

Olan Hasta

Kırıkları

Kafa

Travması

Olmayan Hasta

Kırıkları

(n: 48)

(n : 21)

X+ SD

X+ SD

t

p

1.94 + 0.53

1.28 + 0.13

ö.?5

< 0.01

+ SD: Ortalama Standart Sapma

n: Vaka Say1s1

göre daha yüksek idi. iki grup arasında
1. ve 3 haftada, serum GH değerleri bakımından önemli fark vardı (P < 0.01,
Tablo ll).

b) Endokrinolojik Değerlendirme:
1 ve 3 haftada ölçülen serum GH seviye-·
leri; kafa travması olan hasta grubunda,
kafa travması olmayan hasta grubuna

Tablo ll.
Kafa

Hastaların

Travması

Serum GH Seviyeleri (ngjml) (n : 47)
Kafa

Olan

Travması

Olmayan

Hastalar

Hastalar

(n : 34)

(n : 15)

X+ SD

X+ SD

t

p

1 Hafta

3.88 + 1.53

1.70 + 0.92

6.17

< 0.01

2. Hafta

2.88 + 1.1 o

1.88 + 1.20

2.81 < 0.01

X + SD: Ortalama Standart Sapma
n : Vaka Say1s1

c) Bilgisayarlı Beyin Tomografisi:
13 hastada normal bulundu. Hastalar
kommosyo cerebri olarak deerlendirildi.
BBT'de 8 hastada beyin ödemi, 12 hastada ise kontüzyon vardı. Hastaların %
56'inde BBT'de ciddi hasar mevcut idi.
TARTIŞMA

Spencer (10) kafa travmasının ciddiyetinin kırık iyileşme cevabında önemli
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bir faktör

olduğunu

bildirir. Kafa travması yönündE~m tam bir teşhisin CT ile konulabileceğini söyler. O kendi serisinde
vakaların % 73' ünde ciddi kafa travması
bulmuştur. Bizim vakalarımızn % 65'inde Bilgisayarlı Beyin Tomografisinde ciddi hasar var idi.
Kafa travmalı hastalarda oluşan kallus değişik şekilde adlandırılmıştı. Garland ve ark (4}, "heterotopik ossifikas-

yon", Garland ve Rhoades "miyozitis ossifikansj, Spencer; "heterotopik bone"
olarak adlandırmışlardır. Bu hastalarda
radyolojik olarak ölçülen kırık iyileşme
cevabının, yüksek olduğu, kafa travması
olmayanlarla karşılaştırıldığında istatistiki olarak anlamlı bir farkın olduğu bildirilmektedir (7, 10, 11). Bizim çalışmamızda
da iki grup arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı idi. Bu aşırı kallus oluşumu
nu "miyozitis ossifikans" olarak adlandır
mak doğru olur.
izumi (1983) kafa travmalı hastalardaki anormal osteogenezisi kontrol edilemeyen hareketler ve mobilizasyon·
bağlamıştır. Bizim 1O kırık vakamızda da
aynı nedenlerle kırığa hakim olunamamıştır. Bu vakalarda ameliyat esnasında
aşırı kallus oluşumu gözledik. Perkins
ve SkıNing (7) ise kafa travması olan ve
olmayan iki ayrı hasta grubunda intramedüller çivileme ile femur kırıklarını tedavi etmiş, sonuçta kafa travmalı hastalarda yüksek kırık iyileşme cevabı bulmuş. Hareketin önemli bir sebep olamı
yacağını bildirmiştir.

Bak ve ark (1) biyosenteti~ GH' un
farelerde kırık iyileşmesini uyardığını
göstermiştir. Bali ve ark (6) insan büyüme hormonunun farelerde kırığın dayanıklığını artırdığını biyomekanik olarak
göstermiştir. Yakın zamanda Bidner (3),
klinik çalışmasında, kafa travması olan
hastalarla, kafa travması olmayan hastaların serum örneklerini karşılaştırdığın
da, kafa travmalı hastaların serumların
da, osteoblast fenatipi hücrelere etkili
artmış growth-faktör aktivitesini tespit etmişlerdir. Bizim çalışmamızda da kafa
travması olan hastalardaki serum GH seviyeleri, kafa travması olmayan hastalar
göre yüksek idi.
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Sonuç olarak; kafa travması ile uyarı
lan osteogenezisin mekanizması hala
açıklık kazanmamakla birlikte, büyüme
faktörlerinin ve GH'un bu olayda önemli
bir rolü olabileceğine inanıyoruz.
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S. Ü. TIP FAKÜLTESi ORTOPEDi VE
TRAVMATOLOJi A.B.D.'DA
BiLGiSAYAR UYGULAMALARI

Dr. Abdurrahman KUTLU *, Dr. Mustafa YEL **, Gülseren ÖZDEMiR ***

Bilgi çağının ana aracı olan bilgisa- yar günümüzde oldukça geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Bilgisayarın günümüzde ve gelecekte tıpta vazgeçilmeyecek bir araç olduğu düşüncesiyle kliniği
mizde Nisan 1989 tarihinde ön çalışma
lara başlanmış olup Kasım 1989' da rutin
klinik uygulamaya girmiştir. Kliniğimizde
arşiv, araştırma, hasta takibi, epikriz, raporların hazırlanması ve yazımında bilgisayar kullanılmaktadır. Gerek programların hazırlanmasında, gerekse hastalık sı
nıflaması ve formların hazırlanmasında
pratik, anlaşılabilir, kolay ve hızlı kullanı
labilir olma özelliklerine dikkat ettik.

MATERYAL VE METOD
Bilgisayarın Tıpta

ve ortopedide kullanılmasıyla ilgili yeterli gelişmelerin ülkemizde mevcut olmaması nedeni ile kliniğimizde görülen hastalıkların sıklık sırası-

na göre modüler (ilaveler ve çıkarmalar
yapılabil en) programlar ve hastalık sınıf
lamaları yaptık. Travma, DKÇ ve Genel
hastalık işlemleri başlığı altında üç grupta topladığımız programlarda kişisel bilgisayarda (PC) DOS işletim sistemiyle
parametrik değerlendirmelerde daha kullanışlı olan COBOL dilinde program hazırladık.

6 haneli (digit) hastalık kodları kullanarak kimlik,
teşhis, tedavi ve kontrol bölümlerinde
de sayısal ve harf simgesel yöntemle
form ve program hızını artırmanın yanı
sıra hasta ve özelliklerinin tasnifinde, istatistiksel değer taşımasına özen gösterdik. Hasta listelerini hazırlarken genellistelerle birlikte hastaların teşhislerine, teş
his özellikl~rine, tedavi ve kontrol özelliklerine göre listeler dökülebilmesini amaç
edindik.
Parametrik değerlendirmelerdeyse
belirli zaman dilimlerinde belirli teşhis ve-

* Selçuk Ü. T. F. Ortopedi ve Trav. A.B.O. Ooçenti
** Selçuk Ü. T. F. Ortopedi ve Trav. A.B.D. Araşt1rma Gör.
***Bilgisayar Programc1s1
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Hastalık sınıflanmasında

ya tedavilerin özelliklerine göre ayrı listeler verebilmesi düşünüldü, örneğin çocuk femur açık kırıklarının tipleri ve bunlarda kullanılan antibiyotik çeşitleri ve sürelerini, tedavi öncesi ve sonrası komplikasyonlarını, tedavi çeşidi, hastanede
kalma süreleri, takip süreleri listeler halinde alınabilmektedir. Bu örnekler diğer
hastalıklar için de çoğaltılabilir. Hasta kayıt formları klinik asistanlarınca hızlı doldurulabilecek ve kolay anlaşılabilir şekil
de hazırlanmış olup kimlik, teşhis, tedavi formu bir sayfa, kontrol formu da klini-ğimizin kabul ettiği değerlendirme kriterleri baz alınarak bir sayfa şeklinde hazır
lanmış olup klinik ve poliklinik rutin uygulamaya girmiştir. Hasta epikrizleri hasta taburcu olurken bilgisayara kayıt yapıldığında bilgisayar tarafından otomatik
hazırlanmaktadır.

kullanımında başianıç

düzeyindeki çalış
mamızda ileride klasik arşivlemenin tamamen ortadan kalkacağına, bilgisayar
yardımıyla diğer kliniklerle ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi alışverişinde bulunacağımıza,
radyolojik, biyomekanik
analizler, eğitim gibi daha bir çok konuda çalışabileceğimize inanmaktayız.

KAYNAKLAR
1- AYAS, i., KORKUSUZ, F., KAP!CIOGLU, S.:
Onopedide Bilgisayar Kullanımı. Türkiye Klinikleri
Dergisi, Ci!t 9, Say!.' 2, 1989.
2- BERK, U, ŞANL!DiREK, U, ATAMAL, H.:
Radyo/ojide Bilgisayar Kullanımi. Tıpta Bilgisayar
Uygulamalan Sempozyumu, 22- 25 eylül 1987, izmir.
3- ER, M., IDER, Z., KÖYMEN, H.: Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesi Veri Tabanı Uygulama/an.
T1pta Bilgisayar Uygulamalan Sempozyumu 22 25 Ey/ü/1987, izmir.
4- EROGLU, M., CONKER, G.: Ot1opedi ve
Travmato/ojide Kay1t ve Araşt1rma için Bilgisayar
Uygulamasi. 10. Milli Türk Ot1opedi ve Travmatoloji Kongre Kitabi.
5- GÖKÇORA, H., GENÇARSLAN, E., EVRENOSOGLU, A., YÜCESAN, S.: T1pta Bilgisayar Uygulama/an Sempozyumu 22- 25 Eylül 1987, izmir.
6- TAŞER, Ö., GÖKÇAY, i., AYTAÇ, Ö. L.: Ot1opedi ve Travmatoloji Arşivinde Bilgisayarli Kay1t
Sisteminin Kullanılmasi. 10. Milli Türk Ot1opedi ve
Travmatoloji Kongre Kitabı.
7- YALÇIN, V., SEVER, H., TORUN, S.: Türkiye
Yüksek ihtisas Hastanesi'nde Veri Tabanı. T1pta
Bilgisayar Uygulamalan Sempozyumu, 22- 25 Ey-

TARTIŞMA
Kliniğimizde

uygulanmakta olan sistem ile tasnif, sınıflama ve kullanılabilirlik
açısından aktif arşivlerneyi sağlamaya
çalıştık. Klasik dosya arşivlemesini tam
anlamıyla ortadan kaldıramamasına karşın dosyaları arama ve veri toplama çok
daha kısa, doğru ve detaylı yapılabilir
hale gelmiştir. Bilgisayarın ortopedide

lül 1987. izmir.
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AYAK BiLEGi ARTROSKOPiSi iLE iLGiLi
DENEYSEL

ÇALIŞMA

Dr. Şahin Tuğrul *, Dr. Behçet Sepici **, Dr. Muammer Arman ***

Artroskopi günümüzde ayak bileği
eklem hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadır. 5 kadavra ayak bi:
lek ekiemi üzerinde yaptığımız deneysel
çalışmalarda, literatürde belirtiler giriş
yerleri kullanılarak ayak bileğinin artroskopik anatomisi incelendi, aynı zamanda distraktör kullanımının artroskopik
görüş alanlarını genişlettiği gözlendi.

de

kullanılabilecek

özel eklem artroskopları geliştirmiştir (9).
Bugün için diz ekiemi artroskopisi
birçok tedavi merkezinde tanısal ve tedavi amaçlı kullanılan rutin bir yöntem
haline gelmiştir, ilerleyen teknik olanaklar sonucu ufak çaplı artroskoplar ve video kamera sistemleri sayesinde diz eklemi yanında diğer eklemlerinde artroskopik muayeneleri ve tedavileri mümkün olmaktadır.
Artroskopinin ayak bileği hastalıkla
rında kullanımı son yıllarda hızlı bir geliş
me göstermiştir (uygulamadaki avantajları araştırıcılar tarafından belirtilmektedir). (3, 5, 7, 10).

GiRiŞ

Artroskopi günümüzde eklem patolojilerinin tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan endoskopik bir yöntemdir.
1806 yılında Dr. Philip Bonzini ile başla
yan vücut boşluklarının içine bakabilme
çalışmalarının eklem içine yönelik olanları ilk defa 1918'de Japonya'da Kenji Tagaki tarafından gaz ortamda sistaskop
kullanılarak yapılan diz ekiemi artroskopisi ile başlamıştır. Daha sonra Watanabe eklem hastalıklarının tanı ve tedavisin-

MATERYAL VE METOD

Ayak bileği hastalıklarının tanı ve tedavisinde · artroskopiden yararlanabilmek ve tekniğimizi geliştirmek amacı ile
hastanemizde diz altı damarsal patoloji-

* S.B. Ankara Hast. Ortopedi ve Trav. KI. Başasistam
** S.B. Ankara Hast. Ortopedi ve Trav. KI. Şefi
*** S.B. Ankara Hast. Ortopedi ve Trav. Kliniği
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ye

bağlı

3 taze kadavra üzerinde bir ön

çalışma yaptık.

Çalışmamızda

literatürde belirtilen giriş yerlerini kullanarak ayak bileğinin artroskopik anatamisini inceledik, bunun
yanında uygulamada distraktör kullanı
mının artroskopik görüş alanını genişle
terek daha rahat bir çalışma ortamı sağ
ladığını gördük.
Distraktör Ghull (4) tekniğine göre
takıldı. Teknikte bir steinman teli eklemin 5 sm proksimalinden tibiaya diğeri-·
ni kalkaneusa lateralden mediale doğru
yerleştirerek aralarına konulan uzatma
çubuğu ile tespit edildi.

özellikle tibialis anterior arteri ve peroneal sinirin derin dalını korumak önemlidir.
Posteriardan bildirilen
şekilde kullanıldı: ·

girişler

ise

şu

Posteromedial giriş: Eklem hattın
dan aşil tendonunun medislinden yapı
lır. Burda tibiaı·arter ve sinirin derin dalı
nı korumak önemlidir.
Posterelateral giriş: Aşil tendonu
ve fibula arasından eklem hattına girilir.
burda da safen ven ve siniri korumak gerekir.
Transaşiller giriş: Aşil

tendonunun

ortasından yapılan giriştir.

Bu girişler kullanılarak literatürde belirtilen (2) anterior ve posteriordaki 15
artroskopik anatomi alanı incelendi.

Bu uygulama sayesinde eklem 4 - 5
mm daha açılarak görüş alanının geniş
lemesi artroskopun ve cerrahi aletlerin
hareket alanının arttığı gözlendi.

TARTIŞMA

Ayak bilek ekiemine 20 - 25 cc serum fizyolojik verildikten sonra, anteriordan bildirilen girişler şu şekilde kullanıl

Ayak

bileği hastalıklarında

artroskopi kullanımı bu konunun cerrahisine yeni boyutlar getirmiştir, bu sayede geniş
artrotomi veya malleolar osteotomiyi gerektirmeden eklem ve kapsül içi yapılar
direkt olarak görülmesi sağlanır ve eklem yüzeylerindeki değişiklikler daha iyi
değerlendirilir. Artroskopik muayene sı
rasında yapılan stres testleri ile bağlar
daki laksite ve yetersizlik durumlarının
gözlenebileceği literatürde belirtilmiştir

dı:

Anteromedial giriş: Tibialis posterior tendonunun eklem hattını kestiği noktanın medialinden.
Anterelateral giriş: Pereneus tertius tendonunun eklem hattını kestiği noktanın lateralinden.
Anterosentral giriş: Eksternal hallusus longus tendonunun eklem hattını
kestiği noktanın lateralinden. Bu girişte

(1, 4).
Tanısal

artrostopiden sonra yapılan
cerrahi artroskopi ile artrotomiye gerek
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duyulmadan biopsi, debritman sinoviektomi, lose body çıkartılması gibi işlemler
yapılabilir.

Postoperatif avantajları ise morbiditenin az olması, hızlı bir rehabilitasyon
uygulanarak rutin ve atietik faaliyetlere
kısa sürede dönülebilmesidir.
Ayak

bileği

artroskopi endikasyanla-

rı şu şekilde bildirilmiştir:

1-

Yumuşak

doku, kemik,

kıkırdak

yaralanmaları,

2- Artrofibrozis,
3- Eklem içi kırıklar,
4- Sinovitis,
5- Loose body ve osteokondiritis
dissekans,
6- Hemartrozis.
Kontrendikasyonlar:

1- Hareket

kısıtlılığı

olan ve eklem
aralığının daraldığı deforme eklem hastalıkları,

2- Aşırı ödemli durumlar,
3- Lokalize yumuşak doku enfeksiyonları.

Konplikasyonlar:

1- Girişler sırasında nörovasküler yaralamalar,
2- Eklem içinde alet kırılması,
3- iatrojenik kıkırdak hasarları,
4- Enfeksiyonlar.
Ayak bileğine üç önden üç arkadan
olmak üzere altı giriş tanımlanmıştır.
Bunlardan en sık olarak anterior giriş
yolları kullanılmaktadır. Kadavra çalışma
larımızda 4,5 mm çaplı artroskopla giriş
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yerlerinin hepsini kullandık, ekiemi 25
cc serum fizyolojik ile şişirdik. Eklemin
artroskopik incelenmesinde ilk çalışma
da skopun maniplasyonu ve artroskopik
alanların görülmesinde zorlandık. artroskopumuzun çapı ve deneyimsiz oluşu
muz bunun sebeplerinden biriydi. Ancak daha sonra Ghul tekniğine göre (4)
kendi adaptasyonumuz olan distraktörü
şu şekilde uyguladık. Bir steinman telini
eklemin 5 cm proksimalinden tibiaya diğerini kalkaneusa lateralden mediale
doğru yerleştirerek aralarına koyduğu

muz uzatma çubuğu ile tespit ettik.
Bu uygulama sayesinde ekiemi 4 - 5
mm daha açtığımızı görüş alanının genişlediğini ve cerrahi aletlerin hareket
alanının arttığını gözledik. Literatürde bir
grup otör yalnız serum fizyolojik verilmiş olan eklemin manüplasyon için yeterli görüş alanı sağladığı fikrindeyken
Ghul ve arkadaşları distraktör kullanımı
nın faydalarından bahsetmişlerdir (4, 7,
10).
Ayak bileği artroskopisi bölgenin
kompleks anatamisinden dolayı diğer
eklem artroskopilerine göre farklı özellikler gösterirler. Pınar ve arkadaşlarının giriş yollarının emniyet derecelerini saptamak için yaptıkları kadavra çalışmaların
da antero sentral girişin damar sinir yaralanm;:ları açısından en tehlikeli giriş
olarak tespit etmişlerdir (8).
Ch en (1) 67 klinik ve 18 kadavra üzerinde yaptığı artroskopik incelemelerinden sonra ayak bileğinin artroskopik
anatomisi ni kapsamlı bir şekilde tanımla
mıştır.

Ferker ve Fisherde (2) ayak

bileğini

anterior ve posterior olarak incelenebilmesi için 15 artroskopik anatomi alanı
tespit etmiştir. Bunlar anteriorda, dıştan
içe doğru lateral oluk, talofibüler eklem,
lateral talus, santral talus, medial talus,
medial oluk, deltoid ligament, anterior
oluktur. Posteriarda içten dışa doğru,
medial oluk, medial talus, sentral talus,
lateral talus, talofibüler eklem, lateral
oluk ve arka oluk şeklindedir.

