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ı. TÜRKİYE i{jJiTOPEDİ :VE· m'AVMA'Ibliöir KONGRESİ
25 - 28 MAYIS 1966, EGRİDİR
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DERNEK YÖNETİM KURULU: .. ' ·
;ı

Başkan
Başkan Yardımcısı

Genel Sekreter
'· ·"/"
Genel Sekreter Yrd.
Sayman
Veznedar

,.··.

Dr. Rıdvan EGE ·
Dr. Metin SOYAK.
Dr. '.Ömer ŞARLAK
. Dr.' Nisa DURAMAN ;
Dr. Orhan . GİRGİN
Dr. Nevzat HEPDOGAN

DÜZENLEME KOMİTESİ:

Dr. Rıdvan EGE
. Dr. Ali ·AKÇİÇEK

Başkan

2,

1

Başkan

KOORDİNASYON KOMİTESİ.:
'•

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

İsa KÖKLÜ <Eğridir)

.· ...

..

Merih EROGLU <İzmir)
Munir Ahmet SARPYENER CİstanbuD
Metin SOYAK <Ankara)

PANEL KONULARI :
;

. ·~

'

ı'lU.... östedalrtaritlrfuberküloz. cMôderatör : Al1~ÇİÇEKJ::··

,)

:'

Vertebra Cerrahisindeki Özellikler CModeratör : Dr. Rıdvan EGEJ · ,· · !ı'J)
3:i ' l<ırik-ı~'dami lM~d'eratör:'':' or. -l\1:"Ahmet1 ;:sARPYENtRı> ''
2 -
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Dr.

Başkan
Başkan

Y a.rdımcılan

Rıdvan

EGE

Dl'. Ghanim AKRAWI Clrakl
Dr. Nasri ANVAR CSuriye)
·,. : .
Dr. Orhan ASLANOGLU CTürkiyel
Dr. Robert Merle D'Aubigne CFransal
Dr. Donald. BROOKE Cİngilterel
Dr. S. BUMBARAVİÇ CYugpslavyal
Dr. ·Orhan EROGLU CTürkiyel
Dr. Gerhard KÜNTSCHER CAlmanyal
Dr; Pier Giorgio MARCHETTİ CİtalyaJ
Dr. Louis NICOD Cİsviçrel
Dr. Tevfik ÖZER CKıbnsl
Dr. Eduardo Rosado PİNTO (Portekiz)
Dr. Louis Philippe ROY CKanadal
Dr. Fouad SALAME CLübnanl
Dr. Frederick R. THOMSON CA.D.Bl
Dr .Kut SARPYENER CTürkiyel
Dr. Fritz WECHSELBERGER CAvusturya)
Dr. Mustafa Kemal ZORKANİ CMısıil

Genel Sekreter

Dr. Ömer ŞARLAK

Veznadar

Dr. Orhan GİRGİN

Muhasip

Dr. Ertan MERGEN :

··.::.·.::
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'

:-;.{:

PANELLER:
ı

- Injuries of the neck CModeratör : Dr. J.

2 -

\ıVilliam FIELDING, U.S.A.J
Treatment of congenital bip dislocation .CModeratör.: Dr. Şükıii BAYINDIR>

CTürkiyr~l
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Treatment of·th6'.,paralytJ.c .hand <Mocieratör.: Dr. E..,.Robert ,CMOL'L (U.S.A'.l·.·
'

., "'

.

.

f' ·~

•

• • ' ' · ~ .:.,:,._ ··~·

:

n.

T~~t~,,~JfLC)~ro~EPi,yE mı\VM.A~~J:9~L.~~~çlt~~t
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İSTANBU!L,, HlLTON OT.ELİ

TÜRKİYE.QRTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ JlİRLİGİ DE;~~Gİ
YÖNETİM KURULU :
Başkan

Dr.

2.

Başkan

2.

Başkan

Rıdvan

EGE

Dr. Merih EROGLU
Dr. Kut SARPYENER
Şükrü

Genel Sekreter

Dr.

BAYIDIR

Muhasip

Dr. Ali AKÇİÇEK

KONGRE DÜZENLEME VE YÖNETİM KURULU :
Onursal

Başkan

Bölgesel Kongre

Dr. Münir Ahmet SARPYENER
Başkanı

Dr. Hüsarlı.ettiri ALTAV

Başkan

Dr. Avni PURAMAN

Genel Sekreter
ve Yürütücü

Dr.. Kut SARPYENER

Muhasip

Dr. AtiUa

.

~·

O~GAN

PANELLER:
ı

- Serebral Felç CModera.tör : Dr. Merih EROGLU)

2 -

Doğuştan Kalç~ Çık~ğ~' s·~ruhu,. cMode~atör ': 'n:r. Rıd~an· tcili/~"--l

3 -

Kalça

".:.:~c:: ·~~; "

Osteo~tnti. ve 'ce:ra~i :Ted~vjı>i cMod.e~~tör :. pi.1.c#e~iş -~N,t~1f~~- .
v
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YÖNETİM

·:
.
\,,_;.

KURULU :

Başkan
Başkan

Ya.rdımcılan
Ba~kan Ya.rdımcılan
Genel Sekreter
Genel Sekreter
Yardımcısı

Muhasip
Yayın Sekreteri

Dr. Rıdvan EGE
D. Merih EROGLU
Dr. Ayhan' ARITAMuR
Dr. Orhan. ASLANOGLU .
Dr. Şükrü BAYINDIR
Dr. Ali AKÇİÇEK
Dr. Kut SARPYENEB

KONGRE DÜZENLEME VE YÖNETİM KURULU :

',.,.ı
'--~

Başkan
Başkanlar

2.

Genel Sekreter
Genel Sekreter
Yardımcısı

Sayman
Veznedar

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

...

Merih EROGLU ·
Orhan ASLANOGLU <Ankara)
Fethiye AYRAL <İstanbuÜ
Orhan EROGLU <İzmir)
Veli LÖK

: 1.

1

,J 1 ~'

; •/

, ..

Dr. Orhan SÜREN
Dr. Hakkı ÖNÇAG
Dr. Geven YÜCETÜRK

PANELLER:
ı

- Legg - Calve -

2 3 -
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CModeratör : Merih. EROGITJJ) .
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YÖNETİM KURULU :
Başkan

2.

: ~.:}~ığX~-: .~GJi:. :
·ıı: .~:t\.Me:ı;i.J;ı,J2;RQ.GLÇ

Başkan

·~·.' _., '..

;d • • • ,,

..... , . , j

... ~ ~
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t,p,;;.;::n1 ;::.:::_:l{:ıhtP1;,.tf:~1l.:A·S~NpGLU

Genel Sekreter

~:i .. J~;;:~!}u~:; ~,A;Rr~lfN~R

Muhasip
Veza:ı.edar

,;ı;f~.; :.!?!f; AŞJi~i;\..~~X!~:qın

Onursal Başkan

;ıtı::t~,,;j°?~fı',,ç.~*1\t,:4t~~p~

Kongre Başkanı

;i..r,;ı;~:.ı·

; ': :\d?,.fj,;j'~-~~;ı,P\f~·~}fAf'I

2. Başkanhtrn·':ıfrt!' r ın·r·""·"'"'~f·~Br .•_,,M,:p. .f.;QI.\,SAJ:'J C)stanbull

· . . , ,. "'·

'ti·~;;;~~:;:~·:r{~ij·_W,i {ij.mirı.

,,,,_.,_,.,.,.~ ., ,,7 ., "nı:~ l'll.ei}'l.t._:~:Ç.K·QOZOGLU
~ •., ••_..,;,ı,..•,_.,.

Genel Sekreter

ı.__,.,Jıtfii~ ·~ l-.l •.:.J-,.ı.

,.,

Y.\\.;.:::";,;;""'''l _;;

(Ankara)

~G:~·~';;;Rf;ı ~~~~,~~lı:f'-K;

Genel Sekreter
Y ardımcısıı

:• ı.

ı::;;ı.r;i~ı:(;; IJ.~i{;.: ._.::~·

·;·~~~·ı:;t8-~~- .J~r.,;~:-? ~):

Yr:J.'/f.;lf;i.Rr,,:.Pr.R-~~Lxi~gi~

x:.r..-n.~t~t.}~.~J~ık.;;:; 't·

,t;;1;,~•. ~i;\n.-:·~~§;EN

Muhasip

PANELLER:
ı

- El

Yaralanmaları

CModeratör : Dr.

Rıdvan

EGE)
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TÜRKİYE 6ıtTOPEDİ

VE

TRAVMATOLOJİ BiİıLiGi'DERNEGt
.

YÖNETİM KURULU :

Dr.

Başkan
Başkan

2.

,, .-\

İSTANBUL, INTERCÖNTlNENTAi. 'bTELİ

Rıdvan

l

'

'

EGE

Dr. Merih EROGL'O

Genel Sekreter

Dr. Faham SİPAHioGLU

Muhasip

Dr. M. Alp GÖKSAN

Veznedar

Dr.

Şükrü

BAYINDIR

KONGRE DÜZENLEME VE YÖNETİM KURULU :
Onursal

Başkan

Kongre

Başkanı

Dr. Derviş MANİZADE

Dr. M. Alp GÖKSAN

2. ·Başkanlar

Dr. Güngör s. Ç.U,\:ll}GİL <Ankara)
Dr. Aziz ÇÖL <İstanbuU
Dr. Necdet TUNCAY Cİzmir>

Genel Sekreter

Dr. Mişel J. KOKİNO

Genel ·Sekreter
Y a.rdımcıları

.Muhasip-Veznedar

Dr. Aziz K. ALTURFAN
Dr. Ayhan N. KARA
Dr. ÜNAL KVZGU~
Dr· Yunus Y. sözEI'.ıl
Dr. Önder YAZICloGLU

PANELLER:
ı

- Artroplastilerde Protezin Yeri <Moderatör : Dr. Fahri SEYHAN>

23 -

VIII

Kı~k İyileşmesi ve Kemikleşme CModea"atör : Dr. Mehmet TİNER>
Yaralanmalarda İlk Yardım ve Acil Tedav•i CModeratör': Dr. Rıdvan EGE)

Vl. TÜRKİYE MİLLİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ
27, 28,29 MAYIS 1979 •
ÇEŞME -

İZMİR

TÜRKİYE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİGİ DERNEGİ
YÖNETİM KURULU
Başkan

2. Başkan

Genel Sekreter
Veznedar
Veznedar

Rıdvan

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

EGE
Veli LÖK
Orhan ASLANOGLU
Kaya ALPAR
Ailp GÖKSAN

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Belkıs CANFESCİ

DÜZENLEME KURULU :
Onursal

Başkan

Ba-şkan

2.

Başkanlar

Veli LÖK
Ayhan ARIT.AMUR CİstanbuD
Sabahattin ÖZBERK CAnkara)
Ziya AKSAN Cizmirl

BİLİMSEL KURUL:
Başkan

Genel Sekreter
Genel Sekreter
Yardımcılan

Muhasip-V eznedaır :

Dr Merih EROGLU
Dr. Hakkı ÖNÇAG
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Ali Rıza TÜRKÖZ
Emin ALICI
Mehmet ERENOGLU
Güven YÜCETÜRK

PANELLER:
1 -

2 3 -

Uzun Kemik Diafizlerinde Kompresyon Osteosentezi CModeratör: Dr. Orhan
SÜREN)
Spesifik Olrmyan Kemik İnfeksiyonları CModeratör : Dr. Alp GÖKSAN)
Kötü Huylu Kemik Tümörleri CModeratör : Dr. Rıdvan EGE)
30

Mayıs

1979

Perşembe

El Cerrahisi Simpozyumu
Konu : El Yaralanmalan Yöneten : Dr.

Rıdvan

EGE

IX

Vn.TbR:kiri: MİLÜ:ORTOPEDİ

VE

TRAVMATOLOJİ KONGRESİ

28, 29 ve 30 Mayıs 1981

ADANA

TÜRKİYE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİGİ DERNEGİ
YÖNETİM KURULU :
Başkan

Dr.

2.

Dr. Gürbüz BAYTOK

Başkan

Genel

Sekıreter

Rıdvan

EGE

Dr. Orhan ASLANOGLU

Muhasip

Dr. Veli LÖK

Veznedar

Dr. Alp GÖKSAN

DÜZENLEME KURULU :
Onursal

Başkan

Başkan

2.

Başkanlar

Genel Sekreter
Genel Sekreter
Y ardilmcıları

Dr. Ziya SEZGİN
Dr. Gübrüz BAYTOK
Dr. Güngfü· S. ÇAKIRGİL (Ankara)
Dr. Kemal BAYRAKTAR Cİstanbull
Dr. İsa KÖKLÜ CEğridirl
Dr. Faik

ALTINTAŞ

Dr. Özcan ÖZÇÜRÜMEZ
Dr. Mtffat AKIN

Muhasip

Dr. Gönen SAYLAN

Veznedar

Dr. İsmet TAN

PANELLER:.
1 -

Sakalaır İçin Neler Yapıhnalıd1r? Neler Yapılabildi CModeratör : Dr, Rıdvan

23 -

EGE
Ortopedide Eksternal Fiksasyonun Yeri CModeratör : Dr. Orhan SÜRENJ
Kalçada Protez Sorunu CMode;:oatör : Dr. Macit ÜZELJ

x

VIH. TÜRKİYE MİLLİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ
'i:;{;;:·::·):.:::·
21~2SMART:'i983
·::.ın,;: .:._,, -< . '

ULUDAG-BURSA
,',

:.

TÜRKİYE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİGİ DERNEGİ

Başkan

2. Başkan
Genel Sekreter
Muhasip
Veznedar

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Rıdvan

EGE

Ailp GÖKSAN
Veli LÖK
Talat GÖGÜŞ
Öıner ŞARLAK

KURULU
Onursal
Kongre
Başkan

Genel
Genel

Başkan
Başkanı

Y ardımcılan

Sekıreter

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Avni DURAMAN
Aii SÖNMEZLER
Ömer ŞARLAK (Ankara)
Macit ÜZEL (İstanbul)
Kemal EROL (İzmir)
G&yyur KURAP

Sekıreter

Yardımcıları

Veznedar - Muhasip

Dr. Önder GÜRAKIN
Dr. Sait KASAPOGLU
Dr. Refik TUNCAY
D.'. Bülent KAVAKLI

PANELLER:
1 -

2 -

Çocuk Kınklan (Moderatör : Dır. Rıdvan EGEl
Omurga Cerralhisi CModeratör : Dr. Güngör S. ÇAKIBGİLl

MEZUNİYET SONRASI KURSLARI :

ı 2 3 4 -

El Y aralanmalarıında Rekonstrüksiyon mr. Merih EROGrr..Uı
Doğuştan Kalça Çıkığıı Cerrahi Tedavi İlkeleri mr. Talat GÔGÜŞl
Kemik Tümôif Değeiflendirme ve Takibi CDr. Macit ÜZEL>
Alt Ekstremite Protezleri CDr. Hidayet EHDEMl

TÜRK ALMAN ORTOPEDİ ev TRAVMATOLOJİ SİMPOZYUMU:
1 2 3 -

Omurga Lezyonlarında Tıbbi ve Cerrahi Tedavisi
PEV Tedavisi ve Geç Sorunları
Kayak Sporu Yaralanmaları

'XI

lX. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ
28 - 30 EKİM 1985

ALANTUR/ALANYA

TÜRKİYE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİGİ DERNEGİ
YÖNETİM KURULU :

Onursal

Ba~kan

Prof. Dr. Fethiye AYRAL
Prof. Dr.

Rıdvan

Başkan

Prof. Dr.

Erdoğan

Üye

Prof. Dr. Alp GÖKSAN

Üye

Prof. Dr. Talat GÖGÜŞ

Üye

Prof. Dr. Zeki KORKUSUZ

Genel

Başkan

EGE
ALTINEL

KONGRE DÜZENLEME VE YÖNETİM KURULU :
Erdoğan

Başkan

Prof. Dr.

ALTINEL

Üye

Prof. Dr. Alp GÖKSAN CY.K. Adına)

Üye

Prof. Dr. Talat GÖGÜŞ CY.K. Adına)

Genel Sekireter

Doç. Dr.

Muhasip Üye

Doç. Dr. Ahmet N. YANAT

Oğuz

POLATKAN

PANELLER:
ı

Eşitlemeleri CModeratör : Dr. Orhan ASLANOGLU}
Serebral Paralizi, !Moderatör : Dr. Merih EROGLU)
Diz Sonı.nları CModeratör : Dr. Erdoğan ALTINEL>

- Ekstremite

23 -

MEZUNİYET SONRASI KURSU:
ı

- Ortopedide Biomekanik Sorunlar, CDr. Alp GÖKSANJ

X. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ
17-20 MAYIS 1987
MERSİN

TÜRKİYE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİGİ DERNEGİ
YÖNETİM KURULU:

Genel

Başkan

Prof. Dr.

Rıdvan

EGE

Başkan

Prof. Dr. Merih EROGLU

Üye

Prof. Dr. A!lp GÖKSAN

Üye

Prof. Dr. Talat GÖGÜŞ

Üye

Op. Dı·. Orhan GİRGİN

KONGRE DÜZENLEME VE YÖNETİM KURULU :
Başkan

Prof. Dr. Ömer ŞARLAK

Üye

Op. Dr. Orhan GİRGİN CY.K. Adına)

Üye

Prof. Dr. Alp GÖKSAN CY.K. Adınal

Genel Sekreter

0,). Dr. Mehmet NANE CMersinl

Üyeler

Doç. Dr. İnanç AYAS
Dr. Faruk GÖK CMersinl
Dr. Fevzi MUHARREMOGLU CMersin)
Dr. Özcan ÖZÇÜRÜMEZ CMersinl

PANELLER:
ı

-

2 3 -

Ortopedi ve Travmatolojide Kompresyon CModeratör : Dr. Rıdvan EGE>
Pes Ekino Varus Tedavisi CModeratör : Dr. Fahri SEYHANl
Perthes Hastalığı CModeratör : Dr. Mehmet TİNER>

MEZUNİYET SONRASI KURSLAR :

1 2 -

Ortopedide Bilimsel Araştırma CDr. Zeki KORKUSUZ>
Femur ProksimaUnde Osteotomileı- CDr. Ayhan ARITAMURl
.xın

...... ., .....

j. :.. (-~ ,"

. &lfabetik Yazar Dizini
A

Açan Nf ·A:; 21i;; 421 > ·.·:
Ada

Ş.,

549
Y., 328
Adıyaman S.; 267, 458
Ağaoğlu S., 239," 424
Ağuş H., 100, 241, 427
Akalın Y., 409, 500
Akbaş R., 403
Akbülbül M., 507
Akpınar N., 190
Akyıldız M. F., 150
Akyol L., 335, 342
Alıcı E., 227, 236
Alıç B., 453
Algun C., 476
Alpaltaş L., 163, 497
Alpaslan B., 541
Alparslan M., 79
Alpay A., 324
Altın M., 244, 497
Altınel E., 361
Altıntaş F., 135, 407
Altuğ M., 403
Altun N., 413
Alturfan A., 176, 500, 567
Aro.ç S., 427
A;:-gün M., 445
Arıtamur A., 110, 513
Aslanoğlu O., 473, 527
Atik Ş., 129, 527
Ademoğlu

Atilla S.,

185

Ayas İ., 83, 413, 487
Aycan K., 445
Aydın. A. T., 295, 361
Aydın R., 126
Aytaç Ô. L., 409, 561
Azar N., 194
B
Babacan M., 255, 450
Bakırburç O., 158, 163
Baktır. A., 137, 371
Barın E., 530
Barutçu A., 320, 328, 549
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fa:tıın' ÇeŞitfi illlte1efific10ni·v€?~ili:kfye'ae:n 400 ü··~·;hekimfü katıildığl:f>ıl koriğ~
remiz, Türk Tıp tarihinde ':frlüst~stı·~ .yen oİan ·bir bıi.şiarigıçtrr." Tlirk' brtopecl:iktie:.
r:inin · baŞ,lattığı .bu. güzel gelım~~. bir. ekol ·hali,p.liJ g~lµıiş, PeıJ!eğ:imdz,.~ngre yapacak•: bilini tlalı mensuplaınnm :v:Et. derneklerinin . qanışll,lçı, o:rganı . haline. ge:~
~... Hernekadar::.Tü.rk .. Pl't{;)P,~di;.:::Y:.e~ ifi'&y;w.ı;ı.tp)~ii::::~:ir.ljğj.,. Del?!eğinin. l,(u."Uluşµna
öncülük etme şerefi ve ,bütÜn·; bu;.;I).ongı:e1e:r;i, ı~!il.ü,zenliyen.: XönetiıTh,.Kuru,1larını.ı;ı
Ba.Şkanı: ölma...onuru.,bana tevec®h :etIJlişse de bµgüne kadarkıi,,.başar:ıda.. benilp.
bu göre:vde oluş~~ıçok,; ~emek;;\';'pnetim·J\:Wull~, Kongre BaşJian1~~
ve yürütme kurulları :ve en önemlisi sizlerin, se:vgili Meslektaşlarımın coşk~,
ilgisi ve hoşgörüsü olmuştur, bunların katkı ve payı. hertürlü övgünün üzerinde1
dir. Bu Milli Kongreler yanında Aı!lliiii' '0rto:Pedi :ve Tra'7iriat0ıojr Denieğfii~ her
ı··s~netle .ı'ürkiye'de Türk~Alman Kongre ve Semıinerleri.:düzenlenıektey:iz.;.tta.Iyan
.Ortopeili,; Derneğile :ı İstanbul' da düzenlediğimiz Türk-İtalyan: ·.Ortopedi; .:.KongresiıJilinAekrarı: çahşmalıın gündemdedir. ·Ayrıca her sene; Ortopedi ..~ındai:otör ~~an
birlfuçidost m0slekta.şunızı. Tü:rkiye'ye davet ed,erek: Konferans' ve spminerle:r,.,düzeDıeıiiekteyiZJ•:ı: ·
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Ortoped.iatleııinin

1970 te kurduğu ve be:niın 14 sene Başkanlık görevini
ve Akdeniz Ortopedi ve Travmatoloji Birliginj:n her a senede düzenledi~ Kahire, Spli~ .Atina,.. }.{ad;rit•. Tahran ve Roma Koııgrelerinde etkinliği
miz ve .'İ'ürk Mesiektisşlarımıun<katılmu ;büyük olnilıştuı:., son: MonpeilI~ Kongresinde eski ilgÜıin devam etmediğim. gördüj:ümüz için bu kuruluşu• da;ııtına zorunda kaldık.
Türk

sürdürdüğüm

yurt genelinde birçok yerel bilimsel toplantı ve uyBu konuda Derneğe ençok ev sahipliği yapan
Eğlrdir'deki yönetici ve meslektaşlanmıza. şükra.nlarımaz sonsuzdur. Kongreler dı
illlda bu· toplantılar' ınedenile içten ev sahipldği yapan Kıbrıs, Gaziantep, Mersin,
İzmir, Zonguldak, Bolu, Uludağ, Kütahya., Ankara ve Trabon'daki meslelıttaşlan
ma teşekkür etmek isterim. Bizim Kongrelerimizin önemli bir yönü her Kongrede birisi mediko-sosyal ağırlıklı üç temel konuyu Panel halinde tartışmaya. getirmemiz ve bunun yanında kendi teşhis ve tedavi '.ettiğimiz olgular ve sonuçlarına bilimselliğe yaraş®:" açık·kalplilikle sunmak ve karşılıklı fikir al:ış ·verişinde bulunmak
ve yenilikleri yan3'1tmaktıı« Kongrelerimizin ;diğer bir özelliği de bugüne kadarki
9 Kongrenin Kongre kJ.ta.plannı yayınlamış olmamızdır. Bu kongre kitaplarının
basılmasında. bize maddi ya.TI:lımda bulunan Türkiye Sakatların· Rehabilitasyonu
Derneğine teşekkür etmek isterim. Bugüne kadar yaymlanan Kongre kitaplan 9
cıilt halinde basılmış olup 4528 sahifedir ve 753 serbest bildiri, · 26 panele ait 186
bildiri ve 4 mezuniyet sonrası konferans olma.k·üzere 943 yam yayınlanmıştır. Türk
Ortopedi yayın ha.yatının loymetli bir hazinesi olan bu yayınların sahiplerine ve
kongre kitablaırının basılmasında emeği geçenlere teşekkür etmek isterim,

Milli Kongrelerden

başka

gulamalı se~erler düzenlenmiştir.

Bugün başlattığııµız Kongrede 141 serbest bildiri, 3 panelde 21. konuşma, 2
mezuniyet. sonra. konferansta 3 konuşma. ve bir yabancı konferansçı yer. almıştır.
Bildiri istekleri o kadar .artmıştır ki en azındaın hiçbir kişinin ikiden fa.Zla bildirisini almama ve bildirinin tam metnini Kongıreden önc.e göndez:nıiyenlere asil. programda. yer vermeme gibi kısıtlama yÖntemi ilkesini uygulamak zorunlı.lğµılda
kaldık. Öyle, s~y;orum ki gelecek kongrelerde bildirilerin bazılarını programa.
alamama zorunluğı.ı doğacaktır. Bu Kongremizin· düzenlenmesinde büyük çabalan
olan baştı:ı, Kongıre Başka.nıı Aziz Meslektaşım Prof: Dr. ôm~ ŞARLAK'a ve Ko~
re Yönetim Kuruluna ve öz.ellikle Mersin'deki. düzenlemeyi büyük bir titizlik ve
başarıyla sürdüren genç Meslektaşım Dr. Mehmet NANE'ye ve .bize PTT tesislerini tahsis eden Bakanlık yetkililerine Standlarla. kongremize canlılık. veren firmalara ve kongreye katılanlaıra minn~t '.ye 'şükranlaııımı sunaınm.
Bu seneki Kongremizi takiben Kıbns'ta. da bilimsel bir toplantı yapılacaktır.
4.10.1983 te yürürlüğe giren Dernekler Kanunundan sonra. bazı meslektaşlarımız
duyurumuza rağmen üyeliklerini yeni kanuna· göre yeniliyemediklerinden ve genç
meslektaşlarımızıin ·kayıtla:rını y;aptırama.dıklarmaan' Derneğimize ait duyurular
kendilerine ulaşamadığı iÇin •üigünüz. Yeni Tüzüğümüze göre asistaiılarda'üye
ofabildiğıine •göre .geı!ıç .•. arkadaşlarımızı aramızda .görmenin heyecanını .duymak-

··

tayız.·

.

Bi~az kısa .da··r 01$;i
ge~er' sO:runla.ra ·değ{Üec~ğiiiı.
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'Ülkemizde bir yandan kazaların korkunç derece artışı, yalnız trafik kazalan:senede % 25.\ka.dar artıŞi yaralalırila ve.ölümlerin. a}rnı :oranda• çoğaıması.
diger: yandan .d()ğUŞtan ve· sonradan olan•,'sakatlık ve. ortopedjk,sQrunl~ aırtışı
ôitope'distletin İŞ hacmini artıtmıŞtır. cZorumu hiZnıet~ yasasJ; gete'ği.:n,&e :.~ak. k~ar
lara bile 2-3 Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı görevlendirilmektedjı;;.,;F~h®ny
iıın:bir

ortopedi ve cerrahide kullanılacak araç ve gereçleri olmıyan meslekoralarda beklenen hizmeti tam anlamiyle verebildiği söylenemez. Geçen Kongre açış konuşmasında değindiğim büyük şehirler dışında Tıp Fakülte ve
Eğitim hastanelerinde yeterli uzmanlık eğitim ve uygulaması yapılamadığını üzülerek tekrarlamak isterim. Bir yanda 3-5 profesör, 3-5 Doçenti bulunan ve vertebra, travma, çocuk ortopedisi, kalça hastalıkları, El-cerrahisi ve diğer subgruplarda eğitim yapan 50-150 yataklı Ortopedi ve Travmatoloji KUnikleri yanında, 1-2
doçent veya yardımcı doçentlerin bulunduğu 10-15 yataklı kliniklerden Uzman
yetişmesi veya yetiştirildiğinin sanılması tıbbi bir günah olur. Buralarda Fakülte
açabilir ve lisans düzeyinde öğretim yapabilirsiniz, fakat mezunyet sonrası eği
tim olan tıpta uzmanlık eğitimi yapılmamalıdır veya batı ülkelerindeki gibi bu
yerlerde ancak ı veya 2 senelik uzmanlık eğtimi yapılarak geri kalan süresi yatak ve eğitim kadrosu elverişli merkezlerde tamamlanmalıdır. Dernek Yönetim
Kurulumuzun bu görüşü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına yakında sunula-

gen

cihazı,

taşlarımızın

caktır.

Mesleğümiz

için diğer bir sıkıntı uzmanlık sınavının merkezi olmasıdır. Bunbelki eşitlik ilkesi denilebilir. Fakat Tıp öğrencilerini alıırken ve
eğitim yaptırırken bu eşitliği sağlıyabildyormuyuz
ki, eksik ve eşitsiz yetişme
sinde kusurumuz olan genç hekimleri yurt genelinde aynı sınava sokalım. Tıp
Fakültelerine girerken düşük puvanlıları ancak periferdik Tıp Fakültelerine alabiliyoruz. Yeterli araç ve gereç olmadığı veya bunları uygulıyan yeter1i öğretim
kadrosu bulunmadığı için onları iyi yetiştiremiyoruz. Sonra da buralardan mezun olan genç hekimleri yatak sayıları binlerle, öğretim üye say~sı yüzlerle anılan
ve ancak yüksek puvanla öğrenci alı.nan Fakültelerle eşitlik ilkesi diye, aynı sı
nava sokmak acaba Sosyal Adaletle bağdaşır mı? Herşeyde batıdan örnek alıyo
ruz. Fakat Amerika, İngiltere dahil hangi batı ülkelerinde uzmanlığa giriş sınavı
vardır söylenebilir mi? Türkiye'de anlaşılmıyan ve hazmedilmiyen bir meslek dalı
vardır : Hekıimlik. Tam gün yasaları onlar için, zorunlu hizmet yasası sivil kesimde yalmz hekimler için, her Üniversite kendisi için Yüksek lisans sına~ yaptığa halde yüksek lisans olan tıpta uzmanlık için yurt genelinde sınav yalnız hekimler için, insan sevgisi ve ilgisinin temel kural olması gereken hastanelerimiz
yeni Temel Sağlık Yasamız uygulamaya girdiğinde yönetmeliklerle yönetilecek
işletmecilik uygulaması getirmesi gene biz hekimler için. Bazen aklımıza nıiye
hep hekimlerden fedakarlık istenir diye sormak geliyor. Acaba insanla.nn hep hekimlerden birşeyler isteme alışkanlığından mı? Çünkü genellikle hekimler kadar
sıkıntılı bir andaki hizmetinden dolayı memnuniyeti yüzlerine abartılarak söylenen, fakat kıtsa süre sonra unutma vefasızlığına uğrıyan, dileğince karşılık görülmeyince de kötülenen bir başka meslek erbabı yoktur. Fakat bizler hertürlü
eleştiriyd olumlu gözle bakan gerçekçi, memleketçi, insanları seven ve sevdiren
kişilikleri ile yurt ve insanlık hizmetinde yılmadan, daha güzel yarınlara olan
güven ve umudumuzu her geçen gün daha da artırarak çahşmalıyız.
daki temel

görüş

Kong;remizin

başarılı olmasını

diler, hepinize

saygılar sunarım.
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PINEL-1
ORTOPEDi ve TRAVMATOLOJIDE KOMPRESYON
Prof. Dr. Rıdvan EGE
Kinklarda, kemik• fragmanlar arasında.
osteotomi ve artrodez yüzleri arasında kemik
iyileşmesini hızlandırmak ve güçlendirmek
için .fragman veya kemik ünitelerini bir birine doğru yaklaştırma veya kompresyon
düşüncesi pekte. yeni değildir.
Kompresyon
ve · rijid fiksasyonla kallus olmaksızın da kı
ırık veya kesilm1ş kemik uçlan arasında primer olarak direkt bir iyileşme sağlanmakta
dır.

1.902 ..de Lambotte kırık fragmanlardan
transfiksiyon çivilerinin dışaırd<ıki
uçlaııını çubuklarla bir. çubuk tesbit ederek
ilkin eksternal fik:satör ve kınkta. kom:Presyon düşüncesini getirmiştir 1934 te And~r
son ve,1939 da.Hohınann.bu uygujamayı örel
aygıtları ile gerçekleştirmişlerdir.
1932 de
Key kompresyon aırtrodezi yaparrak kemik iyileşmesinde kompresyon ve. riiid fik8asyonun
etkisini göstermiştir.
geçirdiği

·194a de Eggers kırık tesbitinde yarıklı
plak kullanarak kas kontrak.türü ve kın.klı
kemiğe• yük yermekle CWeight bea.ıing) vidaların plaktaki yarıkta kayarak v:eigider.ek
kompresyonla fragmanlaın . birbirine şaklaş
tırmasını •sağlamış tar.
1949 da Belçikalı Dan.is kınkarda komp:resyonla fragmanları birbirine yaklaştırma
sını sağlamıştır.