KAYNAKLAR
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Ankle arthroscopy technique and indication. Foot
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ankle arthroscopy. Artroscopy 3: 160-167, 1988.
5- Martin, J. S., Curl, W. W., Baker, C. L., Robie, D. B., Haas, A. F.: Operative ankle arthroscopy. long - term fol/ow-up. Am. J. Sports Med.
17(1): 16-24, 1989.
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SONUÇ

Artroskopi tekniğinin ayak bileği hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanı
mı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu sebepten uygulamayı yapacak olan artroskopistin bölge ve artroskopik anatamisini
iyi bilmesi ve uygulamaya önce kadavra
üzerinde başlaması gerektiğini düşün
mekteyiz. Aynı zamanda distraktör kullanımı eklemin görüş alanlarını genişlete
rek işlemi kolaylaştırdığı kanısındayız,
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TIKAYICI ARTER HASTALlKLARlNDA
AMPUTASYON SEViYESiNiN BELiRLENMESiNDE
DOPPLER ULTRASONOGRAFi (DU) UYGULAMASI
Dr. M. Cevdet AVKAN *, Dr. Bülent ALPARSLAN **, Dr. A. Güven FiNCAN***

Ekstremitelerin bütünlüğünü korumak yüzyıllardır hekimlerin en başta gelen çabalarından biri olmuştur. Ancak
bir ekstrem itede, ekstremiteyi veya yaşa
mı tehdit eden problemler ortaya çıktı
ğında, bazen arnputasyon zorunlu ol-

da alt ekstremite tıkayıcı arter hastalığı
olan 22 olguda arnputasyon seviyesini
belirlemek amacıyla klinik bulgulara ilaveten DU cihazı kullanılarak segmental
sistolik basınç, periferik indeks ve periferik kan akımı değerlendirilmiştir.
Olgularımızın 19'u (% 86.3) erkek,
3'ü (% 13.7) kadın olup, en genci 26, en
yaşiısı 72 yaşındadır.
Klinik muayenede; ciltte renk deği
şikliği, kıllarda dökülme, nekroz veya iskemi varlığı ve seviyesi, enfeksiyon dikkatle araştırılmıştır. Nabızlar elle muayene edilerek kaydedilmiş ve duyu muayeneleri yapılmıştır.
DU ile yapılan muayenede; alt ekstremite nabız kontrolu yapılan bulunduğu bölgelere kan akımının tersi yönünde
45°' lik açı ile prob yerleştirilmiş ve saptanan kan akımı grafik kağıdına çizdirilmiş
tir.
Normal·arter sesi, her kalp siklusundaki akım hızı değişikliği ile tanınmıştır.
Arteryel tıkanıklığı olan olgularda koliate

maktadır.

Arnputasyon muhtemelen insanlar
tarafından bilinen en eski cerrahi işlem
dir. Ancak modern anlamda ampt.itasyon cerrahisi ve protezleme ilk kez 16.
yüzyıl başlarında Ambrois Pare tarafın
dan gerçekleştirilmiştir. Sonraki yıllarda
cerrahi teknikteki ileriemelerin yanısıra,
tanı ve arnputasyon seviyesinin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerde de büyük gelişmeler olmuştur.

MATERYAL VE METOD

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında
Aralık 1988 - Aralık 1990 tarihleri arasın-

* Atatürk Üni. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Yard. Doçenti
** Atatürk Üni. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Profesörü
*** Atatürk Üni. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Öğrt. Görevlisi
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ral akıma ait anormal sesler grafikte monofazik örnekler şeklinde görülmüş, arteryel tıkanıklık ise sistol sırasında hızın
yavaş artması, ikinci fazda gecikme, düşük sistolik akım hızı ve üçüncü fazın
yokluğu ile anlaşılmıştır.
Segmental sistolik basıncın tesbiti
için, ayak bileğinin hemen üzerine tansiyon aletinin manşonu bağlanarak, şişiril
miş ve A. tibialis posterior veya A. dorsalis pedis üzerine prob yerleştirilerek
manşandaki hava nabız geri gelene kadar söndürülmüştür. Nabzın duyulduğu
basınç segmental sistolik basınç olara~
kaydedilmiştir. Ayrıca ayak bileği basın
cının brakial arter sistolik basıncına oranı hesaplanarak periferik indeks bulun-

guların

9' unda (% 40.9) diabetes mellitus, ?'sinde (% 31.8) arteriosklerozis obliterans, 4'ünde (% 18.2) Buerger hastalı
ğı ve 2'sinde (% 9.1) mitral darlığa bağlı
periferik arter embolisi tesbit edilmiştir.
Olguların klinik muayenesi sonucunda; 5 olguda (% 22. 7) parmak, 3 olguda
(% 13.6) ön ayak ve 1 olguda (% 4.5)
ayak bileği seviyesinde nekroz olduğu,
4 olguda (% 18.2) ayak, 6 olguda (%
27.2) kruris seviyesinde soğukluk ve solukluk, 4 olguda (% 18.2) parmak, 2 olguda (% 9.1) ayak bileği ve 1 olguda (%
4.5) kruriste nekrozla beraber enfeksiyon saptanmıştır.
A. temaraliste kan akımı; klinik muayene ile 21 olguda (% 95.5), DU ile olguların tümünde tesbit edilmiştir. A. popliteada ise; klinik muayene ile 17 olguda
(% 77.3), DU ile 21 olguda (% 95.5) kan
akımı varlığı saptanmıştır. En çarpıcı
farklılık pedal nabız seviyesinde gözlenmiştir. Pedal nabız; klinik muayene ile
22 olgunun 3'ünde (% 13.6) tesbit edilebilirkin, DU cihazı ile 19 olguda (% 86.4)
saptanmıştır (Tablo 1).

muştur.

BULGULAR
Olguların yaş sınırı

26 - 72 yıl arasın
da olup, büyük çoğunluğunun (% 72. 7)
50-70 yaş grubunda olduğu saptanmış
tır.

Periferik vasküler yetersizliğe bağlı
alt ekstremite amputasyonu yapılan ol-

Tablo- 1: Olgularda klinik muayene ve Doppler
Ultrasonografi

cihazı

ile

yapılan

kan

akımı

tesbiti.
Yok

Var
Nabızları

Doppler

Klinik

Doppler

Klinik

Ulstrasongrafi

muayene

Uftrasonografi

muayene

22

21

-

1

(% 100)

(%95.5)

21

17

1

5

A. poplitea

(%95.5)

(% 77.3)

(% 4.5)

(% 22.7)

Pedal nabazanlar

19

3

3

19

(A. tibialis post. ve

(% 86.4)

(% 13.6)

(% 13.6)

(% 86.4)

A. femoralis

A. dorsalis pedis)
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(% 4.5)

sistolik basıncının 55 mmHg' nın üzerinde olduğu bulunmuştur (Tablo 2).

Bu 19 olgunun 10'unda (% 52.6) periferik indeksin 35'in üzerinde olduğu ve
11 'inde (% 57.9) ayakbileği segmental
Tablo- 2: Olgularda ayak
basınç

Ayak

bileği

sistolik

bileği

segmental sistolik

ve periferik indeks

değerleri.

segmental

basıncı

Periferik indeks

0-55

55 ve üstü

0-35

35 ve üstü

Olgu

8

ll

9

10

Sayısı

(% 42.1)

(% 57.9)

(% 47.4)

(% 52.6)

'

Diz üstü arnputasyon yapılan 5 olgu
(% 22. 7) ile diz altı am putasyon yapılan
7 olguda (% 31.8) klinik muayene ve OC
cihazı ile elde edilen bulgular arasında
önemli bir fark olmadığı görülmüştür.
Ayakta kan akımı, klinik muayene ile 3

olguda (% 13.6), DU cihazı ile 10 olguda (% 45.5) yeterli olarak değerlendiril
miştir. DU cihazı ile elde edilen veriler
gözönünde bulundurularak bu 1O olguya parmak, ray veya transmetatarsal
arnputasyon uyglanmıştır (Tablo 3).

Tablo- 3 : Olgulara uygulanan amputasyonun
seviyesi ve
Uygulanan

sonuçları.

Sonuç

arnputasyon

Olgu

Diz üstü

5

sayısı

iyi

Orta

Kötü

3

1

1

4

ı

2

8

2

-

(% 22.7)

Diz

altı

7
(%31.9)

Parmak, ray ve

10

transmetatarsal

(% 45.4)

Toplam

22

15

4

3

(% 100)

(% 68.2)

(% 18.2)

(% 13.6)
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Olgular en az 8, en çok 132 gün takip edilmiş olup, ortalama takip süresi
51.2 gün olmuştur.
Yara problemi olmadan primer olarak iyileşen olgular iyi sonuç olarak kabul edilmiştir. Ampusatyon güdüğünde
nekroz ve enfeksiyon gelişen, ancak bir
üst seviyedon arnputasyon gerektirmeyen olgular ...Jrta, bir üst seviyeden arnputasyon gerektiren olgular ise kötü olarak değerlendirilmiştir.
Diz üstü arnputasyon uygulanan 5
olgunun 3'ünde iyi, 1'inde orta, 1'inde
kötü, diz altı arnputasyon uygulanan 7,
olgunun 4'ünde iyi, 1'inde orta, 2'sinde
kötü sonuç elde edilmiştir. Parmak, ray
veya transmetatarsal arnputasyon uygulanan 10 olgunun 8'inde iyi, 2'sinde orta
sonuç elde edilmiş olup, hiç birisinde
bir üst seviyeden arnputasyon gerekmemiştir (Tablo 3).
Bu sonuçlar incelendiğinde, olgularda toplam olarak% 86.4 oranında yeterli sonuç elde edildiği ve klinik bulgulara
rağmen DU ile elde edilen bulgulara dayanılarak yapılan parmak, ray ve transmetatarsal amputasyonların hepsinde
primer yara iyileşmesi olduğu tesbit edilmiştir.

TARTIŞMA

Am putasyon seviyesinin S8Çimi geleneksel olarak klinik kriteriere ve cerrahın
kararına dayalıdır. Ancak distal am putasyon seviyesindeki iyileşme oranının daha optimal seviyeye çıkmasına yardımcı
olacak pratik, noninvaziv yöntemlere
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her zaman gereksinim duyulmuştur. DU
bu amaca yönelik yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir.
Hissedilen bazın seviyesine bağlı
olarak alt ekstremite amputasyonu yapan J. M. Porter 312 olguluk serisinde
% 75, J. S. Sizer ve F. C. Wheelock diabetik olgulardan oluşan 652 olguluk serisinde% 94 primer iyileşme elde ettiklerini rapor etmişlerdir (5, 6).
S. C. Carter ayakbileği segmental
basıncı 55 mmHg'dan az olan hastalarda primer yara iyileşmesinin yetersiz olduğunu bildirmiştir. R. N. Barnes ve W.
H. Baker ayakbileği segmental sistolik
basıncı 70 mmHg üzerine olan ve transmetatarsal arnputasyon yapılan 44 olgudan 38'inin iyileştiğini saptamışlardır (1,
2).
P. Holstein yapmış olduğu 142 minör arnputasyonda ayakbileği seQmental sistolik basıncı 50 mmHg' nın altında
olanlardan hiçbirinin iyileşmediğini, basıncı 50 mmHg olan 49 ayağın 26' sının
ve basıncı 100 mmHg' nın üzerinde olan
65 ayağın 47' sinin iyileştiğini rapor etmiştir (3).
F. W. Wagner, arteriosklerozda periferik indeksin 35'in, diabette 45'in üzerinde olduğu durumlarda yüksek oranda
iyileşmenin olacağını bildirmiştir (7).
C. B. E~nst periferik indeksi 30' dan
büyük olan 18 olguda diz altı amputasyonu yapmış ve% 82 primer iyileşme olduğunu bildirmiştir (4).
Çalışmamızda da, DU ile kan akımı
tesbit edilen, ayakbileği segmental sistolik basıncı 55 mmHg üzerinde ve periferik indeksi 35 üzerinde olan olgularda

pedal seviyeden yapılan amputasyonların hepsinde primer iyileşme elde edil-

and Wound-Hea/ing In Amputations for Vascu/ar
Disease. The Journal of Bone and Joint Surgery.
1938, vol. 65-A, No. 3, 363-365
3- Holstein, P.: The Distal 81ooEI Pressure
Predicts Healing of Arnputation s on the Feet. Acta
Orthop. Scand. 7984, 55, 227-233.
4- Pol/ock, S. 8., Ernst, C. B.: Use of Doppler
Pressure Meassure Measurements in Predicting
Success in Arnputation of the Leg. The American
Journal of Surgery. 1980, vol. 139, 303-309
5- Porter, J. M. et al.: Lower- Extremity Amputations for lschemia. Arch Surg. 1981, vol. 116,
89-92
6- Sizer, J. S. and Whee/ock, F. C.: Digita!
Amputations in Oiabetic Patients. Surgery. 1972,
vol. 72, No. 6, 980-989
7- Wagner, F. W.: Transcutaneous Doppler
U!trasound in the Prediction of Healing and the
Selection of Surgica/ Level for Dysvascu/ar Lesions of the Toes and Forefoot. Clinical Orthopaedics and Related Research. 1979. No. 142,
110-114.

miştir.

Bu sonuçlar özellikle ekstremitenin
distalinde klinik olarak nabız değerlendi
rilerneyen olgularda arnputasyon seviyesinin saptanmasında noninvaziv bir yöntem olan DU' nin yararlı olduğunu göstermektedir.

KAYNAKLAR
1- Baker, W. H., 8arnes, R. W.: Minor Fe
foot Arnputation Patients With Low Ank/e Pre .. re.
The American Journal of Surgery, 1977, vol. 133,
331-332
2- Cederberg, P. A., Pritchard, D. J., Joyce,
J. W.: Doppler-Determined Segmental Pressures
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DOGUŞTAN PES EKiNOVARUSUN
CERRAHi TEDAViSiNDE
KOMPLET SU BTALAR RELEASE YÖNTEMi

Dr. Mahmut Karlt

*, Dr. Nikola Azar**, Dr. Cüneyt Mirzanit ***
Dr. Haldun Ertürk ***

Ayağın

en sık rastlanılan konjenit?l ,
anamalisi olan doğuştan pes ekinotarus deformitesi M.Ö.400 yıllarında tanım
lanmış ve o zamandan beri tedavisinde
birçok değişik yöntem uygulanmıştır.
Ancak etyopatogenezi ve patolojik anatomisi tam olarak aydınlatılamamış olan
bu deformite ile ilgili olarak uygulanan
tedavi metodları etyolojiye yönelik olmamakla; konservatif tedavi sonrası yüksek oranda yetersiz sonuç alınmasıda
cerrahi tedaviye duyulan gereksinimi arttırmaktadır. (2,4,5, 14, 15).
ilk olarak 1982'de tanımlanan Kamp~
let Subtalar Release (CSTR) tekniği etyolojiye yönelik olmamasına karşın, deformitenin tüm öğelerini tek seansta düzelten bir girişim olması ve ayak kemiklerinin büyüme potansiyeline bağlı remodelasyon özelliğinden yararlanılması nedeni ile son yıllarda gerek yurt dışında
gerekse ülkemizde birçok araştırıcının
dikkatini çekmiştir.
*

SSK istanbul Hast. Ortop. ve Trav. KI. Şefi

** SSK istanbul Hast. Ortop. ve Trav. KI. Asistan1
***SSK istanbul Hast. Ortop. ve Trav. KI. Uzmam
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Biz bu çalışmamızda SSK istanbul
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Kasım 1988- Mayıs 1990 tarihleri
arasında bu metodla tedavi ettiğimiz olgulardan aldığımız sonuçları ve yöntemle ilgili görüşlerimizi bildirmeyi amaçladık.

MATERYEL VE METHOD:

Serimizi Kasım 1988- Mayıs 1990 tarihleri arasında SSK istanbul Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde ilgili
metodla tedavi gören 18 hasta'nın 25 doğuştan pes ekinovarus deformiteli ayağı
oluşturmaktadır.
Bu hastaların tümü
Temmuz 1990 tarihi itibariyle tekrar kontrol edilmiş olup Simons'ın post-operatif
takip kriterferine göre erken kontrol için
yeterli sonuca sahip 15 hastanın 22 ayağı değerlendirilmiştir.
Çalışmaya

dahil edilen

hastaların

en

küçüğü 11 aylık olup en büyüğü 62 aylık

medial diseksiyon işlemleri yapılır. Bu
yapıldıktan sonra ayağın repozisyonu
ve telierin konulması işlemlerine geçilir.
Ayağı düzltilmiş durumda tutmak için 2
tel kullanılır. Bunlar talonaviküler ve kalkaneatalar tellerdir. Bu telierin yerleştiril
mesi esnasında grafi çekilmeli ve gerekirse telierin konması tekrarlanmalıdır.
Biz kendi olgularımızda telierin konması
safhasındaki radyolojik kontrolu hafızalı
floroskopi cihazı ile yapmaktayız. Ameliyat sonrası tüm olgularımızda Simons' ın
önerdiği pastop takip şekli uygulanmış
tır. Bu 1O, 20. günlerde alçı değişimi ve
toplam 6 haftalık alçı immobilizasyonu

tır

ve ortalama yaş 25.5 aydır. Olguların
3'ü kız olup 12'si erkektir ve 8 unilateral
7 bilateral olgudan unilateral olanlarının
4' ü sağ taraf olup 4' ü sol taraftadır. Olguların en uzun takip süresi 20 ay, en kı
sa takip süresi 5 aydır ve ortalama takip
süremiz 13 ay olarak gerçekleşmiştir.
Olguların 4' ü daha önce hiçbir tedavi görmemiş olup, 18 ayağa daha önce
4-18, ortalama 12 defa alçı yapılmış ve
düzelmediği gözlenerek ameliyat edilmişlerdir. 5 olguya daha önce aşiloplas-,
tiposterior kapsülotomi, 2 olguya ise
postemmedial gevşetme operasyonu
(Turco op. u) yapılmıştı.

şeklindedir.

METOD:

SONUÇLAR:

Genel anestezi altında hasta yüzüstü çevrilerek diz açık bırakılacak şekilde
ameliyat hazırlığı yapılır. Biz biri hariç
tüm hastalarımızda Cincinati ensizyonunu kullandık, bir olgumuzda ise postaromedial ve lateral iki ayrı ensizyon kullanılmıştır. insizyondan sonra sırası ile yüzeyel medial, posterior, lateral ve derin

Tablo 1:

Olgularımızın

Turco ve

değerlendirilmesinde

SimonS'tarafından

ğerlendirme

kriterleri

bildirilen dekullanılmıştır

(11,15).
Değerlendirme

yöntemimize göre
15 olguda çok iyi, 5 olguda iyi 1 olğuda
orta, 1 olgudada kötü sonuç alınmıştır
(Tablo 1).

Olgularımızda

elde

ettiğimiz

sonuçlar
15

Mükemmel

YETERLi

iyi

5

YETERSiZ

Orta

1

Kötü

1

TOPLAM

'
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22

Tablo ll:

Olgularımızın yaşı

YAŞ

ile

alınan

sonuç

arasındaki ilişki

MÜKEMMEL

iYi

ORTA

KÖTÜ

TOPLAM

6-12 ay
13-18 ay
19-24 ay
25-30 ay
21-36 ay
37-42 ay
43-48 ay
4 yaş

2
8
2
--1
-2

--

1
--

----

TOPLAM

15

--

1
--

------

1
----

3
9
2
2
2
1
1
2.