1949 da Belçikalı Danis kırıklarda kompresyonun yarar ve uygulanış nedenini ilk
kez açıklamıştır. 1956 da Bagby, Collison'un
1950 de ortaya attığı vida delikleri oval olan
plaklarını daha da geliştirerek kompresyon
plağının şekillenmesine öncülük ettiler,

Fakat bugün çok değişik araç ve gereç~
leri ile ortopedide kompresyon·.osteosentezinin yaygınlaşması İsviçreli · Müller .ve daha
sonra bunlrnra katılan Allgöwer, Willeneger,
Schenk: ve arkadaşlarınm'oluşturduğuye 1 ge;
liştirdikleri AO veya ASIF gı-ubtinun çalış~
malan ile gerçekleşmiştir . 1958 de İsviçre'"
nin Davos kentinde ASIF !The Ass()ciatio~
for the Study of the Problems. of Jri,ternational Fixation) ve~a .AO CThe Association
tlıe Osteosynthe~i~l grubu ~onradan aiaştır
ina ve sanayi kuruluşu olarak genişlemiştir.
1958 lerde .kansellöz ye kortikaıl vidalan ve
yuvarlak delikli notralizasyon veya kompresyoın. plaklarım · uygulamıya .· ba.şlamışlardır.
1965 te AllgöweJ:'..:ve arkadaşlan plak .delik~
leri oval fakat vida sokuldukça her.2 ,tara~
ta plağı kırık yüzüne doğru kaydıracak eğ~
limdeki dinamik ·kompresyon yapanJ~CP
lDynamic Compression Plate) ini ortq.ya
koydulaır; Bu· statik· komp:rosyen pla,ğı, nqk
ralizasyon plağı gibi kullanılırsa da . gergi
aracı ,tension. device), ile birlikte kulla.ıııldı
ğında~ dinamik kompresyon gücü artırılmış
olriı.aktadır: Gene· AO grubunun uygulamaya soktuğı.Lsenıitubuler plaklar ,kalça, kondil ve'.:·mal.leol vida:la111, kondil:plaklaııı; Tı ,[..
ve kaşıksapı biçimindeki metafiz pllı;klan .el
ve ayalt.kemikleri iÇin:mini-osteosentez a.raç~
ları, plak ve vidalar,
patella ve olekranon
için K-Teli ve germe bandları gibi uygulam<ılar kompresyon düşünce ve araçlarını kı
rık cerrahi tedavisinin ay:rılmaz bir parçası
haline getirmiştir. Femur toynu ve trokanterik bölge kırıkları için 1953 te Pugh'un
kayarak, 1958 de Massie'nin teleskoping mekanizması ile kompresyon
yaparak iyi sonuçlar almalaırı üzerine Richards ve diğer

of

birçok kompresyon yapan plaklı kalça vida
1982 de Harrington omurga deformiteleklasik Smith Petersen ve Je- rini düzeltmek iiçn kancalı ırod'larla uyguwett çivilerini çok az kulia.ruılır duruma ge- lamalarını yayınlamasından sonra aynı ensttlirdi.
~J
~ ı:: ;/
-1~;~ gidere~ ver:ıebra kınklannda
~ f4'' ~· :'J! .1"'. .· . ~resvdh ve dıstraksıyon
aracı olarak
Ao grubunun görüş ve uygtilariialal!in&::: 'k 'ıl :.:.:~.il&- b landa
artan ilgi üzerine t~~rf,
,~Jm~~~;Y~~'~"''. ~. f.::~ Ya ~ M"•" :.ı;·«,
bil' otokompresyon ~~ğı:;•;
:J\ÇYg~fl;l~~ ~ ': :·~~P~\\ ~ >:~J'f,Dl~'.ın eksternal fikda plağın yuvarlak delikli yarısı tesbit edil- satör yöntemi
Wagner'in geliştirdiği tek
dikteij:f·Sn:r.~ ~;:~ı ~~lfat.1;!l;yrkeze doğru olan
bar üzerine tesbit edilen çivilerle eksternal
kısmrgefıi$Ç~f \1-e pefiletik kısmı dar, kaydır- fiksatörler geniş ilgi gördü. Açık kırık ve
ma yapabilen deliklerde vıdalar yerleştikçe diğer kQrıklar yanında son senelerde bilek
merkeze· doğru :kompresyqnc yaptığı· ":görüşü :110 . el: kııklaıımda; .özellikle•. pelv.Y>: .. kırıJrnmn
egemen·olmuştuır ve bumedenle oto kompres~
daldı ;geniş· kulla!nım uygulaması .yem,, gö;ri!ş,
yönt1plağrı denilmiŞtir • •
ıer . get:i:rnlişti{l.'
uygulamaları,

.

faılrriıia · haşlrumşlaisa .da• bunlar Ao .~bu

,• . ~ow.~ı:~sy;ptt~n };:~r~~~;~~eı:.r~1f~µı~~
alanı gidernk ?.rttığiı_. içil\ Detrıeğimiz ... 1979
K~ngı;esıliei:. «V~{.ı':n .) :K&inik • Diafizl~ıinci~

1,ı.-:tt}c . . Rll~n ~p,~~buımn, 1 ver~9ı:a4~P.,.. e~
~~ .~Y:~/f. küçjik.",Jiçr1;ıi)}lerj,11~. '.k,ad~ d,eID.şili:

11.e ı':8fto~mdi~~~~~~}; F~sasY.shiiJi ·y~;::~
konulu pahellede sdruiılatı inceleme fırsatı

··'" · $i>~~)?,P~~ar ,Yf3,' biı:ıipk

~~rikarı. fir:

ıAA}an c;~ıtç~~fr1t ~omprcisyôn . aı:~1arı .•kuJ,-

i!E~:;J,~"~~e~<W1<in.ı ~~~r.la~~ıaŞin~wıŞ~;~~ K.opıpr~~i~n.'dst(3o~1ô4t~~i~ ·~e-)9~1 ·kongresi~

.kctppıi??j~sxo~. pJ3a~ 'x~ ~,ar,aç1a~,;ır*1}~i1~?~~:
ır.

·

K'ômpresyon ··tarihçesi·• eksternal ·fiksatökadar ıUZahdığınaigörerintra'.rriedüller ~i~
vilerl&: :de bir' ölçütle 'başlatılan koriıpresyon
meklm.izmasfödal:l!•yaTarlanma: alanı giderek
.Yön:·'değiştirnilŞttr. •.· :ı1a9.7:Lde Nfoolaysen. w:e
f9l6 •da Hey: Groves?e kı:\dar: tlzarian.:futra:.
med:OO.eii Çivi, 71938 de· Rush'\ln: yuvai'Iak ı çJ!viSi've daha da önemli 'ola.tak 1939 da Küntselier'm: içf boş; kenarları kivnk' çivileri ;ile
yayg,ın 'olarak: 'uygulama: ala:iıına gipniŞtir.
TıroH<anteıiıt :kmrkıar' için :1966 da• Zickel'in
öni:d'sürdüğü Çivi; 1972:de•Klem,: 19?4 Kem:ı;>.
söiira. :A<SJ grubuiıun geliştiudiği intramedül~
ler 'çi'Viti• 1vida1arla kemiğeıtesbit. eden ve
-koilipresYbri ·yapan;: kilitlenen Hocked, veya
~nterlbi:ıking. type) intraınedüller çivileri fe-

re

mın: kınklaııında · k'ullanılniıya başladi,

1

yaratmıştır.
~'T:;r.,ı,çn:1,>;,";l

7f;

:',i

::~.; .~:·r:~ı,

:,,·.

(:,,~

, • . Ayrıca •i\11,c~ı;ılfzde. iki AÇ>'.fotermı·şyonal
kıri1a~:füh cenrani ··'recf~~sr ltlı~~'U: ciüzellıfilit

;niŞtit'. t~mif:de~t;;ıhJ~~

35'.:198T'·Mfrfü1'Cfa

:,fu'ka-ra·cıafü' it-&sa 5s''İnes1cirt~imızi{ı ıtafir
·~· blınil.s1' ı~ kotiuy~ '. ,, meslelH~lartnuzi:ıi
gösterdiği:' ~ıiırlli 'iıgiifuı[·bfr' son'ucudur.··
~

ç~::'; '.y;

1f

Bu de~a,·~e_rn.eğ;jnliz ~g~ne .~ir .pan~l -pla:rakp «Ortopecli • ve. '.l'ravmatolojiçle l(qm:ı;ırel?
yon» kon~lu bir. panel. d.Üze!ıifil:ıiiştlr. )3n p~
nelde yer alan arkadaşlanm1~ı~ı hep~i ulus~
·lai'arası veyaJ: Ullliıal. 0steosentez • ·kU.Fs].anna
-V~ ·uygulamalarina katılmıiş meslektaşlarımı?
61duğUnfüm Mnuia
yaklaşımlarının . dalıa
canli olaaağiından ·emiiı.im,: Ayncaı90·kadar
AO\lrursu •gorinüş · meslektaşıınızın d~ ·bU:lunması konuya daha da< canlılık getireceği
p.e inanıyo~:ı

Kırıkların

Cerrahi Tedavisi
Prof. Dr.

Tanımı:

Kırık yerinin ameliyatla açılarak, kınğın
görülerek redüksiyonundan sonra, kırığın
maden karışımlarından yapılı internal fiksasyon araçları Cİmplantl ile tesbit edilınesi
rie cerrahi veya açık Copenl tedavi, osteosentez veya internal fiksasyon denilir.

Tarihçe :
Osteosentez veya. in.tema! fiksasyon uyait tarihlerde yazarlaır arasın
da birkaç sene gibi değişik tarihler ve ilk
uygulayanlar hakkında bfraz değişik isimler
belirtilmektedir. Buna neden o tarihlerde belirli zamanlarda çıkan mecmua veya periodik
olmamasıdır. Kırığın ceurahi olarak tedavisini ilkin 1877 de Lister patella kırığında günüş telle yaptı. Gerçek internal
fiksasyonu
1907 de Lane'in başlattığı çelik plak olarak
kabul edebiliriz. Başlangıçta vida gevşeme
si, plak karılması! . kemik erimesi ve iltihabı
sık görülen komplikasyonlardandı.
gulamalarına

1912 de Amerika' da Sherman daha kalın
plak kullandı. İngiltere ve Almanya'da internal fiksasyon · yaygınlaştı, 1913'te Lambotte
internal fiksasyonla ilgili ilk kitabı yayın
landı.

· 1932 de Key kompresyonla yapılan artrodezde kemiğin daha iyi kaynadığını gösterdi. Danis daha sonra 1947 de osteosentez
araçlarının
kompresyonla daha iyi sonuç
verdiğini gösterdiler.
1948 de Eggers kompresyon amacile yarıklı. kompresyon plağı kullandı.
1956 da Bagby'riin Dinamik kompresyon
yapan plağı ve 1958 de Müller ve gurubunun
geliştirqiği AO sistemi kırık uçlarını sıkıştı
ra::-s,k ·ve gerici güçle daha iyi sonuçlar elde
e.ttiler'.

Rıdvan

EGE

Intramedullar çivi uygulaıunası 1897 de
Nicolaysen ve 1916 da Hay Groves'e kadar
uzanırsa
da yaygınlaştırılması 1939 da
Küntscher'in ça1ışmaları ve çivisiyle başlar.
Bazen !ntramedüller olarak, bazen transfiksiyon ve son senelerde daha çok dskelet
traksiyonunda kullanılan Steinmann ve
Kirshner çivilerinin ilk kullanılışı 1901-1909
lara kadaır uzrunıır.
Femur boynu kırık tedavisinde ilkin 1931
de Smith Petersen üç kanatlı çiw kullanmış
tır. ·Sonradan bunun çok değişik veya ilaveli şekilleri, plaklı çiviler (Jewett vbl ve daha
sonra 1953 de Pugh, 1958 de Massie bunun
kompresyon yapan tiplerini kullanmaya baş.
!adılar.

1950 de femur boynu

kırıkları

ve kompliendoprotez Cemplantl giderek çok değişik tiplerde
ve interfalangeal eklemlere kadar çok çeşdt
li eklemlerde kullanılmıştır.
Cha~ley ve Müller'in son 20 senede yaygınlaştırdığı total protez, yani eklemin karşılıklı tüm kısımlarını değiştirme
yöntemi
giderek diz, dirsek, omuz, bilek ve el eklemlerinde yaygın olarak kullamlınaya başla
kasyonlarında kullanılmaya başlayan

mıştır.

1934 de Roger

Andreson, 1951 de HoffEksternal Fiksatör gide!."ek değişik şekillerde yaygınlaştı. Bugün el
kırıklarının tesbitüıe kadar geniş bir uygu.
lama alanı buldu.
mann'ın uyguladığı

FİZYOPATOLOJİ

1950 lerde başlanılan çalışmalarda kul~
madeni tesbit araçlarının kullanılma
sından sonra şu sakıncalar saptanmıştır :
ll Fiziksel etken : Kullanılan maden'in
vücut elektrolitleriyle uyum sağlamaması,
veya ayrı bileşimde lrnllanılan plak veya vid~üarın hatt.a_ viqa ve tornaYidaların vücut

lanılan
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bir pil veya batarya oluştu
Ckorozyona) uğ
ve fibröz doku geliştirdikleri görül-

elektırolitleriyle

rarak

gevşedikleri, aşınmaya

radıklarıı.
müştür.

2) Şimik etken : Kullana.lan madenler
vücutta organik asitlerle reaksiyona uğra
maktadır. Dokuların oksiıien konsantrasyonunun eşitsizliği ve Ph uyumsuzluğu Şimik
tepkilere neden oluyor. Buna temas ccontact)
veya çatlak Crevice) aşınması CCorrosion) da
denir. O halde kullanılacak madenlerin vücutta tepkiye uğramaması (vücut tarafından)
veya tepki yapmaması <vücuda) gerekir. Aynca madenler yıpranma Ccrevice) aşınması,
stress aşınma çatlaması Cstress-corrosion
Cracking) gibi etkilere de uğrar.
Bütün madeni fiksasyon araçlarının kulile ilkin akut inflamasyon gelişir
sonra kronik infeksiyonla fibröz doku implantı çevreler.
Madenler tepki yapmaz ve
tepkiye uğramaz yani inert olmalııdır.

lanılmasa.

Kırık

yerinin ameliyatla

parçaların yeırleştirilmesi

açılarak

kırık

Cfrağmanların

redüksiyonu) ve bunların uygun durumda gereken internal fiksasyon aıraçlarından <tel,
band, vida, plak ve ·çivi) biri ile tesbit edilmesine osteosentez veya kırıklarda cerrahi
olarak tedavi demekteyiz. Bazı durumlarda
çok parçalanmış fragmanların Cpatella, olekranon, :radius başı ve epikondil vb> bir araya getirilip yukardaki gibi tesbiti yapılma
dığı veya faydalı olamadığı için ameliyatla
bunlar eksize edilebilir, çıkarılır. Elbette bu
da cerrahi tedavi türüdür. Bir kırıkla karşı
laşan . hekim evvelce anlatılan
yöntemlerle
veya ameliyatla kırık alanını açarak mı tedavi edeceğini düşünmelidir. Bıirçoıc hekimler ameliyatla rredükte edilip bazı madeni
internal fiksasyon aracı ile tesbit edilen kı
rıklanın hemen ameliyat sonrasındaki
düzgün durum ve güzel radyografilerine bakarak her kırığın öncellikle ameliyatla tedavisini düşünebilir. Fakat biraz ilerde değine
ceğimiz gibi ameliyatla yapılan kırık tedavisinin gelişebilen bazı çok kötü sonuçlarını
unutmamak gerekir.
Ameliyatla <Cerrahi) Redüksiyon ve İn
temal Fiksasyon Yararlı Yönleri :
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ı Kırık uçlanı gözle görülerek en uygun şekilde karşılaştırılır. (İdeal :redüksiyon>

2 - Kırık uçları dişlendirileırek veya internal fiksasyon araçları ile tesbit edilerek
gözle görülerek ve elimizle denemeler yaparak güvenceli olarak tesbit edilir, hareketsizleştirilir Ciyi immobilizasyon).
3 -

Kaynama <konsolidasyon, CallusJ
(iyi redüksiyon ve
kırık uçlaırının sıkıca birbirine değmesi vaskülarizasyon ve beslenmeyi düzenler).
gelişme oranı fazlalaşır.

Eklem hareketlerine erkenden baş
Hareketsizlik süresi kısaltılmış olur.
CErkenden iyi fonksiyon sağlanır).
4 -

latılıır.

5 - Çok parçalı kırıkta fragmanlar internal fiksasyon araçları ile güvenilir şekil
de btr arap.a tutulabilir.
Psödoartroz (yalancı eklem) onarı
kemik greflere, ancak internal fiksasyon araçları (çivi, plak, vida)
ile hareketsiz duruma getirerek destek olunur.
6-

mında kullanılan

7 - Kınkla beraber kopmuş veya kesilolan sinir, damar ve tendonlann onarı
mı gerektiğdnde, internal fiksasyon araçları
ile kınlan kemik normal eski şekline ve hareketsiz duruma getirilerek, onarılan damar,
sinir ve tendonların gerilme ve bükülmesine
engel olur, iiyileşmesini kolaylaştırır.
miş

8 - Konservatif yöntemlerle komplikasyon ve mortalite oranı çok yüksek olan femur boynu ve trokanterik bölge kırıklarında
ameliyatla redüksiyon ve tesbit yapılırsa bu
kötü sonuçlar azaltılır veya önlenmiş olur.
Cerrahi Redüksiyon <Ameliyatla yerleş
tirme) ve İnternal Fiksasyonun Sakıncalı
Yönleri :
Yukardaki yararlı yönleri
da olabilir.

yanında bazı

sakıncaları

ı.

kırık

yon

Kapaliı.

haline

birr

kırık

getirilmiş

ameliyatla açık bir
olur. Böylece infeksi-

gelişebilir.

2 - Kırık Kaynama <konsolidasyon) gecikmesi veya yokluğu (yalancı eklem, Psödoartroz) gelişmesi artar. Hemekadar iyi

redüksiyon ve iyi tesbitle bunclan evvel faydalar bölümü 3. maddesindeki gibi iyi sonuç
alınır gibiyse de diğer yandan konsalidasyon için yararlı ve gerekli kıırık hematomUrnun yaradan dışarıya akması ve kan damarlan ile kırık yerini besliyen periostun ve yumuşak dokuların ameliyat süresinde parçalanması ve sıyrılması kaynamayı bozar.

süregen bir ·osteomyelit. gelişmesini görmesi,
hekimi daima güç durumda bırakır. İyi yetişmiş ekip ve örgütlü bir hastane olmadan
açık, cen-ahi kırık tedavisine girişmek hatalıdır. Çokkere sonuçlan korkunç olur ve giderilmesi zordur.

Madeni tesbit araçlarının yarattığı
mekanik, fizik ve bakteriyolojik değişiklik
ler dokularda aşınma nekroz, reaksiyon ve
hatta infeksiyona neden olabilir. Paslanmaz
çeliğe göre kobalt-krommolibden
karışımın
daki vitalyumun veya titaniumun aşınmaya
en çok dayandığı ve bunların vücutta hayat
boyunca bırakılmalarının daha az zararlı
oldukları gösterilmiştir.
Fakat bazı plak ve
intramedüler çivilerin sonradan tekrar çıka
rılması ikinci bir ameliyat riski yaratmakta-

Burada ayn ayrı kemiklerin kırığı üzerinde durulmııyarak cerrahi redüksiyon ve
internal fiksasyon endikasyonları üzerinde
özet olarak durulacaktır.

3 -

dır.

4 -

Eklem çevresindeki ameliyatlar köyapışıklıklara neden olarak eklem hareketlerıinin sınırlanmasına yol açar
tü nedbelere,

5 - Teknik Kusurlar : Ameliyat yaparken kırık çevresindeki damar, sinir ve tendonlar parçalanabilir veya zedelenebilir. Kafa, göğüs kafesi, omurga ve pelvis kırıkların
da önemli organlar yararlanabilir. Bazen
ufak fissür (çatlak) büyük bir kırık haline
gelir veya parçalaruın:-. Bu bakımdan kırılı:
redüksiyonu dikkatle ve nazik yapılmalıdır.
6 - Ameliyat Şoku, yağ embolisi ve
trombofilebit gibi komplikasyonlar: Bunlara
karşı gerekli önlem ve tedavi dikkatle yapıl
dıığı halde gene de tehlikeli
bir komplikasyon olarak her ameliyatta ve sonra bunlarla
karşılaşabiliriz?
Kaldıki kırık redüksiyonu
yaparken periosttan ve çıkık ['edüksiyonu
sürecinde kapsül ve çevreden kalkan refleksler ağır sok oluşturabilir.
İşte kırıkla karşılaşan

her hekim hastaözel ve genel durumunu gözönünde bulunduracak ve yukarda saydığıımız osteosentez fayda ve zararlarını karşılaştıracaktır.
Eğer cerrahi redüksiyonun daha faydalı olacağına inanırsa hastayı
ameliyatla tedavi
eder. Komplikasyonlardan birinin ve hele
masum bir kapalı kınkta ameliyatla kötü ve
nın

ENDİKASYONLAR

Cerrahi Redüksiyon

l

Endikasyonları

:

KESİN ENDİKASYON

A -

GÖSTERENLER :
ı

-

Kapalı Redüksiyonun
başarısız ololgular: Kapalı yöntemle; redüksiyon,
manüpulasyon veya iskelet traksiyonu ile redüksiyon başarısızsa, veya aradan fragman
kaymışsa, veya kırığın kapalı yöntemle tedavi süresi gecikmişse cerrahi redüksiyon ve
inte;rnal fıiksasyon gereki,['.

duğu

2 - Redüksiyon ve Tesbiti Ancak Cerrahi olarak yapılabilenler :
Kopma Cavulsiyon, ayrılma, diastaz>
: Bunların başlıcalan tüberkulum
majus, olakranon, kondil, spina i1iaka anterior, trokanterika major, fibula başı, tuberositas tibia ve kalkaneus vb. kopma kınklaral

Kırıkları

dıi.

bl

İnterpozisyon'lu kırıklar;

Fragmanlar
kas, 1igaroent veya serbest fragman
girdiğinde kırık uçları, kapalı yöntemle karşılaşamaz. Bunlar : femur, humerus ve diğer
uzun kemiklerin bazı cisim kırıkları ve iç
malleol kırıığıdır.
arasında

c) Eklem içi kırıkları; Eklem sertliği ve
deformitelere neden olduğundan özellikle
humerus başı ve humerus alt uç eklem içi
kırığıı, radius başı ayrılmış kırığı sayılabilir.
Özellikle alt ekstremitede kapalı yöntemle
tedavi edilen eklem içi kırıklarda osteoartrit
oranı 21 % dir CRasmussen).
dl Yerine konaITI!lyan CiıTedüktibl çıkık
la birlikte olanı kırıklar. Fonksiyon bozuk-
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iu yaptığından ameliyat gerekir. Burada humerus başının kırıklı çıkığı, femur başının
asetabulum kenan kırıklı çıkrrğı, dirsek ve
dizin, vertebralann kırıklı çıkıklaTll sayıla
bilir.
el Epifiz Bölge Kırıklan : Bunlar eklem içi kırığı olarak say!llabilen III veya IV.
tip epifiz bölge kırıkığıdır. Çocuklarda ilerde
büyüme bozulduğu, deformite ve eklem düzensizliğine neden olduğundan cerrahi olarak redükte edilmelidir.
fl Replantasyon : Kesik veya kopuk
pa:rmak veya ekstremiteniiı 8-10 saat geçmeden tekrar . yerine konması, replantasyon
amaoı ile damar an;:ı.stamozu, sinir dikişi yapılırken kemiklerinde bir fiksasyonu gerekeceğinden internal veya eksternal
fiksasyon uygulanır.
3 - Kırık iyileşme'sinıi.n · ve. ekstremite
fonksiyonunun ameliyatla daha çabuk ve sağ
lam elde edileceği durumlar : Konservatif
tedaviye bırakılan. femur boynu ve trokanterik bölge kıınklarııında psödoartroz, avasküler
nekroz, kardiovasküler bozukluklar, . kalb,
böbrek, akciğer, mental ve diğer komplikasyon ve ölüm oranı fazla olduğ~11dan, ameliyat tedavi yapılan hasta erkenden !hareket
ettirilerek bu komplikasyonlar azaltılmış
olur. Çocuk femur başıepifiz kayması, geniş
kas guruplarının fragmanlan ayınrdığı femur
cisim ve suprakondiler kırıklarında, interııal
fiksasyon stabilite ve erken hareket sağlar.
4 - Psödartroz : Psödartroz bölgesi açı
larak veya açılmadan yapılan kemik grefi
veya kemik grefsiz onanın yöntemlerinde
çoğunlukla internal fiksasyon bazen de eksternal fiksasyon yapılır.
B -

İNTERNAL FİKSASYON
ENDİKOSYONUNUN KESİN

OLMADIGr DURUMLAR :
1 - Redüksiyon ve Tesbiti Kapalı Yöntemle Güvenceli Olmıyan Kırıklar : ·Önkol
çift kemik kınklaru. iyi redükte edilse de
Cpronator ve supinatorlar etkisiyle) birkaç
günde kaydığından, Monteggia kırığında
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ulna'daki kırık ve radius başındaki çıkığın
.reuüksiyonu ve stabilitesi güç olduğundan,
Galeazzi kırığında, keza arada üÇüncü · fragman olan kırıklann redüksiyonu ve stabilitesinin güç ve hatta olanaksız olduğundan
cer:ahi redüksiyon ve tesbit gerekir
2 - Büyük Damar ve Sinirlerin Kırıkla
Zarara Uğradığı ·Durumlar : Bunların en
önemlileri, omurga, klavikula, humerus oishn, epikondil, suprakondiler, psiform, pelvis,
femur suprakondiler, fibula başı, tibia cisim
kırıkları, femur ve humerus başı kıı.rıklı çı
kıldarı, damar lezyonu veya sinir zedelenmesinin onarımı için açıldığında redüksiyon ve
tesbit yapılarak bu onarımların güvenceyle
iyileşmesi sağlanır. •Arter onarımı
yapılan
lmrıklar traksiyonla tedaviye devam edildiğinde arter spazm olduğu unutulmamalidır.
Buna rağmen Connolly hem dama: onarımı
ve hem de kınğın internal fiksasyonla tedavisinin uzun bir girişim olduğunu belirterek
damar onarımından sonra eksternal fiksasyon veya iskelet tnürniyonu önerir.
3 - Multipl İnjuriler: Yaralının bakımı,
erkenden ayağa kalkınasi ve eklem hareketleri için gerekir. İki taraflı femur (tuvalet
sıkıntısı, ekle'm sertliği). iki veya tek taraftaki femur-iıİbia.-patella kıı.rıklarında cerrahi
tedavi gerekir.
4 ·..,.- Kaynama Gecikme.si Olan Kırıklar:
Femur boynu kıı.rığı kaynama gecikmesinde
kesin ofarak •internal fiksasyon yapanlar çoğunluktadııı::. Bunun dışındaki kırıklarda tedavi uzamasına rağmen kaynamanın sonucu
şüpheliyse internal fiksasyon yap1labilir.
5 - Patolojik Kırıklar : Asıl tedavi asıl
sebebe yönelik olmakla beraber ağrısız ve
hareketli bir yaşam için prirher, metastatik
tümörlerde veya radyasyon kıı.rıklarında destek olma amacile internal fiksasyon araçları
veya protez kullanılır. İltihaba bağlı patolojik kırıklarda iltihap. geçtikten üç ay sonra
osteosentez yapılabilir.
6 - Açık Kırıklar : Açık kırıklarda ilk
8 saatte debridement sonra drenarj yapılır.
Yara ıiyileştikten. üç hafta sonra veya bazı
özel durumlarda çok az maden kullanılarak

Açık
kırıklarda bazen
birarada tutmak için geçici olarak çaprazlamasına tel veya Steinmann çivisi geçirilebilir Ctransfiksiyon çivisil. Bazen
de çekme ve yaklaştırma Cdistraction ve
compresS:ion) apareyi kullanmak için açık
kırık yerinden biraz uzakta alt ve üst fragmanlardan birbirine paralel tel veya çivi geçirilerek bu aygıtla bunlar tesbit edilir Cdış
tan tesbit, eksternal fiksatör).

dsteosentez

yapılır.

fıragmanlaııı.

KONTRİNDİKASYONLAR :

Kesin internal fiksasyon indikasyonu olher kırık olgusunda özellikle açık kı
rıklarda çoğunluğunda bir kontr indikasyon
düşünülebilir. Bununla birlikte aktif infeksiyon olanlarda, L."lternal fiksasyonda tesbit
için fragmanlardan ·birinin küçük veya yetersiz olması, kemikleıin yumuşak veya yetersiz bulunması, çevre yumşak dokularınrın
yanık, nedbe ve infeksiyon ve diğer nedenlerle kusurlu oluşu ve nihayet hastanın genel durumunun uygun olmayu.şı sayılabilir.
mıyan

Hangi

koşullarda

ve ne zaman bu tedavi
hangisini seçeceğini bu işle uğ
raavn hekim; kendi eğitim, bilgi ve elindeki
amehlyathane ve internal fiksasyon araçları
na göre, yani yetenek ve olanaklarına göre
karrur verir. Kapalı yöntemlerin sonuçsuz kalacağı veya beklemenin hasta için sakıncalı
olacağı durumlar hariç bütün kırıkların ilkin
kapalı yöntemlerle tedavisi
düşünülrrleli ve
gruplarından

yapılabiliyorsa yapılmalıdır.

KIRIK CERRAHİ TEDAVİSİNDE
KOMPRESYONLA İNTERNAL
FİKSASYONDA VİDA VE PLAK
KULLANIMI
Kırık

yüzlerinin sıkııştırılarak birbirine
ile özel1ikle kansellöz (spongioz)
kemiklerde kırık iyileşmesinin daha kısa zamanda ve daha stabil olacağı Pauwells döneminden beri çok iyi bilinmektedir. Ancak
1930 lı yıllarda Amerikalı Key ve Avrupalı
Roger Anderson'un, 1940 lı yıllarda İngiliz
Charnley'in kompresyonla krık yüzlerindeki sürathl iyileşme yöntemi yeni umutlar
doğurdu. 1948 Eggers, 1949 da Danis ve 1956
yaklaşması

da Bagby'nin knrık yüzlerinde kompresyon
yapan plak uygulamalan yeni bir dönemin
hs.bercisi oldu.
Müller ilk çalışmalarını 1958 de yayın
sonra yaygınlaştırdığı plağın gergi
aracı Ctension bandl ile gerilerek kırık yerinde kompresyon yaratma olayı bütün dünyada hızla ve giderek yayıldı. Nihay0t İsviç
re' de AO veya ASIF denilen kuruluş aracı1ı.
ğı ıile bu uygulama, araştırma, bilimsel ve
uygulama yönünden çok yaygınlaştı. Dünyanın diğer ülkelerinde de buna benzeı: çalışmalar başlatılmıştır. Biz panelin bu konusunda daha çok vida ve plaklardan söz edecegız.
Elbette tel'lerle gererek kompresyon
yapılan yöntemler, kondil kırıkları ve osteotomi bölgelerinde kompresyon yapan kamalı
veya çivili plıoıJdar, kompresyon yapan intramedüller çivileri de anımsamak gerekir.
ladıktan

Kullanılan Başlıca İnternal Fiksasyon

Türleri :

1 - TEL DİKİŞ VEYA TEL ÇİVİ : Tel
kirshner teli, tel U çivisi, Parham bandı : Dairevi olarak telle dikiş Cserkilai, vvire
loopl; ilk defa 1877 Lister gümüş telle patella kırığını tesbit etti. Patella ve olekranonun
enlilemesine .ayrılmış kırıklarında, klavikula kırığı, akromioklavikuler çıkık ve porotik
kemiklere gref tesbitinde kullanılabilir. Uzun
kemiklerin dıişlendirilrrliş spiral veya oblik
kırıklarında ve porotik kemiklere gref tesbitinde kuUanılaıiblir; Uzun kemiklerin dişlen
dirilrrliş oblik veya spiral knnklarında kullananlar vardır. Thunold 1969 daki bir yayı
nında 18 tibia oblik kırığına serkla,jla tedavi
ettiğini, hiçbir rarefaksiyon
olmadaın veya
tel etrafında anormal kemik gelişmesi olrrla..
dan iyileştiklerini belirtmiştir
dikiş,

Biz bu tip veya segmenter kıırıklarda telle serklaj yerine kalın krome katkütle veya
Dek.san ile bağlamayı tercih ediyoruz Fakat
teller özellikle dairevi olarak kullanıldığın
dan bunların fizik ve elektrolitik etkilerle,
uzun kemikleri yüzük veya halka gibi eritmeleri ve psödoartroz yapmalar!!, sık görülen komplikasyonla!rdandır.
Charnley (968) ise dairevıi tel tesbitinin
periostal kal'e engel olduğu inancndadır.
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Rhinelander (1958) periost damarlarının
bir damarla değil birçok damarla beslendiği için telin periost damarlanmasını bozmadığı, buna karşın tel etrafında
geUşen aşın kallusa güvenilemiyeceğinden
uzun tesbit gerektiğini belirtir.
uzunlamasına

16 ve 18 numara paslanmaz çelik veya
vitalyum tel kullanılır. Bazıları 24 numara
üç katlı bükülmüş paslanmaz tel kullanmaktadıır.

tesbitinde de dişler
geçirilen tel kullanılır. Biz tel dikişi yalnız patella CŞekil - 15/3), olekranon,
bazı verte bra kırıklarında ve çıkıklı k1rıkla
rında ve tendon cilt dikişinde kullamyoruz.
Çene

kırııklarının

arasından

AO grubunun patella, olekranon ve malleol kırıkla.'Tilda kınğıı uzunlamasına iki
Kirs-:::hner teli ile tesbit ettikten sonra bunların distal veya proksimal uçlarıından
veya
bir uçta Kirschner telleri altından, diğer uçta Cmalleol ve olekranonl kemLlı:ten geçirilen
tel ile gererek kompresyon yapan serklaj
yöntemi uygulamışlardır. CŞekil - 15/4) Germe bandı Ctension band) denilen bu yöntemi
biz distal fragmanı küçük olan malleol kırık
larında uyguluyoruz.
Parham Bandı : CŞekil. 15/ll Bunu femur, humerus ve tibianın oblik kıınklannda
ve bazı femur ve humerus parçalı kırııklann
da kullananlar olmuştuır. Fakat sarıldığı kemikte periostal kallusa engel olduğundan ve
basınç nekrozu yaparak kemikte absorbsiyon
yaptığı için konsolidasyon başlayınca, yani
6-8 hafta sonra çıkarılması önerilir. Biz bu
yöntemi çok az kullanıyoruz.
Kirşner CKirsdhnerl Teli : Daha çok el
cerrahisinde, falanks ve metakarp kıırıklann
da ve el aırtrodezlerinde daha çok çapraz olmak üzere, metatars, radius distali, çocuk
suprakondiler ve eklem :içi kıınkları, tibia plato kırıkları ve açık kırıklarda transfikasyon
tesbiti olarak Kirschner teli kullanılır.