5

1

1

22

1
-2
1

--

--

Vakalarımızın yaşı

ile alınan sonuçlar arasındaki ilişki Tablo 2'de gösterilmiştir. Vakalarımızda kamplikasyon olarak 5 vakada posteromedialde cilt açıl
ması olmuş, bunlar yara bakımı ile problem çıkartmadan kapanmıştır. Bilateral
tutulumlu bir vakamızda ise pastop her
iki ayakta minimal pes planus deformitesi gelişmiştir.

mons postemmedial gevşetme sonrası
kalkaneal rotasyanun tam olarak düzeltilemeyeceğini, dolayısı ile deformitenin
nüks edebileceğini ileri sürmüşler ve
CSTR yöntemini geliştirmişlerdir. Kendilerine göre kalkaneusun frontal, sajital
ve horizontal plandaki ratasyonunu düzeltmek için subtalar eklemin tümüyle
serbestleştirilmesi gereklidir (7, 8, 9, 1O,
11' 12).

TARTIŞMA:

Simons'a göre bu operasyonun endikasyonları:

Doğuştan

pes ekinovarus deformitesinin cerrahi tedavisinde kullanılan radikal girişimlerin amacı talokalkaneonaviküler eklem kompleksindeki patolojinin
düzeltilmesine yönelik olmaktadır. Bu
amaçla kullanılan ve tüm dünyada kabul
gören ilk radikal girişim ise Turco tarafın
dan tanımlanan tek seanslı postemmedial gevşetme girişimi olmuştur (15).
1982

yılında

McKay ve 1985'de Si976

- Konservatif tedaviye dirençli arka
ayak varusu
- Konservatif tedaviye rağmen, dirençli kalkaneal ratasyon
- Arka ayağın ekinusunu düzeltmekle parsiyel subtalar release'deki yetersizliktir. (10, 11, 12) Yine aynı yazar ameliyat
için ön şart olarak ayağın 8 cm, den büyük olmasını belirtmiştir. Operasyonun
kontrendikasyonları ise fiat top talus ve
ayak bileği anterior kapsül kontraktürü-

ne

bağfı

planter fleksiyon

kısıtlılığıdır.

bir vaka idi.

Diğeri

ise teknik

yetersizliğe

bağlanmıştır.

McKay ve Simons CSTR yönteminde ilk olarak Crawford'un (3) uyguladığı
Cincinnati insizyonunu kullanmışlardır.
Simons 1985'deki yayınında 3 yaş üzerinde nekroz riskini azaltmak için ikili insizyonu önermesine rağmen, 1987'deki
yayınında rutin Cincinnati insizyonunu
kullandığını belirtmiştir. Biz biri hariç
tüm olgularımızda Cineinnatİ ensizyonunu kullandık.
Ameliyatın

alt ve üst yaş sınırı belirtilmemiştir. McKay ameliyat ettiği en küçük yaştaki hastanın 2 aylık en büyük
yaştaki hastanın ise 8.5 yaşında olduğu
nu yayınlamıştır (7). Simons ise ameliyatta en iyi sonuçların 4 yaşın altında alı
nabileceğini, ancak daha büyük yaştaki
lerdede bu girişimin yapılabileceğini ve
iyi sonuç

aldığı

en büyük olgunun 9 yaşında olduğunu belirtmiştir (11). Bizim
serimizde en küçük yaş 11 ay olup en
büyük yaş 5 yıl 2 aydır. Yetersiz sonuçlu
olgularımız 12 aylık ve 36 aylık iki olgudur. Yeterli sonuç olarak değerlendirilen
olgulardan 20 ay altında olanların tümünde mükemmel sonuç alınmış, 20 ay üzerindeki 5 olgunun sonucu ise iyidir. Serimiz küçük olmasına rağmen belirgin olarak 2 yaş altı olgularda sonuçların daha
iyi olduğu görülmektedir. Yetersiz sonuç aldığımız iki olgumuzu değerlendir
diğimizde yaştan ziyade bu sonuçtan
başka nedenlerin sorumlu olması beklenmektedir. Zira olgulardan biri daha
önce Turco girişimi yapılmış olan nüks
977

Simons kendi serisinde CSTR yapı
lan ayaklarda % 72, MCK ay ise % 80 iyi
ve çok iyi sonuç belirtmiştir (9, 11). Ülkemizde konu ile ilgili olarak yapılan çalış
malarda Hamzaoğlu ve Mergen' in yayın
larında bu oranlar % 100 olarak bildirilmiştir. (1 ,6) Bizim seri m izde ise yeterli
sonuç oranı % 91, yetersiz sonuç oranı
% 9'dur. Elde ettiğimiz sonuçlar her 4
yazarın sonuçları ile paralellik göstermektedir.

KAYNAKÇA:
1. Adtyaman, S. Doğuştan pes ekinovarusun
cerrahi tedavisinde kampfet subta/ar re/ease
(CSTR) ameliyati. - Uzmanlik tezi, Ankara, 1989.
2. Akyol, L. - Doğuştan pes eknovarus deformitesi ve tedavisi. Uzmanlik tezi, istanbul, 1986.
3. Crawford, AH., Marxen, JL., Osterfeld, D. The cinncinnati incision. A comprenshive approach for surgica/ procedures of the foot and an kle
in childhood. - J. Bone and Joint Surg. 64-A,
1355-58, 1982.
4. De Puy, J., Drennan, JC. - Correction of idiopathic clubfoot: A comparison of results of early
versus de!ayed posteromediaf release. J. Pediatr.
Orthop. - 9: 44-48, 1989.
5. Görgeç, M. - Doğuştan çarp1k ayağm cerrahi tedavisinde posteromediaf gevşetme ameliyatmm yeri, erken ve geç sonuç/an. Uzmanlik tezi, istanbul, 1983.
6. Hamzaoğ!u, A., Dalda/, F. - Doğuştan çarpik ayağm cerrahi tedavisinde CSTR yöntemi. ACTA Orth. et Travm. Turc. 22: 93-97, 1988.
7. McKay, DW. - New concept and approach
to clubfoot treatment: Seetion 1 Princip/es and
morbid anatomy. J. Pediatr. Orthop. 3: 1Q-21,
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8. McKay, DW. - New concept and approach
to clubfoot treatment: Seetion ll - Carreetiarı of
the clubfoot. J. Pediatr. O:thop. 3: 10-21, 1983 ..
9. McKay, OW. - New concept and approach
to clubfoot treatment: Seetion lll - Eva!uation and
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10. Simons, GW.- Complete subtalar release
in clubfoot- Part 1: A pre!iminary report. J. Bone
and Joint surg. 67-A, 1044-55, 1985.
11. Simons, GW.- Comp/ete subta!ar release
in clubfoot- Part ll: Comparison with less extensive procedures. J. Bone and Joint Surg. 67-A,

1056-65, 1985.
12. Simons, GW. - The complete subtalar release in clubfeet. Orthop. Clinics of North Amer.
18: 667-88, 1987.
13. Simons, GW.- Kişisel yaztşma- 1989
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DOGUŞTAN PES EKUINO VARUS CERRAHi TEDAVi

Dr. Ayşegül Bursalt

*, Dr. Ö. Erçetin

SSK Ankara Hastanesi Çocuk Kliniği Ortopedi Servisi ve SSK Okmeydanı
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği' ne 1981-1989 yılları arasında başvu
ran, 3.5 ay - 2 yaş arası Congenital Pes
Equino Varus (Konjenital Pes Ekuino Varus) tanılı 148 hastaya uygulanan Turco Posteromedial Release ve Complete
Subtalar Release yöntemlerinin sonuçları klinik, radyolojik ve kozmetik olarak
değerlendirildi.

Pes Equino Varus (PEV) tedavisi halen tüm dünya ortopedistlerini üzerinde
düşündürmeye devam etmektedir. Son
bilgilere göre, PEV, germ plazmik defektidir (12). Bu hastalar hiç bir zaman tamamen normal bir ayak ve bacağı sahip
olamazlar (1.9.1 0.11.13). Bizlere düşen,
hastalarımıza yapabileceğimiz normale
en yakın ayak ve bacağı sağlamaktır.
PEV konservatif tedavisinde uzun

* SSK Okmeydant Hast. Ortop. ve Travm. Uzmant
** Ortopedi ve Travmatoloji Uzmant
*** SSK Okmeydant Hast. Ortop. ve Travm. Asistant
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**, Dr. Uğur Haklar ***

süre Kite'nin

koyduğu

prensipiere göre
alçılar yapılmıştır (1). Daha sonra Turca,
bu prensiplerde bir devrim yaratarak, halen büyük çoğunluğumuzun kullandığı
alçıyla korreksiyon metodlarını kurdu
(14). Konservatif tedavi bütün çabalara
rağmen, ne yazık ki, tecrübeli ellerde dahi % 50'nin altında başarılı olabilmektedir (1,9,10,11,12,13). Yine, V.C. Turco'nun posteromedial release (PMR) tekniği çok taraflar bularak, halen bir çok
merkezde uygulanmaktadır. Ancak, tekniğin tatminkar sonuçları yüzde ellileri
geçmemektedir (9.1 0.11). Bu durumdan
hareketle, 1982 yılında A.H. Crawford'un teklif ettiği Cineinnatİ insizyonunu kullanarak, Mc Kay ve Simons
PMR' e esas alarak lateral release kompon~ntini ekleyen complete subtalar release (CSTR) tekniğini geliştirdiler
(2,6, 7,8,9, 10,11 '13).

Çalışmamızdaki

amaç,

Turco'nun

PMR tekniği ile CSTR tekniği uygulanan
congenital PEV hastalarının erken ve orta süreli takip sonuçlarını karşılaştırmak
oldu.

Hastalar klinik, radyolojik ve kozmetik olarak değerlendirildi. Değerlendirme
kriterleri aşağıda belirtilen biçimde ele
alındı (14).

Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği' nde, 1982 1989 yılları arasında toplam
148 hastanın 203 ayağı ameliyat edildi.
Hastaların 49 tanesi kız, 99 tanesi erkek

Mükemmel: Plantigrad, kozmetik
olarak kabul edilebilen, PEV' un tüm
komponentleri korrekte edilmiş sadece
minör rezidüel anormalitesi olan, normal subtalar eklem hareketleri mevcut,
ayak bileği dorsifleksiyonu 90 dereceden fazla olan, kuvetli triseps adalesi,
normal yürüyüşlü, röntgende tarsal eklemlerin normal olduğu vaka.
iyi: Kozmetik ve radyolojik olarak

hasta idi. Bilateral hasta sayısı 93, unilateral hasta sayısı ise 55 idi.

iyi, ancak; bir veya bir kaç rezidüel deformitesi mevcut olan vaka (Küçük

Turco tekniği 66 ayağa, Cincinnati
insizyonuyla CSTR tekniği 82 ayağa uygulandı. Toplam 55 hasta takibe geldi.
Turco tekniği uygulanan 23 hastanın 29
ayağı Grup 1; CSTR uygulanan 33 hastanın 52 ayağı Grup ll olarak değerlendir
meye alındı. Grup ı ameliyat yaş ortalaması 20.65 ay (6 ay - 5 yaş), Grup ll
ameliyat yaş ortalaması (15.3 ay (3.5 ay

ayak, orta ağırlıkta pesplanus veya metatarsus adduktus, hafif subtalar eklem
hareket kısıtlılığı, triseps adale atrofisi gibi).
Orta: Plantigrad, fazla korreksiyon
veya korreksiyon kaybı olan, ancak, cerrahi tedavi gerektirmeyen ayak.
Zayıf: Korreksiyon bozulması, tekrar
cerrahi gerektiren ayak, veya kozmetik

yaş) idi. Takip süresi ortalama 28 ay

olarak kötü olan, planovalgus deformite-

HASTALAR ve YÖNTEM
SSK Ankara Hastanesi Çocuk Kliniği Ortopedi Servisi ve SSK Okmeydanı
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idi (8 ay- 4 yıl).
Bütün hastalara, eğer, geldiklerinde
bir aydan küçük iseler, önce alçı ile korreksiyon denendi. Sekiz alçı ile düzelmeyen tüm hastalar ameliyata alındı (13).
Bütün hastalara post-operatif uzun
bacak alçısı uygulandı. Altıncı haftada alçılar değiştirildi. Alçı tesbiti toplam 12
hafta sürdü. Alçıların çıkarılmasından itibaren, ara verilmeden, bir sene süre ile
ters kalıp bot, daha sonra düz bota geçildi.
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si olan ayak.

SONUÇLAR
Grup 1 içindeki 23 hastanın 29 ayağı
nın sonuçları şöyledir:

Mükemmel : 6 (% 20.6), iyi : 10 (%
24.5),
Orta : 8 (% 27.6), Zayıf : 5 (17.2).

.,

,.

Bu hastalardan 4 tanesinin 5 ayağı-

na metatarsus varus deformitesi için metatars osteotomileri uygulandı.

bep olmaktadır. Cincinnati insizyonunda
bu tür problemlere rastlanmamıştır (1,

Grup ll içindeki 33 hastanın 52 ayağı
nın sonuçları ise aşağıdaki gibidir.

2, 9, 10, 11, 12).

Rekürrens veya yetersiz korreksiyon

Mükemmel : 14 (% 26.9), iyi : 21 (%

Grup l'de Grup ll'ye oranla daha fazladır. Grup ll'deki sadece bir vaka ya metatars osteotomileri gerekmiştir.
Sonuç olarak, klinik, radyolojik ve
kozmetik olarak Grup ll'yi teşkil eden
CSTR tekniğinin daha başarılı olduğunu
söyleyebiliriz. Bu tekniğin başarısının ardında yatan faktörler özetle şöyledir:
1. lnsizyon cerraha geniş bir kulla-

40.4)'
Orta : 16 (% 30.8), Zayıf : 1 (% 1.9).

Bu gruptaki bir hastaya metatarsus
varus deformitesi için metatars osteotomileri yapıldı.

TARTIŞMA ve SONUÇ

nım ve görüş alanı sağlar (1, 2, 9, 1O,

11' 12).
2. Turca tekniğinde her ne kadar
subtalar release yapılsa da, pratikde yeterli olmamaktadır (1, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14).
3. Lateral release PEV patolojik anatomisinde önemli etmenlerden birisi
olan calcaneal ratasyonunu düzeltmektedir (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Sonuçlarımız

literatür ile uyum göstermektedir (13-14). Ancak, iyi sonuçları
m ız göreceli olarak düşüktür. Kendimizi
eleştirdiğimizde, bunun nedenlerinin çeşitli olduğunu görüyoruz. Üzerimizdeki
iş yükü sebebiyle, tedavisinde özen ve
yoğun dikkat gerektiren PEV'un hakkı
nın yeterince verilemediğini belirtmek istiyoruz.

Sosyo-kültürel düzeyi düşük

hasta yakınları ile gerekli işbirliğinin herzaman yeterince sağlanamamış, tedavide şart olan cihaz ve ayakkabı temininden ülkemize özgü güçlükler, tedavi sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Kamplikasyon olarak Grup 1 içindeki
7 hastada, Grup ll içindeki 3 hastada yüzeyel cilt problemleri gözlenmiş, tamamı enfekte olmadan düzelmiştir.
Kozmetik olarak Cincinnati insizyo-
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nunun daha az skar bıraktığı görülmüş
tür. Postemmedial insizyon ise, fazla
skara yol açmata ve dalaylı olarak da
eklem hareketlerinde kısıtlanmaya se-
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DOGUŞTAN ÇARPIK AYAK TEDAViSiNDE
TAM SUBTALAR GEVŞETME 11 YÖNTEMiNiN YERi
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Etiolojisi ve patolojik anatomisi konusunda çok çeşitli görüşler ileri sürülen "doğmalık çarpık ayak" tedavisinde
de doğal olarak standardize edilmiş bir
yönteme henüz ulaşılamamıştır. Ancak
tedavisinde amacın ayağın görünümü
yanında fonksiyonel ve anatomik yönden bir bütünlük sağlanması tüm uygulanan yöntemlerde amaçtır.
Bu şekil bozukluğu patolojisi çeşitli
araştırcılar tarafından genellikle bazı
komponentlere ayrılarak incelenmiş ve
doğal olarak bu komponentlere yönelik
tedavi yöntemleri önerilmiştir. Ancak
özellikle Mc. Kay yapmış olduğu geniş
bir post-mortem çalışma ile "çarpık
ayak patolojisinde subtalar eklem kompleksi"ne bağlı olarak yaptığı açıklamalar
la karşılaşılan birçok soruna açıklık getirmiş ve çarpık ayak tedavisinde ·birçok
soruna çözüm getiren "tam subtalar gevşetme" yöntemini tanımlamıştır.
Bu yöntemde, subtalar eklem çevre* SSK. Yenişehir Hast. Ort. ve Trav. KI. Doçent
** SSK. Yenişehir Hast. Ort. ve Trav. KI. Uzman
*** SSK. Yenişehir Hast. Ort. ve Trav. KI. Asistan
****SSK. Yenişehir Hast. Ort. ve Trav. KI. Asistan
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sindeki tüm yapılar gevşetilir. Bu yapıya
dahil olan tüm kemiklerde anatomik redüksiyon sağlanır. Bu redüksiyon için
gerekli olan tendon kılıfları kesilir, gerekli olan tendonlar uzatılır. Anatomik redüksiyonun sürekliliği talo- naviküler, talo - kalkaneal ekiemiere konan K telleri
ile sağlanır.
incelememizde SSK Yenişehir Hastanesi, Çocuk Ortopedi Kliniğinde 1987
- 1989 yılları arasında 'Tam subtalar Gevşetme" uygulanıp en az 1 yıl izlenen 15
olgu değerlendirilmiştir. Olgularımızın tümünde "idiopatik doğumsal çarpık ayak"
d eformitesi mevcuttu. Olguların 11 'i erkek, 4' ü kızdı. Olgularımızın yaşları 3 ay
ile 4 yıl arasında değişmekte idi. Olgularımız en az 1 yıL en fazla 3 yıl izlendi, ortalama izleme süremiz 15 aydı.
Olgular ağrı, ayağın ön kısmının addukşiyonu, diz ayak ilişkisi, fonksiyonel
zayıflık, ayak bileği hareketleri ve radyolojik olarak değerlendirildi.

Bu

değerlendirme

yöntemine göre
olgularımızda başarı oranı % 77 olarak
bulunmuştur. Başarısız olduğumuz olgularda;
1- Şekil bozukluğunun tam olarak
düzeltilememesi,
2- Ayak bileği ekieminde hareket kı
sıtlılığı,

3- Kesiyerinde deri nekrozu

necek olan yetersiz düzeltme, rocker bottom, fasulye ayak, fiat- tap talus gibi
sorunların nedenlerine yönelik tedavi seçilmiş olur. Daha önce müdahale görmüş olgularla ileri yaştaki olgulara uygulandığında karşılaşılan deri nekrozlarının
bu yöntemin önemli olumsuz yanların
dan biri olduğu kanısındayız.

karşılaş

tığımız başlıca sorunlardı.