U Çivisi CStaple) : U şeklindeki çivinin
iki uçları kemiğe gömülecek şekilde sivri, tabaı-ı kısmı kemiğin dışına yaslanacak şekil
de yaygın ve hatta pürtüklüdür. Bunlar kopma kıınkla.ında, ba211 artrodezlerde Ctrip1e
atrodez vbl . orteotomilerde (diz osteotomisil
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ve

büyümeyi

durdurtmak için epifizlerde
ve kemiğe saplanan bacaklarının arası değişiktir CŞekil 15/5).
kullanılır. Kalınlıkları, şekil

2 - VİDALAMA : En az maden kullanmakla fakat en sağlam olarak internal fiksasyon sağlamak en ideal olanıdır. Bu bakımdan vida ile yapılan tesbit en kolay ve
iyi olması gerekir.
AO grubunun kompresyon sağlıyan vidalarıından evvel makina (madeni) tip denilen
baş kısımlarıı irice ve yıldızvari çentikli ve
uca doğru çapı azalan ağaç <marangoz) tipi
denilen baş kısmı tek yarıklı vidalar kullanılmıştır. CŞekil - 15/9}
Kırık

Tedavisinde Vida Tesbitinin
Yerleri :

Kullanılma

Vida tesbiti daha çok plak tesbiti için
da aşağıda belirtilen durumlarda
tek başına vida tesbiti yeterli olabilir.

kullanıfarsa

Vidalarla tibia, humerus ve bazen radiulnanın uzun oblik kırıkları, kondil,
malleol, trokanterlerin ve humerus tuberositas major'unun kırıklaırı ve hatta patella ve
tuberositas kalkanei aynlmış kınklarıı tesbit
edebilir. Aynca olekranondan geçirilen intramedüller uzun ulna vidalan, dış malleolden
geçirilen fibula vidalaııı, tibia ve femur kondil kırıkları, femU[" boynu kırıkları için kullanılan özel vidalarında özel uygulama de-

us ve

ğerleri vardır.

Bazen bir kıınğın tesbiti için birden fazla vida kullanılabilir. İnterfragmanter kompresyon için de vida tesbiti yapılır.
Biz de özellikle tibia parçalı uzun spiral
humerus epikondil ve kondil km.klannda vi.
da He tesbit uyguluyoruz. CŞekil - l. Son
senelerde AO tipi sıkıştıncı vida kullanmaktayız. Vida tesbitinden sonra koıısolidasyona
kadar alçı tesbitini yararlı görüyoruz.
Eınlilemesine ve kısa oblik kırıklarda vida ile fragmanların dörıme ve makaslama
hareketi önlenerek kıırık yerinde sıkıştırma
sağlanabilir. Spirnl bir kmkta vida tesbiti ile
yeterli stabilite kazanabilmek için kırık çizgisinin uzunluğunuırı. kırılan' kemiğin çapının
en az iki katı olması gerekir.

bir

Vida dişlerıi arasında aralık Cpitchl
dönüşte vidanın girdiği mesafe Clead)

danın

ve
vivi-

kavrama gücünü etkiler. Tek dişli
dalarda bu ikisi eşittir. Diş sayısı ile orantılı
olarak vidanın yol alış mesafesi Clead) artar. Frankel (1970), ilk kanalda dişli vidalaırın tornavidanın her dönüşünde iki kat fazla
yol aldığını ve sonuçta daha süratli sıkıştır
ma sağladığını belirtmiştir.
Vidanın germe gücü veya direnci (tensile strenght) veya kırılmaya karşı direnci vida gövdesinin çapına (yivler arası dar çap) ,
çekme gücü veya direnci (pull-out strenght>
ise dilşerin dış kenarlarıı arasındaki daha
geniş olan çapa bağlıdıır. Makaslama gücü
veya direnci Cshearing strenght), vida gövde çapının Croot diameter) küpü, germe güç
veya direnci ise bunun karesi kadardır. Her
25.4 mm Cbir inç = 2.54 cm) lik vida gövdesinde bulunan diş sayısı 5-6 olursa vidanın
çekme veya çıkarma Cpull-out) gücünü normal kemikte etkilemez, fakat osteoporotik
kemikte korteks inceldiği için bu önemlidir.

Koranyi (1970) Sheırman vidalarının CV)
ile ASIF· vidalarının destek
veya payanda şeklindeki dişlerinin kemiği
tutma ve kavrama yönünden fark göstermediğini ancak vida dişi ile gövde arasındaki
mesafenin kavrama gücünde ince vida da
% 17, kalında % 24 azalma gösterdiğini görşeklindeki dişleri

müşlerdir.

Kııırık fragmanları redükte edildikten ve
bunlar kemik pensi veya çamaşır pensi gibi
tutucu penslerle tutulduktan sonra perfaratör (matkap) le her iki korteks delinerek vida yuvası açılır, genellikle perfaratör ucunun çapı kullanılacak vida çapından biraz
dar olmalıdır. Örneğin 1/8 inç C3.2 mml çapındaki vida. için 7 /64 inç C2.7 mm) çapında
perfaratör ucu kullanılır. Geniş yuva açılır
sa vida gev.şer, dar açılırsa vida girerken
kemik çatlar. CFakat kompresyon için vida
başının kortekse iyice otturması için ilk kOTtekste perfaratörle daha geniş yuva açıla
bilir).

Vida kemıiğe girdiğinde, dönme momenti
Ctorquel veya hareketi vida başına yüklenerek vidanın perfaratörle açılan yolda ilerle-

mesi sağlanır. Vida başının kortekse gömülmesi veya plaktaki yuvasına yerleşmesiyle
Vıida da gerilme olur. Vidanın gerilme gücüne direnci, eklenen dönme hareketi ile azalmış olur. Havalı ve elektrikli tornavida kemikte ısı nekrozu yapabilir. El ile kullanılan
otomatik veya düz tornavida en iyisidir.
Tornavida ile vidanın aynı madenden olması
öngörülür.
Vidamn 'hatalı yerleştirilmesiyle gelişen
eğilme momenti veya hareketi, vidanın gücünü daha da zayıflatır. Vida dönme hareketinin % 80 i kadar sokulmalıdır. Hugher
Cl972l paslanmaz çelik ve titanyumlu vidaların saf vitalyum veya titanyum vidalarıa:ı
dan daha çok makaslama gücüne sahip olduğunu göstermiştir.

Schatzker (1975) vida yerleştirildikten
hemen sonra, vidanın tutma gücüne etkiliyen en önem\;i faktörün vida dişlerinin çapı
olduğunu göstermiştir Vida dişinin
yapısı,
perfaıratör çapının vida çapından dar oluşu
veya vidanm yerleştirme şeklindn bu tutma
gücünde pek etkisi olmadığını göstermiştir.
Aynı zamanda bir vida:rııın
çıkartılıp aynı
yere vidalanmasında, vida yuvasındaki sıy
rılmalar nedeniyle, tutma gücünün 12 de bire
indiği, yani iydce azaldığı da gösterilmiştir.
Vidanın tutma gücü altıncı haftaya kadar 150-190 % artmışken, 12 ci hafta sonunda bu gücün 125 % - 160 % azaldığı görülmüştür. Schatzker ve arkadaşları gene 1975
te yayınladıklaırı bu· çalışmada vidamn gevşeme ve hareketinin kemik rezorbsiyonu ve
çok belirli fibroz doku proliferasyonu ile arttığını göstermişlerdir. Kortekste büyük delilk açılırsa, vida çevresinde yeni kemik dokusu ve granülasyon dokusu gelişeceğinden
vidanın kemikte sıkışması sağlanır.
AO tip vidalarda dişler yataya yakın ve
daha uzundur. Vida başı kortikal ve kansellöz olanlarda özel altıgen uçlu tornavidaya
uyacak şekilde oldukça çukurdur. Vida başı
kalınca silindirik olup cisimle birleşen yerde yayvanlaşıır veya kansellöz tip vdda da
sferik hal alır. Bu vidalar uzun kemiklerin
c;piral, oblik, parçalı kırıklarında, malleol,
kondil ve hatta epifizer bölge kırıkları, bazı
femur boyillu kırıkları, el kemiklerinin kırık-

15

l~da Y:~ıriız başına

veya plaklı osteosentezde plak tesbiti i:Çin kullanılar AO grubu
kırikların internar fikrasyonu Costeosentezl
alanında vida tip ve uygulamalarına ait yenilikler yanında plak ve çivilerde birçok yeni
gt:ı:-ü:1 ve uygulama getirdi.
Vidalı

kırk

tesbitinde dlk iş kırılj:
doku ilişkilerini çok bozmadan fragmanları karşılaştırmaktır. Sonra
perfaratörle yuva açmadan önce bu karşı
laştuıılan fragmanlar kemik pensi veya malleol ve kandiller Kfrschne:· teli ile. veya Çamaşır pensi ile geçici olarak tesbit edilir.
ile

fragmanları yumşak

Kompresyon Amacı ile Kullanılan AO
veya ASIF Vidalan 4 Tiptir :
1-

Kortikal

keınik vidası,

2 - Kansellöz Cspongiozl kemik
3 -- Malleol vidası,

vidası,

4 - Falanks, metakarp, metatars
küçük kemiklerin. vidası (Miniscrewl,

1-

gibi

Kortikal vida başından ucuna kadar tamamen dişlidir. Uzlliı kemiklerin her iki korteksini geçecek şekilde yerleştirilir. Vida ba•
şı alt kısmı-.şişkin
olduğundan bu kısmın
dıştaki kortekse oturabilmesi amacı ile daha
geniş yuva açılır. Kortikal vidanın kemikte~
ki giriş yerine kayma deliği (sliding holel,
vida ucunun karşı korteksten çıktğı yere
vida deliği (thread hole) denilir. Vida, dişli
lerin enlilemesine genişliğiyle anılır. (2.7.
mm, 3.5 mm ve 4,5 mm gibi). Vida gövdesinin çapı, dişli kısım çapından daha dardır.
Vidayı yerleştirmek için açılacak
yuvanın
çapı vida gövdesinden 1-2 mm fazla, fakat
vida dişli kısmı dış çapından 7-12 mm daha
dardır Böylece açılacak vida deliğine vida
gövdesi rahatça yerleşir, vida dişlileri ancak
vida burgusu (topl ile kemikte hazırlanan
yuvaya sıkıca yerleşmiş olur.
kullanılan,
dişlerin cllış ke4.5 mm olan vidalardan baş
ka 3, 5, 2,7 ve 2 mm çapında olan ve daha
az kullanılan tipleri de vardır. Bunlaırdan sı
rası ile, perfaratör uç genişliğıi 3.2, 2.0, 2.0 ve
1.4 mm, yuva·burgusu Ctapl çapı ise 4.5 (4.7
mm lik vida için 3.5, (3.5 mm lik vidal 2.7
ve 2.0 mm dir.

Bu

ençok

narlararası çapı

KORTİKAL KEMİK VİDASI

CCORTEX SCREWJ :
Bu fragmanlararası sıkıştırma Cinterfragmantary compressionl, plak tesbiti veya
fragman tutucu vida olarak kullanılır.

KORTİKAL \TİDA ÖZELLİKLERİ
BAŞTAN

VİDA

ALTIGEN YUVALI VİDA BAŞI

UCA

DİŞLİ OLUP
DİŞLİLERİN

ÇAPI VE
ADI

DIŞ

Genişlik

ÇAPI

Yükseklik

,_ DİŞLİ KISliVl
Vida
ekseni

Yuva De·
rinliği

(mili)

Dış

genişliği

1
'PERFARATÖR
1 ÇAPI

1

•

ı

I··'

1

2. mm.lik : 2 mm

1~ ~
,~.ı

mm. l"k
ı
!. 2 .ı~ mm
1

1

1

5 mm

2.3 mm

2.5 m

1.9mm1

mm j 2 mm
(Başlık

6 mm

2.6 mm

:i:.5 mm

1.9 mm
!

i
8 mm

4.6 mm

35 mm / 3 mm
i

Yuiçin

2.7 mm)

:

4.5 mm.ilik 4.5 mm

1.7 mm

vası

!
3.5mm.lik1 3.5 mm

ı.o

1

1.75 mm 2mm
(Vida başlık
için
3.5 mm)

yuvası

l

1.75 mm 3.2 mm

(Vida başlık

yuvası.

.;;.;,;,;;;.,.,._;_ _ _ _ _ _......,..i.._,,_ _ --=--=----·--""·;....---,_.;4.;..S_m~m.;.)-.-.::
'l

.t<'ragmanlararası 11'.ompresyon isteniliyorsa, vida yuvası girişi yani yakınımızdaki kortekste 4.5 mm: lik perfaratör ucu He vida
başının oturması için genişçe yer hazıırlarnr.
Sonra uç değiştirilir, 3.2 mm.tik perfaratör
ucu ile tüm keınik ve karşı korteksi de geçecek şekilde vida yuvası açılır. Yakınımız
daki geniş yuvaya geniş olan vida başı oturarak daha iyi sıkıştırma sağlanabilir.

Vida yuvası Hçıldıktan sonra kancalı
olan göstergeli kıılavuz teli Cdepth gauge) bu
vida yuvasından sokulur ve ucu karşı korteksten geçtikten sonra bunun kanca kısmı
karşı korteks deliği kenarına takılıncıya kadar geri çekilir. Sonra göstergeli kılavuzun
keınik giriş deliğine dayanan mandalı veya
çizgisi üzerindeki rakam okunur, bu kullanı
lacak kortikal vida uzunluğunu gösterir. Vida uzunl.ukları mm. olarak ve çift rakamlı
olarak belirlenir (20, 22, 44 mm gibi).
Sonra göstergeli. vida uzunluk kılavuzu
ve 3.2 mm. perfaratör ucu ile açı
lan vida yuvasından, 4.5 mm. çaplı tirbişon
şeklindeki yuva açacağı veya yuva burgusu
ile perfaratör ucunun açtığı silindirik şekle
yakın yuva kenarlarında
kortikal vidanın
:yanlarda dikeye yakın perde veya payanda
5ibi olan vida dişleri için yer hazırlanır. Yuva burgusunun ucu karşı korteksten geçtikten sora bu ters döndürülerek çıkarılır. Böylece :yiv ve setleri hazırlanan vida :yoluna,
evvelce ölçülen uzunluktaki kortikal vida,
başına yerleştirilen altıgen uçlu el tornavidası ile döndürülerek yerleştirilir.
Vidanın
ucu karşı korteksten :hafifçe geçmelidir.
çıkarıfar

2 -'-'-- KANSELLÖZ CSPONGİOZl KEMİK
VİDASI:

Bu vidalar kansellöz kemik kırıklannda,
daha çok epifizer ve metafizer bölge kırıkla
nnda kullanılır Bu vddaların başa yakın gövde kısımlaıı:ıı düzdür, bu kısımda di~ ve yivleri yoktur Bu dişsiz düz kasımın uzunluğu
değişiktir. Kansellöz kemiğe yerl~erek tutunabilmesi için uç kısımdaki dişli kısmın diş
leri daha yüksektir ve kalındır.

Kanseilöz 'vıl.daların vida gövde çapı daiha
az yani incedir, fakat vida dişlisi dış çapı
genişti;:-.
Bulunduğu yere iyice oturur. Bu
vidaların dişli kısmı, kınk çizgisrnm
karşı
tarafında olmalııdır, kıırık çizgisinin vida başı tarafında hiç dişli kısım
kalmamalıdır.
Böylece vida yerleştikçe vida ucu, içinde bulunduğu karşı fragmanı vida başına doğ:u
çeker, kompresyon yapar. Perfaratörle vıida
nın gireceği bölge hazırlanır, karşı korteksi
geçmeyiz. Bu tip vida uçla:rı, kortekse yerleş
tirilirse çıkarılması çok zordur. vida çıkar
tı1ırken vida kırılır. Kansellöz vidalar için en
iyi örnek lag vidasıdır. Kansellöz vidalar için
en güzel örnek olan lag vıidası statik interfragmantal kırıkların tesbitinde çok yaraırlıdır.
6.5 mm. lik kansellöz vidalardan dişli kısmı
32 mm. çapında olanlar genç yetişkinlerin
dış kondili için, dişli kısmı 16 mm. olan tipi
trimalleoler Ccottonl kırıkta arkadan tesbitte, 4 mm. lik kansellöz vidalar iç malleol kı
rığında ve tibia distal epifizer bölge kırık
larında kullanılır.

En

sık kullanılan
tipinde vida dişi dış
6.5 mm. ve gövde veya cisim çapı 3 mm.
olup, vida dişleri arasındaki mesafe, vida
uzunluğuna bakmaksızın 16 veya 32 mm. dir
Vidayı yerleştirmek için kullanılan perfaratör ucunun çapı 3.2 mm., vida için yuva açmaya yarıyan burgu çapı 6.5 mm. dir. Bu
kansellöz vida sert ve sıkı metafizlerde kortikal vida gibi kullanılacaksa perfaratör ucu
genişliğinin 3.2 mm. yerine 4.5 mm. olması
daha yararlıdır. Fakat :yumşak kemikte kullanılacaksa ilk giriş yerinde geniş yuva açmaya gerek yoktur. Hatta vida başının gömülmemesi için vida başı çevresine destek
olan pul veya ortasından vida geçen somun
şeklinde dairevi halka Cwasher) kullanı1ır.
çapı

Birden daha az kullanılan, vida dişleri
4 mm. olan kansellöz vida vardır.
Bunun dişli kısmı· 4mm. çapında, gövde kıs
mı 1.9 mm, bunun için kullanılacak perfaratör çapı 2.0 mm, vida yuva burgusu çapı 3.5
mm. dir.
dıış çapı
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STANDART;AQ.KANSELLÖZ VİDASI KAitŞILAŞTIRILMASI
. 1

1

VİDA

TİPİ

! Diş
1

--,

arası

1

6,5 mmlik
Yuvarlak
vida

ba7lı

4.0mmlik
Yuvarlak
başlı vida

132 mm

. .
Dişli

.

1

l Eaştaki
.
yuva
; genişliği

Cisim

!

, Kısmı
l1Çap

1

1

1

'4,5mm

'

3,5 mm

i

2.3mm \ 2.5 mm

i

Altıgen

i AHıgen

1
1

Malleol vddası '

Dış

Perıfaratö~~~--' Çapı

----·

ı Gövde
,

mm

Ckalın

Çapı

\ 6.5

13 mm

korteks için
4,5 mm)

1

1

1

1

2 mm

ı

3,2

4 mm

Dış
Genişliği

----2.75 mm

rnmm

1.75 mm

!
3 n1m

3,5 mm

1

3.5 mm

4.5 mm

'

3 mm

Altıgen

1
3 -

MALLEOL VİDALARI :

Kansellöz tip vida gibi olup uçlan daha
ve metafüzer bölgelerde perfaratörle
yuva açmadan da kullanilabilir.
sivıridir

Vida dişi dış çapı 4.5 mm, gövde çapı 3
mm ve vida başı kansellöz vidalar gibi 6.5
mm. olan kansellöz tipte vidaclır. Perfaratörle yuva açmak için kullanılan perfaratör ucun= çapı 3.2 mm dir. bazen perfaratörle bile
delmeden vida yerleştirilebilir. Yuva dişi açmaya gerek yoktur. Kemik dış yüzü yumşak
sa vida başanın gömülmemesı için vida başı
altına ortası delik 13 mm. çapında· pul veya
halka CWasher) konulur.
Vida

başının kemiğe

gömülmemesi için
pul CWasher> çapı vida başı çapı
6.5 mm. olan kansellöz ve malleol vidaları
için 13 mm, 4 mm olan kansellöz vidalar içıin
7 mm. dir. Ayrılan bağların tesbiti için kullanıılan pulların alt yüzü dişli olup çapları
8 mm. ve 11 mm. dir.

kullanılan

Malleol vidaları iç ve dış malleol kıınk
humerus distalinin Y tipi veya vertikal kırıklarında kullanılır.
larında,

Vida başlaırının kemiğe gömülmemesi
için 6.5 mm çapındaki kansellöz ve malleol
vidaları için 13 mm çapında, 4 mm çapındaki
kansellöz vidalar için 7 mm çapında, ligament kopmalarındaki .onarımlar için 8 mm
ve ıı mm çapındak pul Cwasher) kullanılır.
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1

1

4,5mm

1

Dişli Kısım

1

ı--·--,

l rn ınm
'1

Bu vida· yuvası
için· kullanılan

FALANKS, METAKARP VE METATARS
İÇİN KÜÇÜK VİDALAR CMİNİ.
SCREWSJ :
Bunlar standart kansellöz ve kortikal vidalar biçimindedir ve bu sayılan kemik kalınlıklarını geçecek ve uyacak uzunluktadır.
Bu vidalar 1.5 ve 2 mm. çapında olduğun
dan vida başlan yıldız tornavidaya göre çapıraz yarıklıdır.

Vida
Mears'ın

uygulanmasında

genel

ilkeler :

1979 daki yaY'J.nında AO vidalarının

diğer

vidalardan belirli bir üstünlüğü olmaancak teknik olarak iyi yapıldığını ve
özellikle tek yarıklı vida başı, philips tipi vida başında görüldüğü gibi tornavida yuvasında yalamalar olarak. teknik sıkıntıya ne·
den olmadıığını belirtmiştir.

dığını

Kemiğe

vida

nlınaya kaırşı

yerleştirilince

kemiğin kı·

dayanıklığı azaltılınış

olur.
bölgesine yerleştirilirse kemiğin daha zayıfladığını belirtmiştir. Vida çapı, kemdk çapının
Bechtol'e
göre 20 %, Burstein (1972) e göre 30 % undan küçük olduğu sürece vida yuvasının geırı.işliği kemiğin kmılma dayanıklılığına
çok
az etkiler Vida, vida yatağına iyice oturduğunda, bunun etrafındaki stress, daha uzaktaki· kısma göre 1.6 kat artar,. zamana sağ
lamlaşır. Fakat vida çıkaırılınca gene kıınl
ma tehlikesi (15 %) belirir. ·Bu vida boşluk-

Bechtol, vida

yuvası gerilıne

Iarı a:ricak &-a haftada olacağı için vida çı
karilan . ekstremlteyi 6 hafta kadar korumamız, ağırlık vermemiz gerekir

Vida tesbitinin başarılı ;olabilmesi ıçın
ilk iş kıınğın çok iyıi şekilde redüksiyonudur.
Vida ile tesbitte bazı özellikler : Burada
AO tip vidalann uygulanışına değinilecektir.
Kırık uçlar redükte edilip kemik pensi ile
tesbit edildıikten sonra vida için yuva hazır
lanır. Kortikal
vidalarda olduğu gibi vida
gövdesinin tümü dişli ise bu vida ucu karşı
korteksi geçerse kompresyon sağlanabilir,
eğer karşı korteksi geçmezse bu pozisyonu
koruyucu etki yapar Cpozıisyonel vidal fakat
kompresyon yapmaz. Lag vidaları, diğer kansellöz ve malleol vidalarıın dişli olan uç kıs
ım. kıırık çizvisinin karşı tarafünda bulunursa kompresyon yapar, fakat vida başınıın
yerleştiği
fragmanda da dişli kısım olursa
kompresyon sağlamaz. Bunlarda vida ucu
karşı korteksi geçerse vidanın
çıkarılması
sorun olur. Malleol vidalan yerleştirıilece
ğinde perfaratörle vida yuvası açmak ge:rekmiyebilir. Genel kural olarak özellikle uzun
oblik ve spiral kırıklarda vidanın kırık yüzünü dik olarak geçmesi verekir.
Kortekste perfaratör ucu ile delilr açmada perfara~ör ucu Cd!rill bitl kemik üzerinden kayıyor ise, kemiğe dayanan kasını . tır
tıklı olduğu için kemiğe
hafifçe batırılan,
saplı peırfaratör ucunun içinden geçeceği perfaratör ucu etap sleeve) kemik korteksine
dayatılır. 4.5 mm. çapında bir vida kullanı
lacaksa bu boru şeklindeki perfaratör ucu
kıılıfı iç çapımn 4.5 mm olması gerekir. Bu
kılıf içinden kortekste
4.5 mm çapında
perfaratör ucu ile delik açılır, sonra
bu perfaratör ucu ve kılıf çıkarılır. Bazıları
bu 4.5 mm lik perfaratörle karşi
kortekse kadar delerek, bu açılan kanalda dış çapı 4.5 mm, iç çapı 3.2 mm olan ı:;.er
faratör ucu kılıfü Cdrill sleevel yerleştirilerek
1mnun içinden 3.2 mm lik perfaratör ucu ile
karşı korteks deldikten sonra ölçme ve vidalama işini tamamlar. Fakat 4.5 mm lik kortikal vidalar için biz ilkin vida başının oturması amacı ile kortekste 4.5 mm lik perfa~

ıi:'atör ucu' ile yuva' hazırlıyoruz;
sonra 3.2
mm lik · perfaratör ucu ile kınk çizgisini de
geçerek karş.i korteksi de deliyoruz. Sonra
sıra vida uzuriluğunun
saptammasına geliyor. Ucu kancalı kompas gibi ölçülü eksen
üzerinde yürüyen ölçü aleti Cdepth gaugel
nin ucu karşı korteksten geçirilir ve bu bi~
raz fazla itildikten sonra yavaş yavaş geri
çekıilerek çıkıntıı veya kanca şeklindeki kıs
mı. karşı korteksin dış yüzüne dayatılır ve
bu kılavuz ölçü üzerindeki göstergeden. vida
uzuriluğu tesbit edilir. Vida uzunlukları 2 60 mm arasında ve 2, 4, 6 - 56, 58, 60 mm
gibi ikişer mm atlıyarak olduğundan ölçülen uzunluğa uygun vidalar seçirilir. Sonra 4.5 mm lik vida için dış çapı 4.5 mm olan
(6.5 mm çapındaki vidalar için 6.5 mm çapında, mini vidalar için 1.5 ve 2 mm çapın
da) vida yolu açan burgu, vida burgusu
(tap, tapper cutl ile vida yolu hazırlanıır.
Tirbişona benziyen bu vıida yolu
açacağı
Cburgulul ile karşı korteksi geçecek şekilde
zorlamadan döndürerek vida yuvası hazırla
nır. Sonra ölçülen uzunluktaki vidanın altı
gen biçimindeki vida başına gene altıgen
uçlu tornavida ucu yerleştirilerek, vida başı
kortekse gömülecek ve kortilcal vıidalarda
vida ucu karşı korteksten çıkacak şekilde
vida yatağına sıkıca yerleştirilir.

Uzun spiral ve oblik kıırıklarda kırık parvida kıiıık çizgisine dik olacak
şekilde tesbit edilir. AO grubu bunlarda ilkin kemik ·eksenine 90 derece açı yapacak
şekilde ve içinden 4.5 mm çapında perfaratör
ucu geçecek genişlikte olan perfaratör ucu
kılıfı Ctap sleeve) içinden medullaya kadar
delik açmayı önerirler. Daha sonra kırık
redükte edildikten ve kemik pensi ıile fragmanların tesbiti
sağlandıktan sonra kar,şı
kortekste 32 mm lik perfaratör ucu ile yuva,
kanal açtıktan ve vida uzunluğu tesbiti ve
yuva açacağı ile vida. yolu hazırlandiktan
sonra vidalamayı önerir. Parçalı kelebek
(butterflyl tip kırıklarda ilkin kelebek biçi·
mindeki fragmanın uzun kırık yüzü redükte edildikten sonra bu kısım esas kemikten
bu kelebek biçimindeki fragmana, kırık yüzüne .dik olacak şekilde bir. kortikal vida
ile te'sD:it 'edilir. Sonra ı;ısıl fragmana bir yüçalı değilse

1~

zü ile tesbit. edilen kelebek
biçimindeki
serbest. kalan diğer kırık yuzu
diğer asıl kemik fragmanla
karşılaştırılır,
redükte edilir. Sonra kırık yüzüne uzatılan
90 derecelik eksenle, kemik uzun eksenine
uzatılan 90 derecelik diğer dikme arasında
ki açının ortası yönünden vida deliği açılır
ve vida tesbit edilir.
fragmanın

Müller Cl970) bu görüşü desteklemiş,
kelebek tipindeki parçalı kırıklarda iki fragmanı transvers vidayla tesbit etmiş,
fakat
diğer vidaları her 2 büyük fraginandan kelebek şeklindeki fragmana, kemik eksenine
dik olan çizgi ile kırık çizgisine indirilen dlik
çizgi arasındaki açı ortasından yerleştirıniş
tir. Transveırs vidalar kompresyona karşı
stabilite sağlar, diğer vidalarla tesbitte ise
vida ekseni boyunca yüklenen eğilmeyi ko-

rur.
Kansellöz vidaların tesbitinde de ayni jl..
keler uygulanır. Yalnız bu vida kullanılacak
korteks bölgelerinde korteks zayıf olduğun
dan vida başı için kortekste yuva açılmaz ve
hatta vida başı etrafına pul veya somun
CWasher) yerleştirfür. Perfaratör ucu ile vida ucunun girmesi için yalnız bir delik açı
lır. Kemik spongioz olduğu için vida bu delikten kolaylıkla sokulur ve kırık çizgısını
geçecek şekilde fakat karşı korteksi geçmiyecek şekilde yerleştirilir. Lag ve malleol vidaları için de aynı yöntem uygulanıır.

PLAK VE VİDA İLE TESBİT:
Kırık

çizgisinin distal ve proksimalinde
uzunlukta yerleştirilen plaklar ve bu
plaktaki deliklerden geçirilen vidalarla kırık
kemiğin tesbiti ençok kullanılan internal fiksasyon yöntemlerindendir. Plağın yerleştiril
diği kemik yüzüne uyum
sağlaması, frag.
manları stabi.l olarak iyice tesbit
edecek
uzunlukta, kalınlıkta ve sağlamlıkta olması
öngörülür. Plfık ve plağı tesbit için kullanı
lan vida ayın maden karışımından olmalı
dır. İlk uygulamalarda plak tesbiti uzun kemikleırfu:ı enlilemesine ve kısa oblik kırıkla
rında kullanılırken giderek uygulama alanı
genişlemiştir.
El kemikleri dahil tüm uzun
kemiklerin çeşitli tiplerinde hatta açık kı
rıklarda, metafizer kırıklarda, kondil bölgeyeterlıi
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!erinde, femur prqksimalindeki kırıklarda
çok zengin bir uygulama alanı bulmuştur.
Plak tesbitinin ilk uygulamalaıı:ında kalın olmıyan dik dörtgen veya vida delik yerleri geniş olan dar plaklar kullanılırken son
30 senedir ilkin kalın ve yuvarlak delikli
sonra oval delikli düz kompresyon plakları
kullanılmıya başlamış, daha sonra
yalnız
germe Ctensionl işi gören tübüler ve hafif
tubüler plftklaır, L, .T şeklinde, kobra başı L,
veya kelebek biçiminde plaklar geliştirilmiş,
plaklara çivi veya kemiğe girecek keskin
kısmı olan kondil ve kalça plakları, gibi çok
değişik şekilde plaklar uygulanmıya başlan
mştır. Şekil, amaç ve yararı aynı olan deği
şik plak ve plak kombinasyonlarını birçok
kunıluş ufak değişikliklerle yaparak uygulamaya sunınuştur
Pauwels kırık tesbitinde germe gücünün
Ctension band principle) etkisinden yararlanmıştır. Kemiğe gelen yükleme ile kırılan
ve bükülen kemiğin içbülrny Ckonlrnvl yüzünde sıkışma Ckompresyon) ve dışbükey
(konveks) yüzünde çekme kuvveti ile ayrıl
ma, gerilme Ctension) olur. Uçlara doğru
yük binen, eğilen kırık kemiğin dışbükey
(konveks) yüzündeki gerilme veya ayrılma
yı (tension)
kompresyon haline dönüştüre
bilmek için kınk kemikte gerilme olan konveks yüze germe bandı Ctension band) olarak kemik plağı yerleştirilince bu kompresyon etkisi yapar.
Eğer plak, aslında sıkışan, kompresyon
etkisinde olan içbükey (konkav) yüzde yerleştiirlirse sıkışma artarak plak eğilir, direnci azalır ve kırılır.
Plak uygulanırken gereksiz yere geniş
ve uzun kesileır yapmamalı, yumşak dokularda dıikkatli kesi yapmalıdır Kas lojlan aıra
sıından girmek, damar ve sinirlere titizlik
göstermek, plak tesbiti .için kullanılan kemik
penslerinin damar, sinir ve yumşak dokula."1.
sık·ıştırmamasına özen göste:ilir
Piakllar Genelde İki Grupta Toplanr :
ı

- Eski tip veya (standart)

noırmal

pla.klar,

2 - Kompresyon
plaklar,

veya

germe

yapan

1 -

NORMAL CSTANDARTI PLAKLAR :