Şekil bozukluğunu

tam olarak düzeltemediğimiz ve ayak bileğinde hareket
kısıtlılığı saptadığımız olgularımızın tümü
daha önce yetersiz olarak cerrahi müdahale gören olgulardı. Daha önce yapılan
cerrahi müdahale ve 2 yaşının üzerinde
olma deri nekrozunun predispozan unsurları olarak saptandı. Deri nekrozu ile
karşılaştığımız 3 olgumuzda cerrahi pansumanlarla tam iyileşme sağlarken, 1 olgumuza split thickness deri aşısı uygulamak zorunda kaldık.
Doğmalık çarpık ayağın tedavisinde
ilk seçilecek yöntem konservatif tedavi
yöntemlerinden biri olmalıdır Konservatif tedavisinin başarısız olduğu veya geç
olarak tedaviye başlanan olgularda uygulanacak cerrahi yöntemin mevcut
tüm patolojileri düzeltecek yönde olması gerekir. Bu amaçla tam subtalar gevşetmenin etkili bir tedavi yöntemi olduğu görüşündeyiz. Bu yöntemle dağma
lık çarpık ayak tedavisinden karşılaşabili-
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PES EKiNOVARUS'DA EKSTERNAL
FiKSATÖR iLE TEDAVi

(ihmal edilmiş yada tedavide başansrz ka/mmtş vakalar)

Dr. Mustafa CanJkoğlu *, Dr. Önder Ofluoğlu **
Dr. Deniz Algün **, Dr. Niko/a Azar***

ihmal edilmiş veya tedavide başarı
sağlanamamış pes ekinovarus (PEV) olgularında, Çoçuklarda; posterelateral release ve kalkaneal osteotomi (Dwyer,
1959-1963), Cu bo id osteotomisi yada
de kanseliasyon (Evans, 1961), Ad ol esan döneminde; triple artrodez, ameliyatları ile yere düz basen bir ayak elde
edilmeye çalışılır. Erişkinde ise kemikseldeformitelerin ileri derecede olması, yapılan girişimler sonrası cilt problemleri
ve dolaşım bozukluğu olasılığının son
derece yüksek olması, bu olguların tedavisinin oldukça güçleştirmektedir. Bu olgularda tedavi tarsal kemik rezeksiyonları, artrodez bazen arnputasyon olabilmektedir.
Düzeltmeyi sağlayacak geniş kemik

*

S.S.K. i st. Hast. Ortop. ve Trav. Serv. Şef Yrd. Doç.

* * S.S. K. ist. Ha st. Ortop. ve Trav. Serv. Asist.
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rezeksiyanları ayağın

ileri derecede kı
salmasına yol açar, istenilen fonksiyonel
ve kozmetik düzelme sıklıkla sağlana
maz.
Son yıllarda Prof. Dr. G. ilizarov'un
uzun yıllardır devam ettiği araştırma sonuçları batı literatüründede yer almaya
başlamış ve kemiksel uzatmalara, uygun hız ve periyadlarla yapılması halinde, yumuşak dokular ve nörovaskuler
yapıların neohistogenizes ile yanıt verdiği
anlaşılmıştır.
(7) 'Tension-stress
efekt/ adı verilen bu biyolojik prensip
Ortopedi ve Travmatoloji dalındaki problem olgunların tedavisinde gittikçe daha
sık başvurulan, başarı oranı yüksek, risk
ve kamplikasyon oranı düşük bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaban-

cı

listeratürde ihmal edilmiş yada tedavi-

Daha sonra calcaneusta acthille ten-

de başarı sağlanamamış PEV da ilizarov
distraksiyon neogenezi prensipleri kullanılarak tedavi edilen olgulara ilişkin az
sayıda yaygın vardır. (50)
Kliniğimizde son 2 yılda 12 ihmal
edilmiş yada nüks PEV eksternal fiksatör uygulanarak tedavi edilmiş ve bunlardan tedavisi sona ermiş 8 olgu bu çalış
ma kapsamına alınarak sonuçlar literatür bilgisi ışığında sonulmuştur.

donu yapışma yerine yakın konumda
posteriardan ve metatars distalinden 2
şer K teli yine çapraz olarak geçirilerek
2 semisirküler halkaya teller gerilerek
tesbt edildi. Ön ayak adduktusu belirgin
olgularda metatarsal halka metatars aksına paralel, ön .ayak ekini belirgin vakalarda metatars aksına dik yerleştirildi. Tibial sistem kalkaneal semisirküler halkaya medial ve laterelden yeterli distraksiyona izin verecek uzunlukta 2 rodla tesbit edildi. Kalkaneal ve metatarsal semisirküler halkalar birbirlerinemedial ve lateralden yine yeterli uzunlukta 2 rodla
tutturuldu. Tibial sistem metatarsal semisirküler halkaya tibia anatomik aksına
paralel ve ortadan rotasyonel hareketleri iletebilecek bir menteşe aracılığı ile bir
rodla tutturuldu.
Ameliyattan hemen sonra nörovas..,

MATERYAL VE METOD

Eylül 1989-Kasım 1990 yılları arasın
da eksternal fiksatör uygulanıp distraksiyon neohistogenezi prensiplerine dayanarak tedavi edilen ve tedavisi tamamlanan 1 i kız ?si erkek 8 olgu bu çalışma
nın içeriğini oluşturdu. Operasyon sıra
sında

ortalama yaş 14.5 (2.5-24 yaş arası) idi. Tedavi sonrasında en kısa takip
süresi 8, en uzun 12 aydı. Olgulara ait
bilgiler Tablo-1 de özetlenmiştir.

Cerrahi Yöntem:

tümünde tarafımızdan
geliştirilen ilizarov tipi eksternal fiksatör
kullanıldı. ilk olarak tibia proksimalinden
4-6 cm ara ile 2 şer adet 1.6 no Kirschner teli (K teli) çapraz konfigürasyonda
geçirildi. 2 adet tam halkaya bu teller
tesbit edilerek gerildi. Bu iki halka birbirlerine 120 derece açıda 3 kısa rod ile tutturularak tek sistem haline getirildi.
Bu

olguların
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kuler sistem muayenesi yapıldı. Ekstremite yükseltildi. Hastaların postoperatif
birkaç gün güçlü analjezik ve sedatıflere
ihtiyacı oldu. Korreksiyona hastanın ağrı
toletansına göre 3-5 inci günler başlan
dı. Günde 4 eşit aralıkta 1mmjgün distraksiyon hızı ile deformitenin aksi yönüne, kalkaneal ve metatarsal sistemler simultene olarak korreksiyon yapıldı. Calcaneal var~su düzeltmek için tibiocalcaneal medial rod laterale göre, ön ayak
varusunu düzeltmek içinde calkaneometetarsal medial rod laterale göre 0.5-1
kez daha hızlı uzatılır. Spinasyon deformitesi enterior tibiometatarsal rodun laterale kaydınlması ile düzeltilebilir. 7
gün ara ile radyolojik kontroller yapılır.

Deformite 5-1 O derece hiperkorrekte pozisyona getirilip korreksiyon sonlandırı
lır. Korreksiyon sonlandırıldıktan 2 ay
sonra eksternal fikzatör çıkarılır. Diz altı
yürüme alçısı yapılarak bu alçıda 2 ay tutulduktan sonra ortepedik bot'a ya da
ayakkabıya geçilir.

tümünde

başarılı

sonuçlar

alındı.

KOMPLiKASYONLAR
Kullanılan

64 K telinde 8 inde tel yolu enfeksiyonu görüldü. Yalnız birinde lokal pansuman, antibioterapi ve tel germe ile sonuçlarıamayarak tel değiştirildi.

Ameliyat sonrası 1.günden itibaren
aktif ve pasif diz ve ayak parmak ekzersizlerine başlanır. Parmaklarda oluşabile
cek fleksiyon kontraktürünü önlemek
için sisteme adapte edilen lastik breysler kullanılır.

Polio sekeli olan bir vakada sudeck atrofisi gelişti. Son kontrolünde semptomlarda gerime tesbit edildi. 1 hastada parmaklarında tedavi öncesi varolan fleksiyon kontraktürü arttı. 2 hastada uzun süren postoperatif doku hipertrofisi ve
ödem gelişmiştir. Bu ilizarov tipi fiksatörlerde sık bir komplikasyondur.

SONUÇLAR

Korreksiyon için gerekli süre ortalama 63 gündür. Hastalardan açık cerrahi
işlem ek olarak gerekmemiştir. Sistem

TARTIŞMA

olgulardan birinde 2 kez, birindede 1
kez değiştirilmiştir.
Tüm hastalarda tatmin edici klinik,
radyolojik ve kozmetik düzelme sağlan
dı. 1 hastada orta derecede rocker-battom deformitesi kaldı. Yapılan takiplerde
korreksiyon sırasında yapılan 5-1 O derece lik hiperkorreksiyonun kaybalarak
normale döndüğü görüldü. Tedavi sonrası ayak bileği ve subtalar eklem hareketlerinde 22 derecelik bir azalma meydana gelmiştir. Ancak bu, hiçbir hastada belirgin bir fonksiyonel kayba neden
olmamıştır.

Postoperatif olarak hastalar ağrı,
ayakkabı kullanımı, ayak r:ıobilitesi ve

ihmal edilmiş yada tedavide başarı
sağlanamamış PEV tedavisinde az sayı
da yayın vardır. Batı literatüründeki vakalar genelde 13 yaş ve altındadır. (1 ,3,4)
Yapılan açık girişimlerde genel cerrahi
komplikasyonları yanında özellikle ileri
yaşlarda yapılan geniş kemik müdahalesi gereken vakalarda dolaşım bozuklukğu cilt problemleri sıktır ve ayakta ileri kı
salmayla beraber kozmetik, fonksiyonel
kayıplar belirgindir. ilizarov eksternal fiksazörü ve distraksöyon neohistogenezis
prensipleri uzun zamandır Doğu literatüründe yer almaktadır (7). Son zamanlarda bu yöntemin sonuçlarının dikkat çekici başarısı batı literatüründe de görülmeye başlamıştır. (5) Batı literatürlerinde

kullanım

kapasitesi açısında:ı değerlen
dirildi. (TABLO 2) Buna göre 8 hastanın

987

PEV in ilizarov Eksternal fikzatörü ve
distraksiyon neohistogenezisi prensipleriyle tedavisinde ek olarak bazı açık cerrahi girişimler uygulanmaktadır.
Biz olgularımızdan hiçbirinde sekonder cerrahi girişim uygulamadık. Bu korreksiyon süresi biraz uzatmakla beraber
açık cerrahi risklerinin elimine edilmesini
sağlamıştır. 1 hastada ciddi kamplikasyon gördük. Bu Sudeck atrofisi gelişen,
polio sekelli ve preoperatif kemik kalitesi iyi olmayan vaka idi. Ayrıca bu vakalada postoperatif ekstremitesini aktif kullanamamış olması predispozan başka bir
nedendir. Takip süremiz boyunca herhangi bir korreksiyon kaybına rastlamamakla beraber bu konuda görüş bildirmek için takip süremiz kısadır.
Sonuç olarak; ihmal edilmiş yada tedavide başarı sağlanamamış PEV olgularında tedavinin amacı yere düz basan,
fonksiyonel ve kozmetik bir ayak elde etmektir. Ancak aynı zamanda uygulanacak girişim cilt nekrozu dolaşım problemleri ve ayakta ileri derecede kısalma
riskleri elimine etmelidir.

ilizarov eksternal fikzatörü ve distraksiyon neohistogenezi prensipleri kullanarak yaptığımız uygulamalar ve sonuçlarımız yukarıda belirtilen tüm amaçları sağlamış ve bu yöntemin başarılı olduğu kanısına varılmıştır.

KAYNAKLAR:
1. Addison A. , Fixsen L.A., L/oyd-Roberts

G.C, A review of the Difwyn Evans type co/lateral
operation in severe club foot. J.Bone and Joint
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METATARSUS ADDUKTUS DEFORMiTESiNDE
CERRAHi TEDAVi
Dr. Cüneyt Mirzan!t *, Dr. Cemi/ Ertürk **, Dr. Anday Tatar**
Dr. Önder Ofluğlu **.

Metatarsus adduktus, metatarsus
varus, pes adduktus, metatarsus add.uktokavovarus, S şeklinde veya Serpentine ayak, Skew foot, pes ekinovarusun
üçte biri, "metatarsus adduktus et supinatus" gibi değişik adlarla anılan metatarsus adduktus deformetisi gerek konjenital gerekse tedavi edilmiş pes ekıno
varus sonrası sıkça görülen bir patoloji
olarak karşımıza çıkmaktadır. (1 ,5, 11).
Deformitenin etyopatogenezi, terminolojisi, sınıflama ve tedavisi ile ilgili farklı görüşler mevcuttur. Doğumsal ve
PEV'a bağlı residüel metatarsus adduktus göstermesine karşın tedavi ile ilgili
görüşler ortak özellikler taşımaktadır.
Konservatif tedaviye genelde iyi yanıt veren bu deformitenin tedavisi için
bazen cerrahi tedaviye gereksinim duyulabilmektedir. Konu ile ilgili ilk yayın
1958' de Heyman ve arkadaşları tarafın
dan bildirilmiştir. (4) Ülkemizde ise bilebildiğimiz kadarı ile tek yayın Tümer'in
kendi cerrahi yönetimini tanımladığı
* SSK istanbul Hast. Ortop. ve Travm. Uzmam
**SSK istanbul Hast. Ortop. ve Travm. Asistan!
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1975 tarihli doçentlik tezidir. (12)
Biz bu çalışmamızda cerrahi olarak
tedavi ettiğimiz vakalarla ilgili olarak alrnış olduğumuz sonuçları bildirmeyi ve
cerrahi tedavinin etkinliğini incelerneyi
amaçladık.

MATERYAL VE METOD:

Serimizi SSK istanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Ocak
1989-Mayıs 1990 tarihleri arasında cerrahi tedavi gören 16 hastanın metatarsus
adduktus d eformiteli ayağı oluşturmakta
dır. Hastalarımızda 10 tanesi tarsometatarsal kapsülotomi, 6 tanesi metatarsal
osteotomi yöntemi ile tedavi edilmiş
olup ortalama 13 ay (8-18 ay) takibi yapılabilen 13 hasta değerlendirilmeye alın
mıştır.

Tedaviye başlatılanlarda en küçük
yaş 3, en büyük yaş 9 olarak saptanır
ken, ortalama yaş 5.3 olarak gerçekleş-

miş,

11 erkek, 5 kız, hastaya müdahale
edilmiştir. 3 vakaya konjenital metatarsus adduktus deformiteli, 13 vakada ise
konjenital PEV'a bağlı residüel ön ayak
addüksiyon deformiteli ayaklar cerrahi
tedavi görmüştür.
Konjenital formdaki hastalarımız daha önce herhangibir tedavi görmemiş
sürekli olarak ortopedik bot kullanmış
olan hastalardır. PEV'a bağlı residüel deformiteli hastalar ise daha önce doğum
sal PEV deformitesi nedeni ile cerrahi tedavi görmüş olan hastaların yeniden değerlendirilmesi ile tedavi kapsamına alın- ·
mışlardır.

Tüm hastalarımaz ameliyat öncesi
basarak anterroposterior ve lateral ayak
grafileri çekilerek hastalar radyolojik olarak incelenmiş, preop ve pastop grafilerde talus-1. metatars açışı incelemeye

tarsometatarsal kapsülotomi girişiminde
3.5 ay, osteotomi girişiminde 6 hafta alçı tesbiti yapılır.

SONUÇLAR:
Hastalarımızın

değerlendirilmesi

Heyman, Herndan ve Strong tarafrndan
bildirilen değerlendirme kriterlerine göre
yapılmış olup, radyolojik olarak da talus-1 metatars açısındaki değişimler ölçümlenmiştir.

Olguların değerlendirmesinde

erken
takip sonucunda 9 vakada çok iyi ve iyi
(%69), 4 vaka da (21) kötü sonuç alın
mıştır. Talus 1. metatars açısındaki deği
şim ise ortalama 12 derece olarak gerçekleşmiştir. Bu açı preop olarak enaz
15 ençok 31 derece (ort. 23) idi.

alınmıştır.

METOD:Biz vakalarımızda iki tür
operasyon uyguladık Tarsometatarsal
kapsülotomi girişiminde ön ayak darsumu boyunca tarsometatarsal eklemleri
tam distalinde oblik bir ensizyon yapılır,
ensizyon 1. metatars kaidesinde küboid
dış kenarına doğru uzanır. Katlar geçilip
önce 1. daha sonra 2,3.4,5 metatarsoküeniform eklemleri darsal ve medial kapsülleri ve intermetatarsalligamanlar kesil ir. Daha sonra iç 2/3 plantar ligaman
ve kapsüller gevşetilir ve ayak korrekte
edilip 1. ve 5. metatarsoküneiform eklemler birer k-teli ile fikse edilir. Metatarsal esteotemi yönteminde ise m'3tatars
kaidelerinden kubbe şeklinde osteotomi
ler yapılır yine ayak korrekte edilip k-telleri ile fiksasyon yapılır. Pastop olarak

TARTIŞMA:

Metatarsus adduktus .sıkça görülen
bir deformite olup genelde konservatif
tedavi metodlarına iyi yanıt vermek1edir.
Doğumsal formda genellikle zaman içinde spantan düzelme oluşmakta, bu tür
tedavi dirençli olan vaka sayısı ise az bir
oran tutmaktadır. (3,9). Berg (1986) bu
vakaların radyolojisini incelemiş ve ön
ayağa ilave olarak arka ayakta bir patoloji bulunduğu zaman deformitenin tedavisinin konservatif yöntemlerle güçleşti
ğini belirtmiştir (1).
Konservatif tedavide en sık olarak
kullanılan tedavi yöntemleri doğumdan
itibaren uygulanan alçı uygulamaları ve

' .
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ortopedik ayakkabı kullanımıdır. Bu yöntemler hafif vakalarda genelde iyi sonuç
vermekte rijit vakalarda ise tedaviye direnç oluşmaktadır. (2,4,6)
Literatür incelendiğinde metatarsus
adduktus deformitesinin cerrahi tedavisi
için çeşitli ameliyat tekniklerinin tanım
landığı gözlenir. Bu yöntemler her yazarın deformitenin patolojisini anlayışına
göre olmuştur. Tedavidekullanılan ilk radikal girişim Heyman tarafından tanımla
nan tarsometatarsal kapsülotomi ameliyatıdır. Daha sonra Kendrick ve ark. tarafından da bu girişimle ilgili olarak alı
nan sonuçlar bildirilmiştir (6) Hayman
ve ark. bu ameliyatı 57 hastanın 94 ayağına uygulamışlar endikasyon olarakta
konjenital metatarsus adduktus ve konjenital PEV'a bağlı dirençli rijit ön ayak
adduksiyonu mevcut olan vakalar bildirilmiştir. Ortalama 5 yıl takip ettikleri hastalarda %92 oranında iyi sonuç bildirilirken, PEV'a bağlı adduksiyon deformiteli
hastalarda iyi sonuç oranı %88'dir.
Biz bu ameliyatı 1Ovakamıza uyguladık. Altı vakamızda çok iyi sonuçlar alı
nırken 4 vakamızda kötü sonuç elde
edilmiştir. Kötü sonuç aldığımız 4 vakada erken dönemde korreksiyon kaybı
oluşmuştur.
Bu vakalarımızın tümü
PEV'a bağlı residüel ön ayak adduksiyon deformiteli hastalardır.
Cerrahi tedavide sık sık kullanılan diğer bir yöntemde Berman ve ark. tarafın
dan tanımlanan metatarsal osteotomidir. (2) Bu yazarlar bu girişimi 6 yaş üstü vakalara uygulamışlar amliyat ettikleri
115 ayakta ortalama 5 yıllık takip sonunda %84 çok iyi ve iyi sonuç belirtmişler
dir.
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Bizim bu teknikle ameliyat ettiğimiz
hasta sayısı 6 olup hepsi çok iyi ve iyi
sonuç alınmıştır.
Vakalarımızda
erken
dönemde
kamplikasyon olarak iki vakada cilt açıl
ması oluşmuş olup bunlar yara bakımı
ile problemsiz olarak iyileşmiştir.
Almış olduğumuz sonuçlar her iki
yazarınkii'erle
benzerlik göstermekte
olup rijit bir ön ayak adduksiyon deformitesi bulunan hastalarla bu ameliyatların

uygulanabileceğini

düşünmekteyiz.

Operasyonlar rijit vakalara uygulanmalı
fleksibl vakalara uygulanmamalıdır. Konjenital PEV'a bağlı residüel ön ayak adduksiyon deformitesinde arka ayaktaki
patoloji giderilmeden bu girişimlerin yapılması uygun değildir. Nüks olayı tarsometatarsal kapsülotomi ameliyatı sonrası sık olarak görülen bir kamplikasyon
olarak karşımıza çıkmaktadır. Coleman
ve Stark'ın (1983) yayınlarındada bu durum vurgulanmıştır. Bizde 4 vakamızda
bu komplikasyona rastladık. Osteotomi
yöntemi sonrasında ise böyle bir kamplikasyon g_örülmesi nadirdir. Bizde yeni
yayınlarda belirtilen görüşlerin ışığı altın
da metatarsal osteotomi metodunun tedaviye daha etkin olduğunu düşünmek
teyiz.
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HALLUKS VALGUS CERRAHiSi VE
PEDOBAROGRAFiK iNCELEMESi

Dr. Haluk Berk *, Dr. Talat Göğüş **, Dr. Gürsel Leblebicioğlu ***

Bu çalışmamızda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde halluks
valgus nedeniyle ameliyat olmuş 37 has-

gulandığında

klinik sonuçlar daha iyi idi.
Keller ve Mc Bride ameliyatlarında klinik
sonucu etkileyen faktörler, halluks val-

tanın

53 ayağı, klinik, radyolojik ve pedobarografik olarak incelendi. 53 ayağın
27 sine Mc Bride ameliyatı, 17sine Keller

gus ve intermetatarsal açılar, rezeksiyon miktarı ve uygulanan metatars üsteotomisinin cinsidir. Kullanılan pedoba-

ameliyatı,

6 sına bunionektomi ameliyatı, 2 sine Mitchell ameliyatı ve birine artrodez uygulandı. Mitchell ve Das De'nin kriterlerine göre çok iyi ve iyi klinik
sonuçlar, Mc Bride grubunda % 66.6
oranında, Keller grubunda % 41 oranın

rografi sistemi, ayak tabanındaki basınç
değişikliklerini kalitatif olarak vermektedir. Kalibrasyon yapılır ise gerçek basınç değerleri elde edilebilir. Ameliyat
öncesi ve sonrası pedobaroğrafi yöntemi kullanılır ise klinik izlernde yararlı ola-

da, diğerlerinde% 22 oranında elde edildi. Mc Bride ve Keller ameliyatına ek olarak proksimal metatars osteotomisi uy-

bilir.

*
**
***

!nstitut Ca/ot, Bere k Sur Mer. Fransa
Hacettepe Üniv. Ttp Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D. Profesörü
Hacettepe Üniv. Ttp Fak. Ortop. ve Trav. A.B.O. Araş. Görev.
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GiRiŞ

Temel fonksiyonu vücudağırlığını taşımak olan ayağın fizyolojik ve patolojik
şartlarda değerlendirilebilmesi için yük
dağılımı paterninin bilinmesi gerekir ..
Ayak izi almak amacıyla önceleri çamur,
kil veya kum kullanılmış, 1882 de Beely
ilk kez bilimsel (1) bir yöntem tanımla
mıştır. Morton 1930 da ayak izi oluşumu
ve ayak tabanına binen yük arasındaki
ilişkiyi tanımlamıştır. Birim alana düşen
yükü gerçek anlamda ölçmeyi Hutton
ve Dhennadran başarmışlar (2) ve yükün topuk, 1. metatars başı ve başpar
mağı düştüğünü göstermişlerdir. inteferans görüntülerneyi ilk Arcan ve Brill
1976 da kullanmışlar. Bu yöntemi chodera modifiye etmiştir. Betts ve Duckworth
da (3) "Ham" görüntüleyen bilgisayar görüntüleri elde edilen bir bilgisayar sistemi olan pedobarografi geliştirmişlerdir.
Bu sistem çeşitli kliniklerce ramotoid artrit (4), halluks valgus (5) diyabetik
ayak, silastik protez (6) uygulamaları ve
yürüme analizlerinde kullanılmıştır. Duc2
worth a göre 1, 75 kgjcm üzerindeki değerler patolojiktir. Diabetiklerde yüksek
bir ölçüm alınır ise riskli ayak olarak değerlendirilmesi gerektiği önerilmiştir (5).
Stokes halluks valgus açısı arttıkça baş
parmağa daha az yük bindiğini göstermiştir.

Hutton ayak tabanını 8 bölgeye ayı
rıp inceler ve hallux valgusda yükün daha çok laterale geldiğini saptamıştır
(Tablo 1)
Biz kliniğimizde hallux valgus nede-
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niyle opere edilmiş bir grup hastada pedobarografik yöntemle ölçümler yaparak bunu klinik ve radyolojik verilerle kı
yasladık.

MATERYAL VE METOD

1970-1989 yılları arasında, kliniğimiz
de hallux valgus nedeniyle ameliyat olmuş 107 hastadan 37 si bu araştırmaya
katılmıştır. Bu hastaların ?'si erkek ve 30
u kadındır. Hastalar klinik, radyolojik ve
pedobarografik olarak incelendi. Klinik
incelernede Southerland'ın önerdiği kriterler (8) kullanıldı.
Radyolojik incelemede, halluks abductus interphalangeus açısı, halluks abductus açısı distal artiküler yerleşim açı
sı, proksimal, artiküler yerleşim açısı, v
intermetatarsal açı ölçümleri yapıldı. .Tibial sesamoid yerleşimi, Wu nun önerdiği yöntem (9) kullanılılarak saptandı, MP
eklem yüzdelerinden geçen çizgiler paralel ise eklem uyumlu Tip:A, eklem dı
şında kesişiyor ise uyumsuz (Tip B), eklem içinde kesişiyorsa sublukse (Tip C)
olarak değerlendirildi.
Pedobarografik incelemede Betts
ve Duckworth un modifikasyonu olan
sistem kullanıldı. Bu sistemde 3 ana bölüm vardır. Görüntünün elde edildiği 1.
bölümde ışık taşıyıcı bir ortam olarak 12
mm kalınlığında bir cam kullanılır. Bunun üzerinde 100/m kalındığında bir
PVC tabaka mevcuttur. Eğer bu tabakaya bir yük uygulanır ise altındaki camla
kontakt oluşur ve ışığın kırılma indeksi

değişir. Bu noktada ışın demeti cam ortamından dışarı çıkar. Yansıtıcı

bir sis-

temle görüntü bir ayna üzerinde oluştu
rulur. Sistemdeki ikinci bölümde görüntü, siyah beyaz bir monitörde "Gri-tonlama" şekline gelir. Üçüncü bölümde ise
"digitizer card" vardır. ve gri ton görüntüleri sayısal bilgiye dönüştürülüp, kolay
algılanması için yalancı renklendirme yapılır.

Elôe edilen pedobarografiler ayak
izi 8 alana bölünerek incelendi ve buna
göre 4 gruba ayrıldı.
Grup A: Normal ayak izi olan 30
kontrol ayağı,
Grup B: Ameliyat olmamış 25 hallux
valguslu ayak,
Grup C: Keller ameliyatı uygulanmış
13 ayak,
Grup D: Mc Bride ameliyatı uygulanmış 25 ayakdan oluşur. Pedobarografi
sonuçları Klenerman' ın tarif ettiği (1 O) gibi dört paternde incelendi.
Tip 1: Birinci ve ikinci metatars başı
na eşit yük gelenler
Tip ll: ikinci ve üçüncü metatars başın izole yük gelenler
Tip lll: Herhangi bir metatars başına
izole yük gelenler
Tip IV: Lateral üç metatars başına
maksimum yük gelenler
Pedobarografi sonuçları AN OVA varyans analizi ile değerlendirildi (13)

SONUÇLAR
Araştırmaya katılan

37

hastanın

30 u
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(% 81) ve 7 si erkek (% 19) idi. Bu hastaların 16 sında (% 43) bilateral ameliyat
yapıldığından 53 ayak incelemeye alın
dı. Yaş ortalaması 41.7 yıl ortalama pastop izlem süresi 4.6 yıl (1 O ay ile 18 yıl
arası) olarak bulundu. Ameliyat öncesi
13 hastada (% 35) ortez kullandırılmış
ken, am~liyat sonrası 21 hastada (% 56)
ortez kullanılmıştır.
53 ayakdan, 27 sinde Mc Bride, 17
sinde Keller, 6 sında Bunionektomi, 12
sinte Mitchell ve 1 inde ortez uygulanmıştı.

Mc Bride ameliyatı uygulanan hastaların ortalama yaşı 30.6 yıl, Keller ameliyatı uygulanan hastalarda 56.3yıl, bunionektomi uygulanan hastalarda ise 50.6
yıldır.

En sık komplikasyon, 3 ayakda görülen hallux valgusdur. 2 hastada yüzeysel enfeksiyon, 2 hastada metatars başı
avasküler nekrozu, 1 hastada gecikmiş
kaynama ve bir hastada da ameliyat
sonrası metatarsal pad kullanımına bağ
lı yara görüldü.C Mitchell ve Das De kriterlerine göre çok iyi ve iyi klinik sonuçlar, Mc Bride grubunda % 66.6 keller
grubunda % 41 ve diğerlerinde %22 oranında elde edildi. Mc Bride ve Keller
ameliyatına ek olarak proksimal metatars. osteotomisi uygulandığında klinik
sonuçlar daha iyi idi. Hallux valgus açısı
30 dereceden ve intermetatarsal açı 15
dereceden az olur ise hem Keller ve
hemde Mc Bride ameliyatı sonrası klinik
sonuç daha başarılıdır. Keller ameliyatın
da proksimal falanksın 1/3 üne yakın rezeksiyonu ve gerekirse eklem hareketle-

rini korumak için EHL'Ia Z plasti yapıl
ması klinik sonucu olumlu yönde etkiler.
Hallux valgus açısı 30 dereceden ve intermetatarsal açısı 15 dereceden fazla
olanlarda kapalı proksimal metatars osteotomisinin sonuçları, açık metatars osteotomisinin sonuçları, açık metatars osteotomisine göre daha iyidir.
25 halluks valguslu, 13 keller ameliyatı uygulanmış, 23 Mc Bride ameliyatı
uygulanmış ve 30 normal ayaktan elde
edilen pedobarograflar, Hutton' un önerdiği şekilde ayak tabanı 8 alana bölünerek yapıldı (Şekil 1) Her grupta elde edilen, topuk, taban laterali, birinci parmak, 2. parmak, 3. 4. ve 5. parmaklar
değerleri tablo 1 de gösterilmiştir.
Keller ameliyatı sonrası 20 dereceden fazla dorsifleksiyonu olan ayaklarda
tipik bir görünüm mevcuttur. (Şekil 6)
Keller ameliyatı sonrası eklem hareketleri kısıtlı olan 3 ayakta Tip IV, bir
ayakta tip ll ve bir ayakta Tip lll görüntü
elde edi
Mc Bride grubundaki 6 ayakdan
üçünde Tip ll, üçünde Tip lll görüntü el-·
de edildi.
Keller grubunda metatar"aljisi olan
4 ayaktan ikisinde tip IV, Mc Bride grubunda ikisinde tip IV görüntü elde edildi.
Halluks valgus açısı 25 derecenin altında olan ayakların % 38 inde Tip ll, %
43 ında tip lll görüntü varken, 11 dereceden büyük intermetatarsal açısı olan
ayakların % 44 ünde Tip IV görüntü vardır.

Yük

dağılımı

lateraline olan ve ayak-
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larının

MF, MT3/5, T3/5 bölgelerinde
yük taşıyan ayakların % 43 ünde intermetatarsal açı 11 dereceden ve % 66
sında metatarsalji olduğu görüldü.
Halluks valgusta uyguladığımız ameliyatlara ait sonuçlar ayrıca irdelenecektir.

TARTIŞMA

Halluks valgus, Metatarsofalangeal
eklernde birden fazla deformiteyi kapsayan bir terimdir. Eklem uyumluluğunda
ki bozulma; parmakların laterale kayması, başparmağın medial rotasyonu, birinci ve ikinci parmaklarda üstüste binme,
metatars başlarında belirginleşme, ekstansör hallusis langusun dizgin etkisi
yapması, abduktor hallusis longus ve
fleksör hallusis langusun anatomik yerinden kayıp deformiteyi artırıcı ekte yapmalarına bağlı olarak gelişir. Tüm bu
normal dışı gelişmelere hangi primer olayın neden olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Truslow' un 1925 de "M etatarsus Primus Varus veya Halluks Valgus"
sorusuyla başlattığı makalesinde deformiteye yol açan primer neden olarak 1.
metatarsın varus pozisyonunu sorumlu
tutmasındar:ı yaklaşık 40 yıl önce Reverdin, kendi adıyla anılan, distal metatarsal osteotomisini geliştirmiş ve uygulamıştır. Truslow'un metatarsus primus varus kavramı daha sonraları taraftar toplayacak ve bunu primer olarak oluştuğu
nu, metatarsus primus varusun ise sekonder olarak eşlik ettiğini öne sürdü.

Primer deformite ne olur ise olsun, metatarsofalangeal eklernde deformite geliştikten sonra ilerleyicidir.
Pedobarograflar, benzer özellikleri
biraraya toplayacak incelendiğinde, Klenermann' ın da tanımladığı gibi dört ayrı
tip olduğu görüldü. Stokes ve Dhanendran'ın da bahsettikleri gibi halluks valgus olgularında ayak tabanındaki yükün
laterale kaymış olması, bu olgularda ve
ameliyat olan olgularımızda normallere
oranla daha fazla Tip IV ayak izi görülebileceği varsayımının ortaya atılmasına
neden oldu. Konuyla ilgili literatürün yetersiz olması bulgularımızı karşılaştırma
mazı engelliyor ise de, Klenermann ameliyat sonrası Tip lll ve Tip ll görüntüler elde ettiğini bildirmesi, sonuçlarımızı
onun kontrol grubu ile karşılaştırma ola-

elde edilirker:1, halluks valgus 25 dereceden fazla ve intermetatarsal acı 11 dereceden fazla olan ayaklarda %46 oranın
da Tip IV görüntü elde edildi. Birinci
grup ayaklar ameliyat sonrası olmaları
na karşın normale yaklaştırılmış olabileceğini düşündürür. Nitekim kontrol grubunda büyük çoğunluğu tip 1 ve Tip ll
görüntülerin ve Duckworth, sisteminin
ayak tabanındaki basıncı ölçmekle birlikte yüksek oranda bire bir ilişkinin henüz
kurulamadığı nı belirmektedirler (3, 14),
Ağrısız bir ayakta Tip IV ayak izi elde
edilebilir iken normal denilebilecek bir
ayak izi, dayanılmaz ağrıları olan bir ayağa ait olabilir.
Gerçekten de kolay algılanabilir görüntüler elde edilmesi ve kolay uygulanabilir olması yanında, henüz didaktik
verilerin çoğaltılması prospektif olarak
ameliyat öncesi ve sonrası verilerin de
elde edileceği klinik çalışmalar ve belki
de gerçek basıncı ölçen strain-gauge
tekniğini kullanan yöntemlerle doğrulu
ğunun karşılaştırılması sonrası klinik tanı

nağı sağlıyor.