Redükte edilen kırık uçlarının durumunu veya uçların uyumunu ·devam ettirme
amacile kullanılan plaklardır. Bu nedenle
bunlara Adaptasyon Piağı da denir. Plak
uygulamasında 1912 de Sherman ve 1914 de
Laın.e'nin öncülük etmiştir. Vida geçen delik
etrafı daha geniş olan dar gövdeli kelebek
biçimindeki Sherman pH'ıklarıı ve dikdörtgen
şeklindeki düz plakların birçok değişik şekil
leri yapılmıştır. Bunlarun uzunluk ve kalın
lıkları kullanılacak kemiğe göre değişir. 20
cm. uzunluk ve 12 delikliye kadar değişik
uzuınluk ve genişlikte birçok tipleri
vardır.
Bu plaklar paslanmaz çelik, vitalyum ve titanium'dan olabilir.Plak deliklerinden kemiğe yelrleştirilen madeni vidalarla plak kırığı
tesbit edilir. Vida başlan ağaç vidası tipinde tek yarıklı veya makina CSanaydl vidası
denilen baş kısmı haç gibidir. Vida deliklerinden matkap (perfaratörl ucu ile açılan
deliklere tornavida (tek çizgi veya yıldıız uçlu} ile yerleştirilen vidalarla tesbit edilir. Vida için yuva hazırlanması ve yerleştirilmesi
bundan önceki bölümde anlatıldığı gibidir
Sherman plakları zayıf ve kolay büküldüğünden kullanma yeri sınırlıdır. Bazı klavikula ve önkol kırıkları ile humerus kondilleri için Y şeklindeki tipleri kullanılabilir.
Düz plakların kalın ve sağlam olanlarıı. tercih edilir.
Bu tip standart plak uygularken birlikte
rijid olarak tutulaırı fıragman uçları arasında
Böhler kanununa göre gelişen nekroz ve rezorbsiyonun kemik kaynamayı geciktirdiği
ve zayıflattığını unutmamak gerekir.
Uzun kemiklere zorlayıcı kuvvet yüklenyük binen tarafta keınik dokuda sı
kışma olur ve karşı tarafta ise çekme kuvveti gelişir Bu nedenle bu kısım bir ölçüde
konveksleştiği için plağın bu çekme kuvveti
olan dışbükey yüze yerleştirilmesi önerilir.
Kar~;ılııklı 2 plakla tesbitin iyi olacağı mekanik olarak inandırıcı ise de biolCiiik olarak
yeterli değildir. Murray C1964} ise birbirine
90° lik dik açı ile yerleştirilecek 2 plakla tesbiti önerirse de bu da tartışmalıdır.
diğinde,

2 -

KOMPRESYON PLAGI :

1958 de İsviçre'nin Davos kentinde Müller'in öncülüğünde kuırulan grup bu bir yarısı vida ile bir fragmana tesbit edilip diğer
kısmı karşı fragman üzerindeki gergi aracı
Ctension device} ile sıkıştırarak kırık yenin.de kompresyon plaklarınm ve özel vidaları
nın yaygınlaşmasına öncülük ettiler. Vidalar
bölümünde değindiğimiz gibi ASIF CThe Association fo:r The Study of The Problems of
Intemational Fixationl veya AO CAssociation of The Ostheosyntesis} grubu çalışmala
rını ve araçlarını tüm dünyaya yaydı. Böylece daha rijid, sıkı bir tesbit sağlanıyor, sıkı
şan fragmanlar arasında yeni kemik gelişimi
kolaylaşıyor ve dıştan
tesbite daha az gerek kalıyor. Bu sistemle yapılan internal fiksasyon ile çok stabil olduğundan dıştan tesbite gerek olınadığı da ileri sürüldü.

Kansellöz Cspongiozl kemikler uzunlamaCaksial} sık1ştıırma Ckompresyon} ile daha çabuk ve iyi kaynar. Fakat kortikal keıniklerde
kompresyonun etkisi tersinedir.
Aslında bu görüş 1932 de Key'in daha sonraları Charley'in
kortikal kemik yüzünde
kompresyonla artrodezin daha çabuk ve sağ
lam, iyi olduğuna dair çalışmaları tile kesinlik kazanmış, 1934 te Roger Anderson ekstemal fiksatörle sağlanan kompresyonla kı
rıklarında daha uygun koşullarda iyileştiğini
sına

kanıtlamıştır.

düşüncelerden
yararlanan Eggers,
iki yarısında yarık yaparak bu yarık
lı plak Cslotted platel ta vidaları
ortadaki
masif yani yarık olınıyan kısma birkaç mm
ekzantirik <merkezkaç} olaırak yerleştirıniş
tir Böylece kırık yerindeki minimal rezorpsiyon ve nekroz CBöhler Kanunu) veya fragmanlar arasındaki bo.şluk bölgesinin kas
kontraksiyonu ve yükleme sonucu vidaların
ortaya Csentrall, kırık yüzüne doğru yaklaş
ması ile yani aksiye! kompresyonla kaybolduğunu ileri sürmüştür. Fakat vidalar plaktaki yarıklı kısımda iyice sıloştınldığı için,
bu vidanın yarık üzerinde kayarak kompresyon yapması kuşkuyla karşılanmıştır.

Bu

plağım

1949 da

resyon

Belçikalı

uygulamasının

Danis gerçekte kompilk öncsüdür. Plağın
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bir ucunu vida He tesbit ettikten sonra diğer
ucu sürgü veya mandal gibi bir araçla Cbolt)
vidayı sıkıştırmadan
vida.. başlarını iterek
kompresyon sağlamıştır.
1956 da Bagby ve Jones, Collison'un plağını değiştirerek

sivri ve incelmiş vidalarla
tesbitle kompresyon yapinışlardır.
Uzunlamasına

CAksiyel) Kompresyon'un

Yararlarını Sisk Şöyle Özetler:

1 lık

Daha rijid internal fiksasyon

sağlar,

2 - Kemik fragmanları arasındaki
yeni kemik dokusu ile köprülenir,
3 -

İnternal

tesbit süre ve

fiksasyondan sonraki dıştan

geniş1iği kısalır,

Tesbitin çok
deniyle :r;rimer kemik
4 -

açık

sıkı

Crijid)

Daha evvel

olması

ne-

iyileşmesi sağlanır.

Sakınca olarak standart veya geleneksel
aksiye! kompresyon plağı (yuvarlak delikli)
kullanıldığında cerrahi kesi ve ekspojur daha geniştir. Ayrıca plak çıkarıldıktan sonralm ilk aylarda plak ve vida yerlerindeki mekanik zayıflık nedenile yeniden kırıklar olabilir. Sakıncalar yararla:rıına göre daha azdır.

Fakat yararlı yönleri abartıılarak bazı
ortopedistlerin yaptıkları gibi radyolojik incelemede görülen her kırıkta hemen kompresyon plağı yapmamalıdır, daha evvel belirttiğimiz cerrahi endikasyonlar içinde plakların yararlı olduğu
düşünülen olgularda
kompresyon yapan plaklar kullanılabilir.
AO grubunun 1958 ve 1959 da öncülüğü
nü yaptığı Standart veya geleneksel kompresyon plağı düz plaklardı. Gövdesi kalın,
geniş veya dar olan, yuvarlak delikli plaklardı. İlk yıllarda bugün standart dediğimiz
veya klasik düz kompresyon plağı denilen
plaktan başka T şeklinde plaklar ve 90 derece açılı osteotomi plakları ve kondil plakları kullanıldı. Yıllar ilerledikçe daha
rijid
tesbit için yeni plak tipleri geliştirildi. 1960
lı yılların başında Müller oval delikli olan
yarım boru şeklinde Csemi-tubular) plak, üçte bir boru şeklinde plak veya küçük semitubuler plakları geliştirdi. 1965 te ayni gruptan Allgower, Perren ve Russenberger dina-
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mik kompresyon plağı CDynamic Compression plate), oval Csemi-cylindiricaD vida deliği olan ve delikleri plak ortasıından
plak
uçla..-ına doğru yönde
Ceccentıric)
meyilli
olan plakları geliştirdiler. Bunlarda klasik
düz kompresyon J>laklarındaki gibi gergi
aracı kullanma zorunluğu olmadığından dac
ha küçük kesi ile cerrahi girişim yapılabil
mektedir. Bu nedenle özellikle önkol kıınkla~
rı için çok geniş
uygulama alanı buldu.
Standart yuvarlak delikli düz kompresyon
plaklarında vidaların 90 derecelik dıik açıy
la yerleştrrilme zorunluğu olmadığından oblik olarak yerleştirildiği gibi kansellöz vida
ile tesbitte yapılabilir.
belirttiğİmiz

gdbi plak uyguyük gelen yerde yaıni konkav yüzde sıkııştırma Ckopresyon), karşı tarafta ise gerilme, ayrılma olur. Makaslama
kuvvetleri ise kemik eksenine düz plandaetkiler. Kompresyon osteosentezinde biomekanik kuvvet ilerde değineceğimiz gibi konulan plak kadar kemik tarafından da sağ
lanmalıdır. Bu yapılmazsa plak altında bulunan korteks bölümü gözeli hal alır, karş1
tarafta da kemik hacmi incelir. Bu ise plak
çıkarıldıktan sonra eski kırık yerinde gelişen kırıkları daha iyi açıklar.
lanırken kemiğe

Germe Ctensionl plağı k1rık kemiği.in
lmnveks (dışbükey) yüzüne konur, genne
gücü kompresyon kuvveti olarak etkiler.
Eğer plak konkav (içbükey) yüze konursa,
burada zaten kompresyon olduğundan plak
direnci azalır ve plak kırılır. Bu nedenle germe pl8.ğı konveks yüze yerleştiırilerek kı:rıık
yerinde kompresyon sağlail11Ilalıdır. Shauwecker'in gösterdiği gibi ilk iki vida kırığa
yakın deliklerden
geçirilirse konkav yüze
konan plak uçlarında kemik ortaya doğru
itilir ve böylece kemiğin sı.kştırma aracı konan tarafa doğru kayarak sıkışması sağlanır.
Halbuki vidalar ilkin plak uçlarına doğTU, kı
rık yerinden uzak olan uçlarda yerleştirilir
se kurık yerinde ayrılma olur;
Plakta yapılan kompresyonun fragmanucµnda nekroz yapabileceği için iı.eka
dar kompresyon yapılması · gerektiği düşü~
nülebilir:·' HEl.yes ve · P~rten J1972) 700 Kg/
ların

çm2 üstünde kuvetle sıkııştırmaaıın uçlarda
nekroz yapacağım göstermiştir.

Scheilk, Willenger ve Weber'in üzerinde durduğu gibi uçlan iyice uyum sağlana
rak fragriıanlar. sıkıştınldıığında Cinterfrag~
mantar · kompresyon) Havers sisteminden
karşı fragmana kolay uzanan kapiller damarlar ve kırık ·çizgisine geçen osteoklastlar ile
kemik rezorbisyon ve sentezi aynı zamanda
olur. Bu endosteal kallusla olan direkt Cprimer) iyileşme, primer vasküler iyileşme veya kontakt (temas) iyileşmesi daha kısa zamanda ve daha sağlam oluır.
Perren başlangıçta elde edilen kompresyonun 2 ay içinde yarıya indiğini belirtmiş
tir. Gouts Cl967) ise dıirek Cprimer) iyileşme
için kompresyon kadar stabilitenin yam
kompresyon osteosentezlerinde de dış tesbitin gereğini savunur.
Müller ise konulan kompresyon
4 foilksiyonu olduğunu belirtir.

plağnının

daları ile tesbit edilir. \Bu.standart. kompresyon ;pı;t~rVeya DCP pİağı ile de kullanılabilir. . .
.
. :
4) Des.tek CButtress) Plağı : Korteksi
veya kans'eflöz kemik grefini kolapstan korumak, k.emik defektlerinde uçları tesbit
ederek araya kemik grefi dolgusu yapmak
için kullanılır Ckondil kı:r'ıklarındaki gibil .
Kompresyon osteosentez.leri Statik ve Dinamik olarak 2 grupta özetlenebilir. Statik
olanda interfragmanter kompresyon ve bunun devamrı söz konusudur. Dinamik olandg,
plağın konduğu yerin karşısında birkaç milimetrelik açıklık olur, bu biomekanik kuvvetlerle sonradan kapanır.
AO

Plakları

Bakımından
ı

Tipleri, Bi9im ve Fonksiyon
Üç grupta Toplanır

- Düz plaklar,

2 - Semitübuler (oluk,· 1/3 veya
boku şeklinde) plaklar!

yarım

1) Statik kompresyon : Aksiye! kompresyona yardım eder, üst ekstremıite ve özellikle humerus transvers kırıklarında
düz
yuvarlak delikli germe plağn kullanılabilir.
Bot üstü Cboot top) denilen tibia transvers
kırıklarında iki oluklu Csemitubuler)
plak
ile de statik kompresyon sağlanır. Fakat oblik kıırıklarda lag vidası ile tesbit etmeden
basit kompresyon plağı kullanılırsa statik
kompresyon yerıine, kırık yerinde kayma yapar.

3 - Dinamik kompresyn plağı
olarak 3 ayrı grupta inceliyebiliriz:

CDCPl

2) Dinamik ompresyon: .CTension Band
Plate) plağn gergi aracı ile kullanılır, kemiğin gerilme CgergD yüzüne (konveks) yerleştirmr,
özellikle osteotomi, artrodez ve
psödoartırozda iyi kompresyon sağlar. Bazı
subtrokanterik ve olekranon yeni kırukla
nnda da kullanılır..

Oval delikli tubuler (oluklu) plakboru Csemi-tubular) şeklinde olanlar. 4.5 mm lik vidalarla kullanılır.

3) Nötralizasyon : Plak deliğinden veya plak d1şından kullanılan lag vidaları ile
statik interfragmanter stabilite sağlanır. Lağ
vidasına ek olarak kullanılan bu plak ke.miği, bükülme ye torsiyondan korur
veya
kemiği nötralize etmek içindir. Tibianın enlıilemesine olmıyan kıırıkları için .kulla,mlır.
Parça1ı kırıklarda ilkin fragmanlar lag vi-

Mililer AO
yapa;r :

plaklarının

tanımlamasmı

şöyle

ı

- Düz plaklar CDiafiz

Kmkları

içinl,

a) Yuvarlak delikli klasik (eski) standart tip, bir ucunda gergıi aracı kancası yerleştirilebilir, geniş ve dar tipleri vardır. 4.5
mm lik vidalarla kullanılır.
b)

laır, yarıım

c) Üçte bir tubuler (oluklu) plaklar 3.5
mm lik. vidayla kullanılır.
dl J)örtte bir tubuller Coluklul plaklar,
2.7 mm lik vıidayla kullanılır.
el Dinamik kompresyon plağı DCP,
CDynamic Compression platel, buna kendi
kendisine kompresyon yapan plak CSelfcompression plate) de denilir. Bunun da, yuvarlak delikli standart klasik düz· plaklar gibi geniş ve dar tipleri vardır. 4.5 · rmn lik vidalarla kullaruılır.
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fl KüçÜk dinamik kompresyon plağı
(mini. osteose~tez ii;:in) 3:5 ve '1..7 mm.lik vida ile kullanılır.
2 -

Metafizer dçin özel plaklar :

al

T

plağı

bl

T

plağı

(standart ve küçük},
Cince,

sağ

ve sol

bacaklı>

,

c) Tibia platosu için ayaklı veya destekli Cbuttressl T biçiminde plato plağı, sağ
veya tibia platosu için sol ayaklı L biçimin~
de plato plağı,
dl

Kaşık

biçiminde Cspoonl plak,

el Tibia distali için yonca
\'orleafl biçiminde plak,

yaprağı

Ccloc

fl Kalça artrodezi için kobra yılanı biçimindeki kobra Ccobral plağı,

3 -

Açılı

Plak :

al

Kondil

bl

130 derece

el

120 derece

plağı,

açılı
açıli

Plak orta kısmı biraz· eğilirse ·kırık: yerindeki dişlenme {impaksiyonl ve sıkışma
Ckompresyonl daha da artar ve plak dönme
Ctorsiyonell ve eğilme zorlamaları..11ı daha
çok nötralize etmiş olur. Tibia distal ve
proksimal uçlarına yerleştirilecek plaklara
da eğilim verilir. AO paslanmaz çelik plakları çok az eğilebilir, eğme işlemleri çok tekrarlanmalıdır.

plak,
osteotomi

doku sı
için gerekli
olan vasküler beslenme bozulur. Özellikle
:yumuşak dokular çepeçevre serbestleştirilme
meli kemik soyulmamalıdır. Ruedi {1972)
plak' kalın periost üzerine yerleştirildiğinde
periostun esnekliği nedeniyle stabtilitenin
bozulacağını belirtmiştir. Fakat biz her olguda özellikle taze kırıklarda periostun sıy
rılması gereğine katılmıyoruz. Perren CUJi/'2)
in ·gösterdiği gibi plağın paslanmaz çelik veya vitalyum olması komresyonu etkilemiyor,
o nedenle paslanmaz çe1ik plaklar kullanı
hyor. Stresslere dayanması için oldukça kalın ve geniş plak kullanılmalıdır.
Bynum
(1971) plağın kompresyondan başka eğil
meyi önlediği, yüklenmeyi ise kemiğin kendis.inin önlediğini öne sürerek plak genişliği
ve · vida büyüklüğünün önem taşımadığım
ileri sürmüştür, fakat plak uzunluğu 2 kat
olduğundan dayanıklığımın da 2 kat olduğu
nu öne sünnüştür.
Plak uygularken fazla

plağı,

dl 00 derece açılı intertrokanterik osteotomi plağı (yetişkinlerde şekil-d, .gelişme
çağı için, çocukları için, küçük çocuklar için,

DÜZ-STANDART ve YUARLAK DELİKLİ
KOMPRESYON PLAKLARI :
Bunlar düz ve elik dörtgen biçimindedir
ve delikleri yuvarlaktır. 1965 te DCP plağı
nın uygulamaya başlanışma kadar hep bu
tip AO plağı kullanıldı. Özellikle 1967 lerden
sonra yerini DCP plaklarına bırakmaya baş
ladL
Kompresyon plağı yerleştirilen yüzde
kompresyon, karşı yüzde biraz ayırılma olur.
Bu nedenle gerilıne bulunan konvak, kemik
yüzüne yerleştirilir. Kompresyon çok yapılır
sa bu ayrılına daha fazla olur ve burada
Pauwells döneınindenberi bilinen sekonder
kırık iyileşmesi olur.
Bu yuvarlak delikli plakların vida deliği çapı· 1977 denberi 4.4 mm. olmuşturr-. Böylece 3.2 mm çapındaki perfaratör Cmatkapl
ucu ile 20 dereceye kadar açıyla delikaçıla
bilir ve vida yerleştirilebilir. Bunlarda vida-
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lar dallıi. çok kemdk yüzüne 00 derecelik aç'i
ile yerleştirme zorunluğu olduğundan ve
gergi aracı yerleştirmek için kesiyi 2-3 cm
daha geniş açma zorunluğu olduğundan son
yıllarda daha çok DCP tipi. plaklar. kullamlmıya başlamıştır. Bunun için Bagby (1958),
plağın kemiğe gelecek yüzünün konkav. Ciçbükeyl olacak şekilde plağın uzunluğunca
bükülmesini önermiştir. Gotzen ve Huttes
(197ôl plağın yalııınz kırığa rastııyan yeninde
köşeli bükülmesini önerdiler.
Daha pratik
olum tüm plağın 2-2..5 mm bükülmesidir.

yırmamalıdır, kırık

yumşak

iyileşmesi

Önkol kemiklerinde 4 delikli, humerı.is
için 6-8; tibia ve femur için 8 veya daha fazla delikli plak kullanılır. Fazla doku parçalamadan plak yerleştirilecek kadar kemik
kısmı ,açılQr, plağın konulacağı yerde periost
dikkatle sıYrılıır ve kırık redükte edi1ir. Ke-

miği

porotik olanlarda ve torsiyonel <dönolan kırıklarda geniş plak
kullanılnr.
Humerus ve femurda da geniş
plak kullanılır. Kırık redükte edildikten sonra plak kınk çizgisini ortalıyacak şekilde
me)

zorlaması

yerleştirilir.