Bizim hastalarımızın incelenmesi
sonrası Klenermann ve Duckworth' un
bulgularına paralel olarak ayak tabanın
daki yükün lateraline olduğu gösterildi.
Halluks valgus grubu ile ameliyat edilmiş grup arasında fazla bir fark olmamakla birlikte, kontrol grubu ayak izleri
ile Keller ve Mc Bride grupları arasında
özellikle MT2, MT3/ ve MF bölgelerinde
anlamlı artışlar saptandı. Tip lll görüntü
elde edilen ayak tabanları incelendiğin
de, metatars başlarına uyan bölgelerde,
kallozitelerin varlığı dikkati cekti.
Halluks valgus açısı ve intermetatarsal açı ile ayak izleri karşılaştırıldığında,
halluks valgus açısı 25 dereceden az ve

yöntemi olarak

yararlı

olabilir.
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MT lx

MT2xx

MT3/5xx M~x
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T3/Sxx

Kontrol
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94.4
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f= 5.366)

4. Minns, R.J., Craxford, A.O.,Pressure under
the foot in Rheumatoid Arthritis, C/in. Orthop.
m187 .235-242.1984.
5. Lord,M.,Rayno/ds D.P., Hughes,J.R., Foot
Pressure Measurement, A revew of elinical findings. J.Biomed. Eng. 8;283-294.1986
6. Bever/, M.C.,Horan,F. T.,Hutton, W. C. Load
Ce// Analysis Fallawing silastic arthroplasty ofthe
Hallux Int. Orthop; 0:1 O1104 1985
7. Stokes, I.A.F.,Hutton, W.C. Stott, J.R.R., Love, L. W.; Forces under the hallux va/gus foot before and after surgery C/in. orthop. 142:64-72.1986
8. Southerland, C.C.,Spiner, S.M., Preoperative critersia for hal/ux valgus surgery and use of
convergent ang/ed base wedge osteotomy. J.Foot Surg. 26;471-483, 1987
9. WU,K.K., Mitchell Bunronectomy; An ana/y-

998

fark önemli (P<0,005 f=2.653)
arasındaki

arasındaki

fark önemli (P<0.85 f=4.734)

fark önemli (P<0.05 f= 3.584)
arasındaki

fark önemli (P<0.05

sis of 430 personal cases plus a revriew of /iterature, THe J.Foot Surg; 26 277-292 1987.
10. Grace, D.,Hughes, J., Klenermann, L.,A
Comparisian of Wilson and Hchman osteotomies
in the treatment of hal/ux va!gus; J.B.J.S. 708
236-241,1988
11. Mitchell, CL, Fleming, J.L., Alten, R.,
Glenney, C., Stanfor, G.A: Osteotomy-Bunionectomy for hal/ux valgus; J.B.J.S. 40A; 41-60, 1958.
12. Das De S., Distal Metatarsal Osteotomy
for ado/escenty Hallux valgus J. Ped. Orthop.
4:32-38, 1984
13. Sümbüllüoğlu, K.,Sümbülloğlu Y.,Biyoistatistik, 2. Bas1m, Hatiboğlu Kitabevi, 1989.
14. Jahss M.H., The sesamoids of teh hal/ux.
Clin.Orthop.157; 88-97.1981

MULTiPLE EPiFiZVEL DiSPLAZi VE
ORTOPEDiKYAKLAŞIM

Dr. Ahmet Sebik *, Dr. Filiz Sebik **, Dr. Erdoğan Kutluay ***
Dr. Fehmi Kuyurtar ****, Dr. Yalçtn Ademoğlu *****
ilk olarak 1934'te Jansen tarafından
tanımlanan hastalığa, 1935'te benzer
hastalıklardan ayrılan Fairbank tarafın
dan Multiple Epifizyel Displazi (M.E.D.)
adı verilmiştir (2, 3, 6, 7, 8). Otosornal
dominant kalıtsal bir hastalıktır. Sinonimleri, Epifizyel dizostozis, Herediter enkondral dizostosiz ve Ribbing Müller
Hastalığı'dır (2, 3, 6, 7). Hastalık en erken iki yaşın sonunda tanınabilir. Hemen tüm epifizleri tutar. Birçok eklernde
erken artroza bağlı ağır fleksiyon kontraktürlerine neden olabilir. Vertebraların
tutulması sonucu spondilartroz ve orta
derecelerde skolyoz görülür. Hastalık
cücelik nedenlerinden biridir. Hastaların
başlıca yakınmaları, erken devrede topallama, ördek yürüyüşü ve eklem sertlikleridir. Eklem hareketleri sınırlıdır. Ergenlik ve erişkin çağında, degeneratif
artritin gelişmesi ile kalça, diz ve ayak bi-

*

SSK Buca Hast. Ort. ve Trav. KI. Şefi, Doçent

** E.Ü. T.F. iç Hastalıklan A.B.D. Doçent
*** SSK Buca Hast. Ort. ve Trav. KI. Başasistani
**** Dicle Üniv. Ort. VE? Trav. A.B.D. Yard. Doçent
***** SSK Buca Hast. Ort. ve Trav. KI. Uzman!
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leği

eklemlerinde kontraktürler ve ağrı
ortaya çıkar. Kaslar normaldir. Zeka geriliği görülmez. Kan bulguları normaldir.
idrarda anormal polisakkarid bulunmamıştır. Radyografilerde, epifizlerde hipoplazi ve düzensizlik görülür, skleroz
yoktur. El ve ayak parmakları kısa ve kalındır, bununla birlikte eldeki oran korunmuştur. En çok bozulan eklemler yüklenmenin olduğu alt ekstremitelerdedir.
Kalça, diz ve ayak bileği eklemleri ciddi
bozukluklar gösterir. Omuz, dirsek, el bileği eklemleri tutuluşu göreceli olarak
daha hafiftir. Omurgada erken dönemde Scheurmann benzeri bulgular, ileri
yaşta spondilartroz ve skolyoz görülebilir.
Ayırıcı tanıda; Mukopolisakkaridozlar, Perthes Hastalığı, Osteopoikilosis,
displ.azia epifizyalis punktata, osteopetrosis, Kretinizm, hipofizer cücelik düşü-

nülebilir (2, 3, 7, 8, 9). Spondilo epifizer
dispazi de karıştırılabilen hastalıklardan
biridir (5, 11, 12). Osotarnal resesif olan
bu hastalık daha çok vertebra epifizlerini tutar ve gövdesel cüceliğe neden olur
(5, 11, 12). Bu hastalıkta ekstremite ekIemlerinde görülen artropati ve kontraktürler M. E. D.'de görülenden daha hafiftir (5, 11, 12). Tedavide; erken dönemde
epifizlerin yükten kurtarılması, alçı yatağı ve korse gibi araçlar, egzersizlerle
kontraktürlerin önlenmesi önerilmiştir
(2, 7, 8, 9). Tachdjian (7), bacak eşitsizli
ği gözlenirse, epifizyodez ile giderilmesini önermektedir. Bütün önlemlere rağ
men kontraktürler gelişir ve bunlar da
cerrahi girişim gerektirir.

MATERYAL VE METOD

SSK Buca Hastanesinde 1985 1900 yılları arasında tedavi edilen 4 Multiple Epifizyel Displazili olgu incelenmiş
tir. Dört hastanın üçü kadın, biri erkektir. Kadın hastalar sırası ile 48, 23 ve 21,
erkek hasta 28 yaşında idi.
Hastaların kliniğimize başvuru nedenleri; kalça, diz ve ayak bileklerindeki
ağrı, hareket sınırlılığı ve yürümedeki
güçlüktü. Yaşamlarını yakınlarının yardı
mı ile sürdürüyorlardı. Kadın olan ilk iki
olgunun soyağaçlarında ortak özellik akraba evliliklerinin bulunmasıdır. Yirmi üç
yaşında tedaviye başlanan ilk olgunun
büyükbaba, amca ve halasında aynı
hastalık saptanmıştır. Kırk sekiz yaşında
tedaviye başlanan ikinci hastamızın erkek kardeşinde aynı hastalık vardır. Di-

ğer

iki olgunun aile anamnezlerinde benzer hastalığa rastlanmamıştır. Bu hastalarda öyküde 1.5 ve 3 yaşlarında geçirilmiş ateşli bir hastalık bulunmuştur.
Hastalarımızda laboratuvar sonuçları normal sınırlardadır. Rotamizma testleri olumsuz bulunmuştur.
Fizik muayen.ede: iki hastamız yürüyemiyordu. Diğer ikisi, diz ve kalçaları
95° fleksiyonda, kalçaları 10° adduksiyonda yürüyorlardı. Boyları ortalama
olarak 120 cm. nin altındaydı. Bütün eklemlerde hareket genişliği kalça, diz ve
ayak bileklerinde daha belirgin olmak
üzere ileri derecede azalmıştı. Kalçalarda 45-70° fleksiyon, 10° adduksiyon,
dizlerde 45-95° ler arasında fleksiyon
kontraktüre ve 15-20° valgus deformitesi bulunuyordu. Lomber lordoz hepsinde artmıştı.
Radyolojik incelemede: Kalça, diz,
ayakbileği eklemlerinde daha belirgin olmak üzere bütün ekiemierde ileri dere. cede artroz bulguları saptandı. Hastaların tedavisinde aşağıdaki cerrahi yöntemler kullanılmıştır:
Kalçalar için:
1- Adduktor myotomi (8 ameliyat)
2- Soutter operasyonu (6 ameliyat)
3- Total kalça protezi (6 ameliyat)
D izlere:
1- Femurda suprakondiler kısaltma
ve rekurvasyon osteotomisi (2 ameliyat)
2- Diz ekiemi debridmanı ve osteofitlerin çıkarılması (8 ameliyat)
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3- Patella yüksekliklerinin azaltılması
(2 ameliyat)
4- Diz fleksorlarının uzatılması ve
posterior kapsulotomi (2 ameliyat)
5- Yüksek tibia rekurvasyon osteotomisi (8 ameliyat).
Yapılan

en son ameliyatiarına göre
hastalar en az 1 yıl, en çok 5 yıl, ortalama 3 yıl izlenmişlerdir.

TARTIŞMA

Multiple epifizyel displazi az rastlanan kalıtsal hastalıklardan biridir. Otosomal dominant özelliklidir (2, 3, 7, 8, 9).
Hastalarımızdan ikisinde ailede akraba evlilikleri ve benzer hastalıklar saptanmıştır. Bir hastamızın büyükbaba, amca
ve halasında, diğer hastamızın erkek
kardeşinde aynı hastalık vardır. Diğer iki
hastamızda aile öyküsünde benzer hastalık saptanmamıştır. Bu hastalarımızda
ilginç olan 1.5 ve 3 yaşlarında geçirmiş
oldukları ateşli bir hastalığın anamnezlerinde bulunmasıdır.
M. E. D., cücelige neden olan hastalıklardan biridir (2, 3, 7, 8, 9). Dört hastamızın da boyları 125 cm. nin altındaydı.
Yapılan amileyatlardan sonra kontraktürlerin açılması ile boyları (yükseklikleri)
1O cm. kadar artmıştır.
M. E. D., zeka bozuklukları ile birlikte olan hastalıklardan değildir. Hastaları
mızda da zeka düzeyi normaldi.
Hastalarımızın bize başvuru yaşları
sırası ile 21, 23, 29 ve 48 dir. Çocuklukta
ve erken dönemde saptanan olgularda

Cotta, alçı yatağı, korse, traksiyon, postürün korunması için egzersizleri önermektedir (2). Tachdjian, hastalığın Perthes ile karıştırılmamasını ve gereksiz ortopedikcihazların kullanılmamasını önermektedir (9). Cerrahi girişim olarak, sert
kontraktürlerin açılması ve eksenierin
düzeltilmesi (2), bacak eşitsizliği varsa
epifizyodez (7), dizdeki varus ve valgus
deformiteleri için suprakondiler femur
osteotomisi (9) önerilmektedir. Tachdjian, gelişmiş osteoartritin başlangıçta
semptomatik tedavisini, sakatlık ortaya
çıkarsa uygun cerrahi tedaviyi önermektedir (7) Deformite ve sakatlıkların kalıcı
duruma geldiği olgularda belirli bir tedavi protokolü bildirilmemiştir.
Olgularımızda kalça, diz ve ayak bileği onları yatalak edecek derecede idi.
Kalça fleksion ve adduksiyon kontraktürlerinin açılması için 8 kalçaya adduktor myötomi, 6 kalçaya Soutter ameliyatı, 6 kalçaya özel yaptırılmış düz gövdeli total kalça protezi uyç:1ulanmıştır. Canal e, cücelerde günlük etkinliklerde kalça hareket genişliğinin yaşamsal derecede önemli olduğunu ve bukişilerde kalça ekiemi artrodezinden sakınılmasını
vurgulamıştır (1). Woolson ve Harris'in
mikrominyatür komponentler kullanarak
yaptıkları 57 total kalça artroplastisi olgusu içinde bir M.E.D.'li olgu vardır (10).
Olgularımızdan birinde femoral komponent minyatür olarak yaptırılmış ve 44
mm. lik asetabuler kap kullanılmıştır. Yirmi üç yaşında olan bu olguda vücut yapısı daha çok 1O - 11 yaşındaki bir çocuğu andırıyordu. Özel olarak yaptırılan femoral komponentin gövdesi dijz, boynu
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kısa

idi. Altı total kalça protezi ameliyatında asetabuluma daha rahat ulaşabil
mek .için trokanten major osteotomisi
yapılmıştır. Fleksiyon kontraktürlerinin
ileri derecede olması bu girişimi zorunlu
yapmıştır. Sharp ve Porter (1985), 40 yaşın altında 73 olguya total kalça protezi
uygulamışlar ve sonuçlarını bildirmişler
dir. Bu yazarlar, 40 yaşın altındaki hastalarda total kalça protezi uygulanmasın
da trokanter major'un kesilmemesini
önermişlerdir (6). Olguları arasında M.
E. D.'li hasta yoktur. Total kalça protezi
ameliyatları Müller yöntemi ile yapılmış
ve kemik çimentosu kullanılmıştır. Olgularımızdan birinde kalça yapısı çok küçüktür. Bu olguda total protez ameliyatı
yapılmamıştır. ileride her iki kalçasına
valgus ve antekurvasyon osteotomisi ya-

d uğu görülmüştür. Lateral ve medial retinakulum gevşetilmiştir. Dizin ekstansiyonuna engel olan ve ön - çapraz bağın
önünde oluşmuş osteofitler keski ile alı
narak kaldırılmıştır. ·
Tibia rekurvasyon osteotomisi, Lök
ve ark. (4) nın tanımladığı gibi yapılmış
tır. Yöntemdeki farklar debridman için
diz ekieminin de- açılması ve düzeltmenin hemen yapılmasıdır. Osteotomi bir
veya iki staple çivisi ile tespit edilir.
Bir olgunun iki patellasında, patella
çevresindeki osteofitlerin temizlenmesine ek olarak çok kalın olan patellalar,
aradan 1.5 cm. kalınlığında spongioz kemik çıkarılarak inceltilmiş ve yeniden şe
killendirilmiştir.

pılması düşünülmektedir.

SONUÇLAR

Dizierindeki fleksiyon kontraktürleri
115° olan erkek hastada önce her iki femura suprakondiler kısaltma ve rekurvasyon osteotomisi, daha sonra diz fleksorlarının uzatılması ve posterior kapsulotomi, en son olarak da her iki dize
debridman ve tibialara rekurvasyon osteotomisi uygulanmıştır.
Diz ekiemi debridmanı dört hastanın
8 dizine rekurvasyon osteotomisi ile birlikte yapılmıştır. Bir hastanın iki dizinde
diz ekiemi debridmanının kolaylaşması
için tuberositas tibia osteotomisi de yapılmış ve rekurvasyon osteotomisinden
sonra tuberositas tibia bir staple çivisi
ile yerine tespit edilmiştir. Diz ekiemi
debridmanında suprapatellar kesenin
çok küçük olduğu ve medial ve lateral
retinakulumun diz fleksiyonuna engel ol-

Tota! kalça artroplastisi yapılan 3
hastanın 6 kalçasında 10-15 derecelik
fleksiyon kontraktürünün kaldığı izlemede saptanmıştır. En yaşlı olan hastamı
zın her iki kalçasında protez çevresinde,
ektopik kemik gelişmesi saptanmıştır.
Bu gelişme kalça hareket genişliğini bir
miktar azaltmıştır. Protez yapılan hastaların kalça ağrıları geçmiş ve dik olarak
yürür duruma gelmişlerdir.
Dört hastanın 8 dizine yapılan operasyonlardan sonra iki hastanın 4 dizinde 5- 15 derecelik fleksiyon kontraktürü
kalmıştır. Diz eklemlerinde hareket genişlikleri 1O - 15 derece kadar artmıştır.
Diz eklemlerinde yapılan geniş debridmana rağmen kontrol muayenelerinde
dizlerinde effüzyon görülmemiştir ve ya-
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kınmaları

yoktur.
Kamplikasyon olarak bir hastamız
da (28 yaşında erkek) ameliyat sonrası
odasına nakli sırasında sol kalçada protez lukse olmuş ve daha sonra kapalı
olarak redükte edilmiştir.
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KONJENiTAL MUSKULER TORTiKOLiSTE
AÇIK TENOTO Mi SONUÇLARI
Dr. Mahmut KIŞ *, Dr. Şakir MEMiKOGLU **

Konjenital muskuler tortikolis (KMT)
sternokleidomastoid kasında (SKMK)
oluşan fibrozis nedeniyle baş ve boyunda eğilme ile sonuçlanan bir deformitedir. Baş etkilenen tarafa, çene ise karşı
tarafa döner. Bu çalışmamızda H.Ü.T.F.
Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında 1963 - 1989 yılları arasında tedavi
edilen KMT' li 273 vakadan son kontrolünü yaptığımız 40 vakamızı inceledik. Vakalarımızın 1 - 19 yıllık (ortalama 6.45
yıl) sonuçlarını değerlendirdik. Sonuçların değerlendirilmesinde Canale ve arkadaşlarının kriterlerini kullandık (3). Buna
göre % 57.5 mükemmel, % 32.5 iyi, %
1O kötü sonuç bulduk. Vakalarımızı yaş
sınırlarına göre üç gruba ayırdık. Yaş sı
nırı küçüldükçe sonuçlarımızın daha iyi
olduğunu saptadık.

MATERYAL VE METOD

Hastanemizde 1963 - 1989 yılları arasında
açık
tenotomi uyguladığımız

KMT'Ii 273 vakanın dosyası tarandı. Bu
· hastalara son kontrolleri yapılmak üzere
çağrı mektubu yazıldı. Bunlardan son
kontrole gelen 40 hasta çalışmamızın
materyalini oluşturdu. Hastalarımızın
19'u (% 47.5) erkek, 21'i (% 57.5) kız
hasta idi. Kontrollere gelen hastaları önceden hazırladığımız takip formlarına göre değerlendirdik. Hastaların boyun hareketleri, yüzde asimetri olup olmaması,
lateral bandın olup olmaması, SKMK kolonunun durumu, skar kalitesi yönünden incelendi. Tüm vakalarda preoperatif grafiler arşivden elde edildi. Kontrolde tüm vakalara servikal grafi çekildi.
Boyun hareketleri başın nötralden
sağa - sola hareketleri ölçülerek değer
lendirildi. Yüz asimetrisi yok, hafif, orta,
ileri düzeyde olarak derecelendirildi. Lateral bandın .değerlendirilmesinde bandın görülmesi, belirginleşmesi ve rekürrens olarak derecelendirildi. Skar kalitesi belirgin değil, hafif belirgin, orta derecede ve kabul edilemez görünüm olmak
üzere derecelendirildi.

*

SSK Ankara Hastanesi, 1. Ortopedi Kliniği Uzmam
**Hacettepe Üniv. T1p F. Ortop. ve Travm. A.B.O. Profesörü
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Canale ve arkadaşlarının kriterleri:
Başarılı kozmetik sonuç: Fasiyal
asimetri yok veya sadece muayene
eden hekim farkediyor, başta tilt yok,
SKMK'de gerginlik yok, skar izi belirgin
değil.

Başarısız

kozmetik sonuç: Fasiyal
asimetri yok, SKMK'ta rezidü deformite,
başta tilt var, skar izi belirgin.
Başarılı fonksiyonel sonuç: Baş rotasyon hareketlerinde kısıtlılık yok veya
kısıtlılık 30 dereceden az.
Başarısız fonksiyonel sonuç: Otuz
derece veya daha fazla ratasyon kaybı
veya kişide rahatsızlık hissi.
Başarılı sonuç: Başarılı kozmetik
ve fonksiyonel sonuç.
İyi sonuç: Fonksiyonel veya kozmetik sonuçlardan biri başarılı, diğeri başa
rısız.

Kötü sonuç: Kozmetik ve fonksiyonel sonuçlar başarısız.
SONUÇLAR
Vakalarımızın kız

erkek oranı 21/19
(1.1), sağ - sol oranı 18/22 (0.8) olarak
bulundu. Vakalarımızın en küçüğünün
yaşı 1, en büyüğünün 19 (ortalama
3.02) olarak bulundu. Vakalarımızın % ·
75'inin (30 vaka) ebeveyn, % 15'inin (6
Tablo 1: Boyunluk ve

alçı

vaka) hekim, % 7.5'unun (3 vaka) diğer
sağlık personeli% 2.5'unun (1 vaka) ise
bir fotoğrafçı tarafından boyundaki eğri
likleri farkedilmişti. Onaltı vakanın (%
40) ilk bir yaşta, 14 vakanın (% 35) 1 - 3
yaşta, 6 vakanın (% 15) 4 - 9 yaşta, 4 vakanın (% 1O) 9 yaş üzerinde boyundaki
eğriliği farkedilmiş. Vakalarımızın 19' una
farkedildikten bir yıl sonra cerrahi tedavi
uygulanmış.
Vakalarımızdan
15'' inde
makadi doğum öyküsü, ikisinde sezaryen, ikisinde vakum uygulaması nedeniyle toplam 19 vakada (% 47.5) zor doğum öyküsü bulunuyordu. Vakalarımı
zın birinin kard;şince tortikolis öyküsü
vardı, ikisinde(% 5) doğuştan kalça çıkı
ğı, birinde (% 2.5) PEV, birinde (% 2.5)
mental retardasyon, ikisinde (% 5) pes
planus, birinde (% 2.5) şaşılık, birinde
(% 2.5) brakial pleksus injurisi, dördünde (% 1O) konjenital skolyoz olmak üzere% 30 vakada ek hastalık vardı.
Vakalarımızın 15'i 1-3 yaş, 16'sı 4-9
yaş, 11'i 9 yaş üzerinde olmak üzere üç
yaş grubunda ameliyat edilmişti. Bunlardan 34'üne SKMK'ın sternoklavikuler başanının eksizyonu, 6' sına her iki başı n
eksizyonu uygulanmıştı. Tüm hastaları
mıza postoperatif dönemde 1 - 2 hafta
halter traksiyon u sonrası ya Minevra alçı
sı ya da boyunluk uygulandı.
uygulananlarda sonuçlar

Boyunluk

Alçı

Toplam

Başarılı

13 (% 32.5)

10 (% 25.0)

23 (o/o 57.5)

iyi

10 (% 25.0)

3 (o/o 7.5)

13 (o/o 32.5)

1 (o/o 2.5)

3 (% 7.5)

4 (o/o 10.0)

24 (o/o 60.0)

16 (o/o 40.0)

40 (o/o 100.0)

Başarısız

Toplam

1005

Boyunluk uyguladığımız başarısız vakamız 19 yaşındaydı ve boyun ağrısı nedeniyle SKMK'ın iki başına da tenotomi
yapıldı. Alçı uyguladığımız başarısız vakalarımızın yaşları 8, 10 ve 12 idi. Yani 9
Tablo 2:

Vakaların

yaş

üzeri 9 vakadan 2'si bu kötü vakalarımızdı. Demek ki kötü sonuç aldığımız
4 vakadan 3'ü 9 yaş ve üzerinde olan vakalardı.

ameliyat

yaş gruplarına

göre

sonuçları

Fonksiyonel sonuç

Kozmetik sonuç

Toplam sonuç

Başarılı

Başarısız

Başarılı

Başarısız

Başarılı

iyi

Kötü

15

o

13

2

13 (% 32.5)

2 (%5.0)

o(% 0.0)

10

6

10

6

8 (% 20.0)

6 (% 15.0)

2 (%5.0)

5

4

2

7

2 (% 5.0)

5 (% 12.5)

2 (%5.0)

30

10

25

15

23 (% 57.5)

13 (% 32.5)

4 (% 10.0)

1. grup
1-3 yaş
2. grup
4-9

yaş

3. grup

> 9 yaş
Toplam

istatistiksel olarak gruplar arası fark
anlamlı bulundu (p < 0.05).
On yaş üzeri üç hastamızda kompansatuvar torasik skolyoz gelişmişti ve
bunlarda cerrahi sonrası skolyozda deği
şim gözlenmedi. Skolyoz dereceleri cerrahi gerektirecek derecede değildi.

TARTIŞMA:

KMT'te SKMK'ında şişliğin 3- 5. haftada oluştuğu belirtilmekte ve bu şişliğin
yaşamın 3. ayında maksimum düzeye
eriştiği, 4-6. ayda kaybolduğu belirtilmektedir (1, 2). KMT'te yaşamın ilk bir
yılında konservatif tedavi ile başarılı sonuç alınabileceğini Coverty ve arkadaş-

(1). Bunun yanında
biryaş öncesi cerrahi sonuçların kötü
olacağını ve en iyi cerrahi yaşı 1-4 yaş
olarak belirtmişlerdir (1, 4, 5, 7, 8). Bir
başka araştırma grubu ideal cerrahi yaşı
1-6 yaş olarak belirtimşlerdir (6).
Serimizdeki hastalarımızdan % 75'inin boyun eğriliği 3 yaşına kadar farkedilmişti. Benli ve arkadaşlarının yayının
da % 75 oranını 6 yaş olarak bulmuşlar
dır (8). Vakalarımızın % 47.5'unda zor
doğum öyküsü vardı. Armstrong 271 vakadan 19' unda makadi doğum öyküsü
belirtmişti (4). Coventry makadi doğum
oranını % 40 olarak bulmuştur (1). Uslu
ve arkadaşları bu oranı % 19 olarak bulmuşlardır (10). Aile öyküsünü bir vakada (% 2.5) bulduk. lppolito aile öyküsünü % 10.4 olarak bulmuştur (6). Vakaları-
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ları

belirtmişlerdir

% 5 DKÇ, % 1o skolyoz bulduk. Canale 57 vakadan ?'sinde DKÇ,
Uslu ve arkadaşları% 6.2 DKÇ bulmuş
lardır (3, 1O). lppolito 67 vakada 17 vakada skolyoz; üç vakada kifoz bulmuştur
(6).
Hastalarımızın ameliyat yaşı ve başa
rı oranları Tablo 2'de görülmektedir. 1.
grupta başarı oranı % 32.5 iken 2.- grupta bu % 20' e, 3. grupta % 5' e düşmekte
dir. 1. grupta hiç kötü sonuç yokken, 2.
grupta bu % 5, 3. grupta % 5 olarak görülmüştür. Bu sonuçlar bize yaş grubu
ile başarının direkt ilgili olduğunu göstermızdanda

2- Micke!son MR, Cooper RR, Ponseti N. Ultrastructure of the stemomastoid mucle in muscu/ar torticol/is.

C/in

Orthop.

Re/ Res.

1975;

110:11-17
3- Canale ST, Griffin DW, Hubbard CN.: Congenital muscu/ar torticollis, JBJS. , 1982; 64-A:
81Q-816
4- Armstrong D., Pickre/1 K., Fetter B., Pitts
W. Torticollis; An analysis of 271 cases. P/astic
Reconst Surg. 35(1}: 14-25
5- Ferkel RO., Westin GW., Damson EG., Op-

penheim WL.: Muscular tortico!lis. JBJS 1983;
65-A(7}: 894-900
6- lppolito E., Dudisco C., Masso!onio M.:
Long -term results of open sternoc!eidomastoid
tenotomy for idiopathic muscu!ar tortico/lis. JBJS
1985; 116: 142-148

miştir.

Sonuç olarak hastalarımızda bir yaşından sonra olmak üzere _erken cerrahi
yapılan grupta fonksiyonel ve kozmetik
sonucun daha iyi olacağını -·bulduk ve
bu da literatür ile uyumlu idi (1, 3, 4, 6,
7, 8, 10).

7- Ung CM.: The influence of age on the re-

su/st of open stemomastoid tenotomy in muscu/ar torticol/is. C/in Orthop Re! Res. 1976; 116:
142-148
8- Ben/i IT., Uca T., Tüzüner M., Çeliker

Mumcu EF.: Konjenita! muskuler tortiko/iste açrk
stemok/eidomastoid tenotomi sonuç/an. SSK Trp
Bülteni 1990; 8(4}: 47-53
9- Hulbert KF.: Congenita! tortico!lis. JBJS
1950; 32-8(1): 5G-59
to- Us/u B., Göktürk E., Seber S.:

KAYNAKLAR

ö.,

Doğumsal

tarlikofiste açrk stemok/eidomastoid tenotomi so1- Coventry MB, Harris LLE.: Congenital muscu!ar tarticol/is in infancy. JBJS 1959; 41-A:

nuç/an. Ortopedi, Travmato/oji ve Rehabilitasyon
Dergisi 1988; 2(2}: 91-95

815-822
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KONJENiTAL iPSiLATERAL PARAKSiYAL TiBiAL
HEMiMELiA iLE BiRLiKTE DiSTAL FEMORAL
BiFURKASYO.N VE KONTRALATERAL TiBiAL API...AZi
(Olgu Takdimi)

.

Dr. Haluk YETKiN*, Dr. Uğur GÜNEL **,
Dr. Ali UTKAN ***, Fzt. Ayşe KARADUMAN ****

ipsilateral tibial apiazi ile birlikte distal ternur bifurasyonu ilk defa Ehrlich tarafından 1885 yılında tanımlanmıştır
(11). Liepman benzer bir olguyu 1906 yı
lında bildirmiştir. Bugüne kadar yaklaşık
25 femoral bifurkasyon ve 400 tibial apiazi olgusu bildirilmiştir (2, 3, 4, 9, 11, 12,
14, 15, 16, 18, 20, 21). Alt ekstremitenin
tüm duplikasyonu da literatürde yer almaktadır (13, 17). Bu konularda yapılan
hayvan deneyleri de vardır (10).
1961 yılında Franz ve O'Rahily, ekstremitelerde konjenital kemik eksikliği
için bir klasifikasyon, 1978 yılında da Jones ve arkadaşları konjenital tibial apiazisi için bir klasifikasyon önermişlerdir (5,
6, 7, 8). Uzun kemikleri n tam veya kısmi
duplikasyonuna ait bir klasifikasyon henüz yayınlanmamıştır.
Sunulmakta olan olguda kısmi duplikasyon gösteren distal femur bifurkasyo*
**

Ank. Numune Hst. 2. Ortopedi ve Travmatoloji KI.
Ank. Numune Hst. 2. Ortopedi ve Travmatoloji KI.

*** Ank. Numune Hst.
**** Ank. Numune Hst.

nu ve kalıniaşma ile birlikte paraksial_ fibular hemimelia ve kontralateral tibial
apiazi mevcuttur.

VAKA TAKDiMi:
Hasta (F. G.) 27 yaşında bir bayandır. Anemnezinden, normal bir hamilelikten sonra olaysız bir şekilde fakat alt
ekstremite anormalliği ile doğduğu, annesi ile babasının birinci dereceden kuzen oldukları ve tarafımızdan değerlendi
rilmeden önce herhangi bir hastaneye
başvurmadığı öğrenildi.

Fizik muayenede alt ekstremiteler kı
sa ve deformeydi. Sağ uyluğun distalinin medial ve !ateralde iki çıkıntı saptandı. Kruris, lateral çıkıntrnın altından devamlılık gösteriyordu. Diz 90 derece fleksiyonda fikse idi. Sağ ayak ileri derece
Şefi,

Doçent

Baş.

As.

2. Ortopedi ve Travmatoloji KI.
2. Ortopedi ve Travmatoloji KI.
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rijid ekinovarus pozisyonundaydı ve birinci ayak parmağı eksikti. Sol dizde, diğer tarafa göre daha fazla fakat kısıtlı hareket (ROM) mevcuttu. Sol ayakta da ileri derecede rijit ekinovarus pozisyonu
mevcuttu.
Sağ alt ekstremitenin radyografilerinde kısmi femur bifurkasyonu görülmekteydi ve tibia ile birinci dijital sıra eksikti.
Sol alt ekstremite radyografilerinde çift
patella ve tibianın eksikliği tesbit edilmekteydi (Şekil 1).

protez uygulaması sonrasında, 5 kg ağır
lık verecek şekilde, beşer dakika sürelerle bastırıldı. ikinci gün 7.5 kg, üçüncü
gün 1O kg, dördüncü gün 15 kg yük verdirildi. Yük verdirme süresi kademeli olarak, ileriki günlerde arttırıldı. Yedinci
gün sonunda koltuk değneğiyle rahat
yürüyebilir çluruma geldi. Ameliyat sonrası 5. günde alçı düzeltildi. ikinci operasyondan sonra aynı protokol takip
edildi. Ekstremite uzunlukları alçı ilavesi
ile tekrar ayarlandı.

Şekil- 1: Hastantn tedavisine başlanmadan önceki fotoğraft gorü/mektedir.

Hastaya 12.3.1990 tarihinde sağ diz
dezartikülasyonu ve immediate protez
uygulaması, 4.4.1990 tarihinde sol diz
dezartikülasyonu ve immediate protez
uygulaması yapıldı. Ameliyat öncesi ve
sonrası dönemde alt ve üst ekstremite
egzersizlerine deam edildi. immediate
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TARTIŞMA:

Tibial hemimelialı hastaların % 75' inde ek olarak, polydaktili, ayağın medial
defekti, femur bifurkasyonu, elin santral
defektleri, doğmalık kalça çıkığı, pesekinovarus gibi iskelet deformiteleri ve

gastrointestinal, kardiyovaskülerve genitoüriner sisteme ait anamaliler mevcuttur (1, 6, 11, 12). 1960 yılında Salzer tibial hemimelialı 181 olguyu incelemiş ve
eşlik eden anomalileri şu şekilde göstermiştir: Ayak anamalisi% 32.2; polydaktili % 22.4; femur bifurkasyonu % 8.3;
yengeç el % 7.2.

dominant ve resesif

geçiş

karakterli olabileceği bildirilmiştir (9). Ancak sunulan
olgunun kardeşlerinde, anne ve babası nda, ebeveynlerin kardeşlerinde herhangi
bir anamali olmadığı öğrenilmiştir.
1960 yılından önce alt ekstremite hemimelialarının
tedavisinde, uzuvlarda
uzunluk farkı giderici ve ayak, diz deformiteleri düzeltici operasyonlar denenmiştir. Ancak, sonuçlar klinik olarak başanlı saptanmamıştır. Daha sonraki yıl
larda erken arnputasyon ve protezle rehabilitasyon önerilmiştir (4, 22). Hastamız 27 yaşında olduğundan düzeltici bir
operasyon düşünülmemiş, bilateral diz
dezartikulasyonu ve immediate protez
uygulaması yapılmıştır. Dış kaynaklı yayınlarda bu tip anamalisi bulunan çocuk.ıarın neonatal dönemde klinik değerlen
dirmeleri yapılarak uygun görülen tedavi
hemen. gerçekleştirilmektedir (1, 4, 5, 6,
7, 8, 11' 18).
Hastamızın

Şekil-

2: Hastanm bilateral diz dezartiküfasyonunu
ve immediate protez uygufand1ktan sonraki
fotoğrafi görülmektedir.

Wolfgang 1984 yılına kadar toplam
27 femur bifurkasyon olgusunun yayın
landığı ve bunlardan 14 tanesinde bilateral tibial hemimelia saptandığını bildirmiştir (21).
Değişik görüşler

öne sürülmüş olmasına karşın tibial hemimelianın nedeni
tam olarak bilinmemektedir. Otozornal
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27

yaşına

kadar herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmamış olması ülkemizin sosyo-ekonomik düzeyinin acı bir göstergesidir. Hastanın 27 yaşında ilk defa gerçek anlamda yürümesi
olayın sevindirici yönüdür. Hasta halen
sol polisentrik diz dezartikulasyon protezi ve sağda kilitli diz dezartikulasyon
protezi kullanmaktadır.
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ARTROGRiPOZiSTE (A.M.K.) ÜST TARAF
DEFORMiTELERiNiN TEDAViSi

Dr. Merih Eroğlu *, Dr. ibrahim Kaplan **, Dr, Erhan Sesli**

Antrogripozis multipleks kongenita,
multipl, sert eklem deformiteleri ile karakterli doğuştan bir hastalıktır. ilk kez
1841'de Otto tarafından tarif edilen bu
antite 10.000 doğumda 3 görülür (9).
A. M. K. olgularında üst ekstrem it e tutuluşları yaygındır; klasik görünüm omuzlarda abduksiyon kısıtlılığı, dirsekierde
sert fleksiyon veya ekstansiyon deformitesi, elbileğinde sert fleksiyon ve ulnar
deviasyon, parmaklarda çeşitli derecede fleksiyon kontraktürü ve ulnar deviasyon, başparmaın adduksiyon kontraktürü, ekstremitelerde fleksor kıvrımların
kaybolması, parmaklarda kısmi sindaktili, y,aygın kas atrofisidir (10).

MATERYAL VE METOD

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında
1975 - 1989 yılları arasında tedavi ve ta-

kip edilen 40 artrogripotik hastanın 22
sinde üst ve alt ekstremite, 13 ünde yalnız alt, 5 inde yanlız üst olmak üzere, 27
üst ekstremite tutulmuştu. 16 kadın (%
59.2), 11 i erkek (% 40.8) idi. Olguların
tümü bilateraldi. Başvuruda yaş ortalama 3 yaş 4 ay (min. 3 gün, mak. 17 yaş,
mean 3 yaş) olup, konservatif tedaviye
başlama yaşı ortalama 2.5 ay (min. 3
gün, mak. 1 yaş, mean 20 gün) idi. Cerrahi tedavi ortalama 6 yaş 5 ay (min. 6
ay, mak. 17 yaş, mean 6 yaş) idi. Anatomik tutulma dağılımı, 8 omuz (% 12.5),
15 dirsek ve önkol (% 23.5), 17 elbileği
(% 26.5), 24 el (% 37.5) idi.
Olguların 11 i konservatif tedavi edildi, 7 sinde alçılı düzeltme ve passit ekSEJrsiz, 9 unda alçı! ı düzeltme, termoplas:
tik ortez ve passif egzersiz ve olabildiği
kadar aktif e~sersiz uygulandı. Olguların
14 ünde 69 çeşitli cerrahi tedavi uygulandı (Tablo 1). En sık uygulanan web'lerin
açılması ve inguinal full - thickness grefleme idi.

* Ege Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.D. Profesörü
** Ege Üniv. Tip Fak. Ortop. ve Travm. A.B.O.
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TABLO 1: ARTROTGRiPOZiSTE UYGULANAN CERRAHi YÖNTEMLER
WEB AÇlLMASI VE F. T. GREFTLEME

43

FCU VE FCR TENOTOMiSi

5

PARMAK FLEKSOR TENDONLARI UZATMA

3

PRONATOR KUADRATUS GEVŞETME

3

TRiSEPSiN BiSEPSE TRANSFERi

2

OPPONENS - PLASTi
EPL RE- ROUTiNG
FCU VE FCR nin FDP ye TRANSFERi
BiLEK ARTRODEZi

3

PROKSiMAL KARPEKTOMi

3

1. MP ARTRODEZi

2

RADiUS BAŞI REZEKS. + ULNA OSTEOTOMiSi

1

TABLO 2: ARTROGRiPOZiSTE TEDAVi YÖNTEMLERi
KONSERVATiF TEDAVi

6

ALÇILI DÜZELTME
PASSiF EGSERSiZ

7

ALÇILI DÜZELTME
TERMOPLASTiK ORTEZ
PASSiF EGSERSiZ

5

9

TOPLAM

11

16

CERRAHi TEDAVi

14

69

TEDAVi EDiLMEYEN

2
yapılan

SONUÇLAR

Konservatif ve cerrahi tedavi edilmiş
olan olguların 17 si ortalama 5.5 yıl (min
1 yıl, mak. 14 yıl, mean 6 yıl) izlendi. iki
hastada dirsekte fleksiyon eksikliği için
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triseps brakiinin biseps brakiiye
transferi, hastaların ellerini ağızlarına götürmesini sağladı. Üç olguda proksimal
karpektom i · bileği ekstansiyona getirerek, kozmetiği sağladı ve bileğe stabilite
sağladı. Biri orta, 2 si iyi sonuç verdi.

Üç elbileği artrodezi 0-30° arası hareket
azalmasına neden oldu ise de fonksiyonel ve kozmetik düzelme gösterdi. 19
adet 1. aralık kontraktürü ve 24 parmak
arası weblerinin Z - plasti ile açılması ve
deri greflemesi sonucu 18 iyi, 21 orta, 4
kötü bulundu. FCR ve FCU tendonları
nın, kasları tamamen artrofik, renksiz olmaları nedeni ile tenatomisi yapıldı ve bilek fleksiyon deformitesinin 0° ye düzelmesi 5' in 4' ünde sağlandı. Bir olguda
FCR ve FCU'in FDP'a transferi, orta sonuç verdi, parmakların fleksiyonunda
kısmi artma yı sağladı. EPL re-routing' i
sonucu iyi, bir opponens transferi sonucu başarısız oldu. Tüm başarı % 60 dolayında oldu.

TARTIŞMA

Artrogripotik hastalarda yumuşak
dokularda, doğumdan itibaren defektler
vardır. Bu defektler, deri, kas - tendon
üniteleri, nörovasküler yapılar ve tutulmuş ekiemierin kapsüllerindedir. Her bir
eklemdeki katakteristik deformitelerle
birlikte hemen hepsinde hareket sınırlan
mıştır (4). Artrogripotik hastaların tedavisinde .ilk amaç, deformiteyi azaltmak,
ikincisi mümkünse hem passif, hem de
aktif hareketi arttırmaktır. Bu ikinciyi elde etmek, özellikle el tutuluşu olanlarda
daha güçtür (4). Yabancı kaynaklarda
eklem tutuluşlarının anatomik dağılımı,
omuz % 4-29, dirsek % 30-58 elbileği %
40-52, el % 45-55 olarak bildirilmiştir (3,
6). Bu seride, benzer olarak en az omuz
(% 11.4) ve en çok el (% 35. 7) tutuluşu
vardı. Atrogripotik deformitelerin tedavi-

sinde deneyimler, bebekler ve küçük çocuklarda tedavinin günlük passit germe
egzersizleri ve seri alçılama ile d üzeitme
ile birlikte termoplastik ortezlerle kombine edilmesinin kontraktür nüksünü önlediği bildirilmektedir (5). Konservatif tedavi uygulanan 11 olgunun 5' inin 9 ekstremitesinde passit germe egsersizleri ve
ortalama 5 12 kez alçılı düzeltmeden
sonra, ortez ve protez atelyemizde hazır
lanan termoplastik ortezler kullanıldı. Bu
ortezler gereğinde temizliğe ve cilt bakı
mına izin vermesi ve ailenin passit egser.sizleri devam ettirebilmesi açısından oldukça kullanışlıdır.
Artrogripoziste en sık görülen dirsek ekstansiyon d eformitesi trisepsin daima güçlü, biseps ve brakialisin genellikle yokluğu sonucu ortaya çıkar. Bu olgularda ilk defa Bunnell (1951) ve Carroll ·
(1952) tarafından tarif edilen trisepsin bisepse transferi önerilmiştir (9). Alt eks- ·
tremite tutuluşu olmayan 2 olguda bu
transferle dirsekte 80° lik bir fleksiyon
genişliği elde edildi. Her iki olguda bu
transferden sonra hastalar ellerini ağızla
rına götürebilme fonksiyonunu kazandı
lar.
Carison ve Speck (3) 52 olguluk serilerinde, gerek karpektomi gerekse fusion uyguladıkları hiç bir olgunun, izleme
sonucunda, elbileğinde ağrı olmadığını
ve fonksiyonun yeterli olduğunu gördüler. Smith (1) 'ağır elbileği tl eksiyon deformitesinde, proksimal karpektomi ile
elbileğinin nötrol duruma gelebileceğini
ve kontrakte tendonların rölatif uzaması
ile, parmak fonksiyonunda artış olacağı
nı bildirdi. Bu seride 3 olguya proksimal
karpektomi, 3 olguya elbileği artrodezi
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hareketlerinde o 30° azalma oldu ise de, kozmetik ve
fonksiyonel açıdan önemli bir yakınma
olmadığı gibi daha iyi oppozisyon elde
edildi.
uygulandı.

Elbileği

Başparmak

adduksiyon deformitesi
genellikle 1. webin adduksiyon kontraktürüne bağlı olarak gelişir. Flatt (7) web
açılmasının basit Z-plastiden çok, çift Z plasti ile daha iyi olduğunu bildirdi. Bu
seride en çok uygulanan cerrahi yöntemi olarak, web açılmasında Z - plasti
kullanıldı. Cilt defekti eri, daha iyi kozmetik görünüm ve elastisitesi nedeni ile inguinal deri grefi ile örtüldü. Artrogripoziste yazarlar genellikle tek tek başarıyı
belirtmeyi yeğlemişlerdir, çünkü değer
lendirmenin tek tek olması gerekmektedir ve hastanın fonksiyonunu düzeltme,
amaca ve gereksinimine göre rölatif
orandadır. Bennett (2) her ne kadar %
75 iyi sonuç vermişse de, bizim sonuçlarımız % 60 dolayındadır. Artrogripoziste
cerrahi tedavi ne kadar erken yaşta yapı
lırsa, sonuçlar o kadar iyi olacaktır.
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SAFEN SlNlRlN
VASTUS MEDiALiS OBLiKUS KASINI

.

INNERVE EDEN DALI

Dr. izge GÜNAL *Dr. Şükrü ARAÇ **Dr. Selçuk ATiLLA ***
Dr. Kamuran BiRVAR ****Dr. Özdemir KOLUSAYIN *****

1968 yılında Li eb ve Perry' nin anatomik ve biomekanik çalışmaları sonucunda vastus medialis kasının gerek fonksionel, gerekse yapısal açıdan, vastus medialis longus (VML) ve vastus medialis
oblikus (VMO) olmak üzere iki farklı kı
sımdan

oluştuğunu

göstermesinden
sonra (4), VMO kasının klinikte pateli ar
instabilite sendromlarındaki rolü göz
önüne alınmaya başlamıştır (2).
Klasik bilgilere göre kuadriseps kası
nın tüm parçaları temaral sinirin, remus
muscularis dalından innerve olur (3, 5,
6). Ancak Li eb ve Perry' nin inceledikleri
kadavraların birinde, VMO' nun femoral
sinirin ayrı bir dalından innerve olduğu
nu

saptamışlardır

(4).

MATERYAL VE METOD
izmir Devlet Hastanesi ll. Ortopedi
ve Travmatoloji Servisi, istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp
ABD, Morg ihtisas Şubesi ve istanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi
ABD'da 74 kadavra veya dizüstü arnputasyon materyalinde yaptığımız çalışma
da, VMO kasına safen sinirden ayrılan
bir dalın gittiğini gördük. Bu dal, infrapatellar dalın ayrılmasından hemen önce,
sartorius ve grasilis kasları arasındaki
fasyayı delip, diz medialinde cilt altına çı
karken, VMO' nun, VML liflerinden ayrıldı
ğı yerde, desendan genikular arterin hemen altında VMO kasının derinlerine

* izmir Devlet Hast. ll. Ortopedi ve Trav. Servisi Asistan~.
** !zmir Devlet Hast. ll. Ortopedi ve Trav. Servisi Şef Yrd. Doçent.
*** izmir Devlet Hast. ll. Ortopedi ve Trav. Servisi Şefi. Profesör
**** istanbul Üni. Tip Fak. Anatomi A.B.D. Profesörü
*****istanbul Üni. Cerrahpaşa Tip Fak. Adli Tip A.B.D. Profesörü
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doğru

ilerliyordu (Resim 1). Tüm örneklerde aynı bulguyu elde ettik. iki dizüstü
arnputasyon materyalinde ise, hemen
arnputasyon yapılırken, safen sinirin düşük voltajlı periferik sinir stimulatörü ile
uyarılması ile, VMO kasında kontraksian
saptadı k.

ha zayıf olduğu durumlarda ortaya çı
kan patellanın laterale subluksasyonu
ve lateral basınç sendromlarında çoğu
zaman etyoloji karanlık kalmaktadır (2).
Dize anteromedial, posteromedial
Henderson, anterior ve posterior kampartmanlara ulaşmada kullanılan medial

Resim - 1: Saten sinirden vastus mediafis abfikusa giden daim ayrt!mas1

TARTIŞMA

Diz bölgesindeki ameliyatlardan sonra VMO kasının, kuadrisepsin diğer bölümlerinden daha hızlı atrofiye uğradığı
bilinmektedir (4). Ayrıca patellofemoral
eklemin önemli sorunlarından olan ve
VMO kasının vastus lateralise oranla da-

Cave ve femur posterior yüzeyine popliteal alandan medial yaklaşım olan
Henry insizyonlarında alan içinde kalan
safen sinirin ve bu dalının özellikle korunması gerektiği, böylece erken VMO
atrofisi ve patellofemoral eklem sorunlarına neden olan etyolojik faktörlerin bir
kısmının önlenebileceği kanısındayız.
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KALÇA EKLEMiNDE
PiGMENTLi ViLLONODÜLER SiNOViT

Dr. Ünal KUZGUN *, Dr. Mücahit Ç]ÖRGEÇ **
Dr. ismail EVREN ***, Dr. Ramazan ÖKE ****

Villonodüler sinavit veya pigmentli
villonodüler sinavit diye isimlenedirilen
hastalık preoperatif tanınması oldukça
zor bir antitedir. Son yıllarda artroskopi
veya BT, MR ile ameliyat öncesi tanı
koymada önemli adımlar atılmıştır. Ayrı
ca hastalık çocuklarda çok nadir görülmekte ve keza kalça lokalizasyonu diğer ekiemiere nazaran daha nadir bir
yerleşim yeri olmaktadır.
Bu bildiride sunmak istediğimiz olgu
4 yaşında bir erkek çocuğu olup, kliniği
mize kalça ağrısı ve aksama şikayeti ile
müracaat etmiştir:- Anamnezde travma
da tanımlayan hastanın yapılan radyolojik muayenesinde sağ kalça ekieminde
sublukasyon görülerek ilk planda patolojik sublukasyon üzerinde durulmuştur.
Yapılan kan tetkiklerinde sedimentasyon yüksekliği de saptanan hastaya genel anestezi altında iken önce panksiyon yapılmış ve negatif sonuç alınmıştır.
Bunun üzerine artrotomi yapılan hastada kapsül açıldıktan sonra ileri derece-

kalıniaşmış

hipertrafik sinovya görülmüştür. Eklem kıkırdakları tamamen normal bulunmuş ve hipertrafik sinovya total olarak çıkarıldıktan sonra kalça repoze edilmiş ve kapsülorafi yapılarak eklem stabil hale getirilmiştir. Pelvipedal alçı yapılan hastadan alınan materyalin
anatomapatolojik etüdünde villonodüler
sinavit tanısı konmuştur.
Bu kadar küçük yaşta kalça lokalizasyonlu pigmentli villonodüler sinavit
vakasına literatürde rastlamadığımızdan
geniş bir kaynak taraması ile birlikte vakayı sunmayı uygun gördük.
de

Giriş:

Pigmentli villonodüler sinovit, sinavya! membranın lokal veya diffüz olarak
kalınlaştığı etyolojisi bilinmeyen bir hastalıktır.(1). Daha önceleri farklı terimlerle
ifade edilen hastalıklar ilk defa 1941 yılın
da JAFEE, LICHTENSTEIN ve SUTRO

* S.B. Şişli Eftal Hastanesi Ortp. ve Trav. KI. Şefi, Doçent.
** S.B. Haydarpaşa Numune Hastanesi Ortp. ve Trav. KI. Şef Muavini
*** S.B. Şişli Eftal Hastanesi Patoloji Laboratuan Şefi
**** S.B. Şişli Eftal Hastanesi Ortp. ve Trav. KI. Asistan!
-~

.....
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tarafından

pigmentli villonodüler sinavit
teriminin kullanılmasıyla bir grup altında
toplanmışlardır (3). Hastalığa daha önceleri tendon kılıfları ve eksemlerin ksantoması, dev hücreli tümör, myeloplaxoma, sinovyal membranın benign palimort nükleer tümörü gibi isimler verilmiş
tir (1).
Hastalık büyük eklemler içinde en
sık diz ekieminde görülür. Kalça eklemin de görülme insidansı birçok büyük
seride % 0.8 ile % 18 arasında değiş
mektedir. Bugüne kadar kalça lokalizasyonlu PVS olgusu olarak 64 olgu bildiri!-,
miştir. Bu 64 olgunun ortalama yaşı 34.8
dir ve en küçük yaş 13, en büyük yaş
ise 64 dür (4).
Bu bildirinin amacı Sağlık Bakanlığı
Şişli Etfal Hastahanesinde 1988 yılı içinde teşhis ve tedavi etme imkanı bulduğumuz 4 yaşındaki bir çocuktaki kalça
ekiemi pigmentli villonodüler sinavit ·vakasını sunmaktadır. Ender bir lokalizasyon göstermesi ve literatürde bildirilen
en küçük yaşta görülmesi nedeniyle olgu burada sunulmuştur.

OLGU TAKDiMi:

N.T., 4 yaşında, erkek çocuğu.
22.12.1988 tarihinde sağ kalçada ağ
rı ve topallama şikayeti ile kliniğimize
başvurdu. Kliniğe müracaatından 1 ay
önce ateşli bir hastalık geçiren hastaya
gittiği doktorlar ilaç tedavisi uygulamış
lar. Bunların içinde enjektabl preparatlar
da mevcutmuş ve hastaya müteaddit
kalça enjeksiyonları yapılmış. Hastanın

ateşli

durumu geçtikten sonra yürümesinde ortaya çıkan aksama önce bu enjeksiyonlara bağlanmış, ancak geçmemesi üzerine kliniğimize getirilmiş.
Klinik muayenede hasta yürürken sağa doğru aksıyor. Kalça hareketleri ağrı
lı. 35 derece fleksiyon kontraktürü mevcut. Fleksiyon 11 O derece, abdüksiyon
40, addüksiyon 30, iç ve dış rotasyanlar
40 ar derece. Hasta kliniğe yattığı sırada
tekrar ateşi yükseldi. Akciğer grafisinde
bronkopnömoni saptandı ve bu yönden
tedaviye alındı. Bu sürede içinde yapı
lan laboratuar muayenelerinde orta süratte bir sedimentasyon saptandı.
Radyolojik muayenede sağ kalçada
subluksasyon görüldü. Bu radyolojik görünüm ve hastanın anamnezi dikkate alı
narak septik artrite bağlı sağ kalça. subluksasyonu öri tanısı ile hasta ameliyata
alındı. Hasta gem~l anestezi ile uyutulduktan sonra bölge temizliği yapılıp ilkin
kalça ekiemine panksiyon yapıldı. Panksiyanda bir mayi alınamaması üzerine
artrotomiye karar verilerek anterior iliofemoral inzizyonla kalça ekiemine girildi.
Eklem kapsülünün kalın ve gergin olduğu görüldü. Kapsül açıldıktan sonra sinovyanın ileri derecede hipertrafik ve
kahverenginde olduğu eklem boşluğun
da ise serösanginöz bir mayiinin bulunduğu saptanmıştır. Kalçaya total sinovektomi yapılıp bilahare kapsülorafi uygulanmıştır. Yapılan kontrolde her yöndeki harekette kalçanın stabil olduğu görülmüş dren konup yara primer olarak
kapıtıldıktan sonra pelvipedal alçı uygulanmıştır. Ameliyatta kalça ekleminden
alınan sıvının bakteriyolajik etüdü menfi
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gelmiş, çıkarılan

materyalin anatomopatilojik etüdü sonucu pigmentili villonodüler sinavit tanısı konmuştur.

TARTIŞMA:

PVS nadir görülen bir hastalıktır. ilk
PVS olgusu 182 yılında CHASSAIGNAC
tarafından parmak fleksor tendon kıılfla
rından doğan nodüler bir lezyon olarak
tarif edilmiştir. PVS klasik olarak herhangibir sinovyal eklem veya tendon kılıfın
dan bulunabilen lokalize monoartiküler
bir proçestir. Büyük ekiemierin PVS inde hastalığa en sık yakalanan eklem diz
eklemidir. Fakat kalçaya da yerleşebilir.
Hastalık kalçaya yerleştiğinde klinik olarak sakatlık meydana gelinceye kadar
sessiz kalır. Çok şükür ki hastalığın kalçaya yerleşmesi nadirdir. RAO ve VIGORITA tarafından yapılan yeni bir araştır
mada 81 PVS vakasından sadece 2 si
kalçada bulunmuştur (6).
GITELIS, HELGGMAN ve MORTON
tarafından çok yakın bir zamanda yapı
lan bir yayında kalça yerleşimli bir PVS
olgusu sunulmuş ve bugüne kadar bildirilen kalça lokalizasyonlu PVS olguları
detaylı bir şekilde sunulmuştur (4). 1989
yılına kadar 64 kalça yerleşimli PVS olgu sunun literatürde yeraldığını bildirilen
yazarlar, hastalığın klinik olarak giderek
artan şiddette kalça ağrısı, topallama ve
giderek ilerleyen kalça ekiemi sertliği
şeklinde kendini gösteren bir monoartrit
olduğunu belirtmişlerdir. Literatürde belirtilen 64 vakanın tanı kanma ve ortalama 4 yıl süreli idi. Bizim burada sundu-
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ğumuz

olguda ise

semptomların başla

masından kliniğe

müracaata kadar geçen süre 1 aydır. Bizim olgumuzda hastalığın başlamasından 1 ay önce geçirilen ateşli hastalık nedeniyle ilk önce septik artrit ve buna bağlı patolojik subluksasyon ön tanısı konmuş ve hasta ameliyata alınf1!ıştır. Ancak ameliyatta karşıla
şılan makroskopik durum tanı konusunda ilk şüpheleri uyandırmış, mikrobiyolojik ve patolojik tetkikler sonucu ön tanı
dan vazgeçilerek olgunun PVS olduğu
kanısına varılmıştır.

PVS tanısı koymada çoğu kez zorluk çekilir. Bunun nedeni hastalığın sinsi
bir monoartiküler artrit şeklinde seyretmesi ve laboratuar bulgularının hepsinin
menfi olmasıdır. Ayrıcı tanıda bizim olgumuzda da olduğu gibi spesifik ve nonspesifik artritler, ileri yaşlar için osteoartrit, monoartiküler romatoid artrit, sinavya! sarkom, kontrosarkom, metastatik
sarkom ve gut gibi hastalıklar dikkate
alınmalıdır (2,5).
Radyolojik olarak kalça ekiemi PVS
inde görülen belirtiler hastalığın erken
döneminde kapsül kalıniaşmasını ve şiş
mesini gösteren yumuşak doku belirtileridir. Hastalığın ileriediği dönemlerde ise
eklem kıkırdağında aşınma, buna bağlı
eklem mesafesinde daralma ve asetabulum ile femur baş ve boynu çevresinde
kistlerin görülmesi tipik belirtilerdir. Bizim olgumuzda ise erken dönemde bu
yapılan kontrolunda ise büyüme kıkırda
ğı etrafında kistler görülmüştür. Hastanın halen hareket dereceleri normal
olup aksamadan yürümektedir ve kontrolumuz altında bulunmaktadır.
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