Kınk çizgisinin 1 cm. uzağından olmak
üzere her 2 korteksi geçecek şekilde kırık
fragmanlardan birisinde 3.2 mm lik perfaratör (matkap) ucu ile bir delik açılır. Evvelce
vida bölümünde belirtildiği gibi ucu kancalı
kılavuz gösterge Cdepth gauge) ile v:ida yuvasında
kullanılacak vidanın uzunluğu ölçülür. Sonra 4.5 rom lik yuva açacağı (tapper, burgu) ile vida yuvası hazırlanıır. Dafu:t
sonra ölçülen uzunluktaki kortikal vida, altıgen uçlu tornaivdayla her 2 korteksi geçecek şekilde vida yuvasına yerleştirilir, buraya plak yerleştirlince çekme kuvvetleri etkisizleşir,
kompresyon sağlar. Hatta bu
amaçla plak biraz konkavlaştınlarak konabilir.

Kırıklı kemiğe

yerleştirilen plağın bir
tek vida ile tesbit edildik.ten sonra kı
redükte edilip kemik pensi ile tutulan

yarısı

rık

plağın diğer yarıı.sının

dışına

gergıi aracı

Ctension device) yerleştirilmesi işlemine geçilir. Plak, kemik pensi ile redükte edilen
kemik üz&inde tutulurken, plağın vida konmıyan ve diğer fragman üzerinde bulunan
diğer yarısının bittiği yerin 1 cm. uzağına
gergi araci Ctension device)
yerleştirmek
için kortekste açılan 3.2 mm çapındaki perfaratör ucu ile tek kortekste vida yeri açı
lır. Delik 4.5 mm. lik yuva açıcı burgu ile
hazırlanaı·ak, gergi aracının ayağı vida ile
kem'kteki bu hazırlanan yere tesbit edilir.
Bu ı; ida geçicidir ve her 2 korteksi geçmesi
gerekmez. Sonra gergi aracınm diğer kancası plaktaki en yakın yarıklı deliğe takıla
rak bu 2 kol arasındaki burgu kolu anahtarı (Kardan Key) veya somunu sıkıştınlmı
..ya başlanır. Böylece kanca takılan plak, gergi aracının vida ile tesbit edilen tarafına
doğru çekilir ve giderek kank
uçları iyice
birbitine yaklaş:ır ve iç içe girer, sıkışır. Bu
uygulama ile kırık yerinde iki uç arasında
8 mm kadar çekme veya itme yapılarak kı-

rık yerinde
kompresyon ve ~stenilitse dekompresyon yapılır. Bu gergi aracı yalnız
yuvarlak delikli standart plaklar için değil
gerektiğinde DCP plakları, açilı plaklar ve
kobra şeklindeki plaklar için de kullanılır.
Bu 40-45 kp sıkışma sağlar, somun s:ıkıştıırı
cı ile sıkıştırma 120 kp ye kadar yükselebilir. Femur cismi kırığı için 100 kp kampresyon yeterlidir ve 2 mm. lik kınk yeri açıklı
ğını kapatır. Wirth (19791 maksimum kompresyona rağmen karık yüzlerinin 80 % ninin
temas ettiğini ortaya koymuştur. Şu halde
kompresyon ancak kemik biomekaniğlııin
yardım.cısıdır, yalııız
başına güvenmem.elidir. Sonra plağın gerği aracı olan tarafın
karşı
tarafındaki yani ilk vida konan ta·
raftaki vida deliklerinin kırık çizgisinden
başlıyarak uca doğru diğer vidalar yerleşti
rilmiye başlanır. İlkin 3.2 mm lik perfaratör
ucu ve sonra 4.5 mm çaplı burgu ile vida
yuvası ile hazırlanan yerlere vida yerleştiri
lir. Bu viday[ yerleştirmeden ddğer vida için
delik açılmamalıdır. Perfaratörle vida yuvası açılırken, plaktaki vida yuvasına cezve
şeklindeki delikli koruyucu kullanılırsa hem
yumşak dokular korunmuş ve hem de perfaratör uucunurn plağa dokuıınıası sonucu gelişecek aşınmadan koırunınuş vidalar tam vida yuvasına oturmuş olur.
Plağın

bir yarısının vidaların hepsi yersonra gergi aracı biraz daha
sıkıştırılarak kırık yerinde sıkaşma kontrol
edilir. Sıra plağın gergi aracı bulunan yarı
sının vidalarla tesbitine gelmiştir. Sonra kı
rık yerine yakın delikten başlıyarak gergi
aracına doğru plaktaki deliklerden vida yuvalarn hazırlanarak vidalar yerleştirıi.lior. Gergi aracı'nın kancasının yerleştirildiği yarıklı
vida deliğinden kanca gevşetilip çıkarılır,
buraya genellikle kemi!{ elastikiyet modülünü değiştirerek stress bindirip plak alt ucunda kırık yapmamak için, tek korteks delineQ·ek son vida yerleştirilir. Son defa bütün
vida başları sıkıştırılır. Plak tesbiti için kortikal vidalar kullanıfilr.
leştirildikten

Fakat plağın her 2 ucuna geniş dişli
kansellöz (spongiöz) vidada kullanılabilinir.
Laurence (1969) en büyük stress'in kırığa
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yakın

2 vidaya

germe

işindeıi

yüklendiğini, diğer vidaların

çok biraz

yardım ettiğini öiıe sürmüştür. Rybicki (1976)
kompresyonun 80 .% inin kemik, 20 % sinin
plak tarafından sağlandığını göstermiştir.
Schauwecker (1974) oblik kınklarda playüzde, ilk vidanıın oblik
olan kmğın ince kısmı tarafına yani üçgen
biçimindeki kırık kesitin dar köşe yaptığl
yere yerleştirilmesini ve gergi aracının ise
kırık kesitinin geniş açı gösteren fragmana
yerleştirilmesine, gergi kolu sıkıştınlınca bu
egrgi aracı tarafındanki fragmanın plaktan
uzaklaştığını ve kı..rık
yerinin ise kayarak
yerinin ise kayarak açıldığını ileri sürer.
Halbuki vida kıınk çizgisinin geniş açı gösteren kısınma yeTleştirildiğinde, ucu dar açı
yapan karşı fragmandaki gergi aracı sıkış
tırıldıkça
fragmanlar sıkışmış olur, plak
bunlarda içbükey Ckonkavl yüze yerleştiril
miş olunur.
ğın yerleştirildiği

Eğer kıırık parçalıysa

ve kelebek biçiparça varsa bundan evevlki böanlatıldığı gibi bu fragman ilkin lag
vidalarıı ile bir fragmana tesbit edilir, sonra
gergi aracı ile kompresyon yapan plak kullanılır.
Bunlarda bazı uygulamacılar tel
serklaıi
önerirse de biz gerekli olgularda.
kromlu katgüt veya Deksan'la serklaj yapı
yoruz. Bu fragmamn tesbitinden sonra yuvarlak delikli germe plağı Ctension band plate) kullanılır. Böylece vidalar 90 derecelik
açıyla yerleştirilir. Parçalı kelebek biçiminde fragman olduğunda bu semitubuler veya
dinamik kompresyon plağı ile tesbit edilebilir. Müller kelebek şeklindeki fragmana,
kemik eksenine ve kırık çizgisine indirilen
dik çizgilerin açı ortasından geçirilen vidayla tesbit ettikten sonra kompresyon plağı
uygulanmasını önerir. Sisk parçalı kırıklar
da kansellöz kemik grefi eklemeyi uygun
minde
lümde

ayrı

bulmaktadır.

Bu plakların çıkarılması isteniliyor veya
gerekiyor ise tibia kırıklarında en az ı yıl,
önkol ve humerus kırıkları için ı. 5-2 yıl, femur kırıkları için 2 sene beklemek gerekir
CCoutts 1976>.
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·sıkıştırmaya

TUBULER VEYA SEMİTUBULER
CSemitubular) Oluklu Plak :

1960 tanberi kullanılan bu plak oluk şek
limde eyilimlidir, hem kıııık yerinde sıkıştıır
maya. sağlar hem de fragmanların rotasyonuna engel oluır. İlkin tibia dç kenarı ve ön
kristasına plağın iyice
oturması amacı ile
kullanılmıştır. Deliklleri ovaldir ve kalınlığı
1 mm yi geçmez. Çok kalın olmadığından
kolay deforme olabilir. Fakat ince olduğun
dan cildi fazla germez. Fakat vida başları
cildi delebilir. Son ya.Harda tubuler plakların
1/3 veya 1/4 i kadar kav.isli, eyilimli olan
ince, oluklu tipleri yapılına.ştır. Yarım boru
Csemi-tubularl olanlar için 4.5 mm lik bu
kortikal vida, 1/3 oluklu Cl/3 tubular) plaklar için 3.5 mm lik kortikal vida, 1/4 oluklu
Cl/4 tubular) plaklaır için 3.5 mm lik kortikal vida, 1/4 oluklu Cl/4 tubular) plaklar
dçin 2. 7 mm lik kortikal vida kullanılır. Plak
ince olduğundan vida başının kemiğe gömülmesi gerekmektedir ki bu da kortekste ayrılmalara neden olabilir. Müller'in belirttiği
gibi tubuler plaklar aynı kalınlıktaki düz
plaklardan daha çok stabilite sağlar. Küçük
plak Cmini-plate)
için neden 1/4 tubule\r
plak seçildiği anlaşılmaktadır.
Bu plaklar önkol C.radius, uma distali,
olekranonl kırıkla:m ve klavikula kırıklaı:ıı.
ve psödoartrnzlarında ve tibianın distaldeki
bot Cboot top) kırıklarında ve tibia kırıkla
rında destekli Cbuttress) tubuler plaklaır kullanılır
Müller radius, proksimal ulna ve
olekranon kırıkları ile tibia distalindeki bot
yukarısı kırıklarında yarım oluklu
Csemitubulerl, dış malleol parçalı kırıkları ve fibula enlilemesine kırıklarında, metakarp ve
metatars kırıklarında küçük semi-tubuler,
1/3 tubuler plak, metakarp kırıklarında 1/4
tubuler plak önermektedir.
Kınık

redükte edildikten ve üzerine plak
kemik pensi ile tutulduktan
sonra gene kırık çizgisine yakın olan oval
deliklerin kırık çizgisine yakın olan köşele
rinden Cekzantrik olarak) vida yuvası açıla
rak ve burguyla vida yolu hazırlanarak vida
yerleştirilir Gergi aracı kullanılmadığı halde vıida, oval deliğin kırıktan uzak köşesine
yakla.ştıkça, oval delikteki eğilim nedeniyle
yerleştirilerek

fragmanlar ı-ı.5 mm kadar birbirine yaklaşır ve kırıık uçlar dinamik olarak uzunlamasına, aksiye! kompresyon sağlar: Diğer vidalar oval deliklerin ortasına yerleştirilir. Fakat tubuler plaklarda da yuvarlak delikli
plaklar gibi gergi aracı ile de yardımcı olarak kompresyondan yararlanılabilinir.
DİNAMİK KOMPRESYON PLAGI
CDCP, Dynamic Compression Plate) :
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Buna, kendi kendisine kompresyon yapan (selfcompressing) plak ta denili!r. Bu
statik kompresyon plağı, ayn zamanda
nötralizasyon plağı gibi kullanılırsa da
gergi aracı (tension device) uygulanaa:-ak dinamilı: kompresyn plağı olarakta kullanıla
bilir. Allgöwer ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalar üzerine 1965 tenberi kullanılan bu
plakların son yıllarda paslanmaz
çelikten
ola,.vıları çok yaygın olarak kullanılmaktadır,
çünkü birçok üstün yönleri vaırdır. Geleneksel veya standart yuvarlak delikli kompresyon plaklarından üstün tarafı bu plaklarda
gergi aracı kullanılmadığı için cerrahi girişimde daha k'ısa kesi yeterlidir. Bu plak her
kemiğe uyar ve vida delikleri
çok amaçlı
Ckansellöz vidalarla da) kullanmaya elveriş
lidir. Görülüyorki bu plakla kendiliğinden
sıkıştırma Cself compression) dan
başka,
gergi aracı ile kompresyon plağı gibi de ve
nötralizasyon plağı olarakta kullanılır.
Geniş

veya dar o!an bu plakların vida
sferik (kürevi), vida başının kaymasını sağlıyacak şekilde oval ve dç kesitin{j_e ekzantrik yani yatıktır, meyillidir ve vida başları ile çok iyi uyum sağla:r. Vida sı
kıştırıldıkça vida yatağındaki eyilime uyarak kırık çizgisine doğru kayar böylece plak
merkezden perifere yani kırık yerdnden dışa
doğru kayarak
kırık
yerinde 2-3 mm. lik
kompresyon, sıkışma sağlanır. Plaktaki bu
vida yuvalarının özelliği, vidalar kemik eks.enine dik olarak yerleştirildiği gibi oblik
olarakta yerleştirilebilir ve her koşulda vida
başı, plaktald deliğe tam uyum sağlar. Oblik k:ınklar kadar enlilemesine kırıklarda da
ilkin oblik olarak kırık çizgisine geçecek şe
kilde bir lağ vidayla tesbit yapılır
sonra
DCP plağının tesbitine geçilir. Bun~la bedelilı:leri

raber bazen bu vdda plak,
çirilebilir.

deliğinden

de

ge~

Kırık

yeri çok geniş olmama koşulule
gereksiz yere fazla yumşak doku ve
periost sıyırmamalıdır. · Yeterli uzunlukta
plak seçilir. Gerekiyorsa plak delik yerinden değil vida delikleri aıı·asından bükülerek
kullanılacağı yere uyum sağlanır.
Kırığın
redüksiyonundan sonra kırık kemiğe uygun
plak, kemdk üzerine Jnrığı ortalıyacak şekil
de yerleştirilir. Sonra kırık çizgisinin bir
cm. kadar uzağındaki vida deliğinden yeşil
renklide olabilen nötral cezve Cneutıral dri11
guidel konularak vida deliği ortasından 3,2
mm 1ik perfaratör ucu ile her iki korteks
delinir. Kancalı ölçme kılavuzu ile vida
uzunluğu ölçülür. Daha sonra 4.5 mm çapın
daki yuva hazırlayıcı burgu ile vida yolu
hazırlanarak
kortikal vida yerleştirilir, bu
kompresyon için değil plağı kemiğe tesbit
içindir Plak ıiyice redükte edilen kırık kemiğe oturtularak kemik pensi ile tesbit edilmişken, vida konmıyan diğer kemik fragmanının gene kırığa en yakın vida deliğine
,sarı renkte de olabilen ekzantrik, merkezkaç
perfaıratör ucu cezvesi <kılavuzu load guidel
yerleştiirlir Buradan gene 3.2 mm, çapındaki
perfaratör ucu ile açılan delik vida deliğinin
ortasında olmayıp krnk çizgisinden
uzakça, ekzantrik olarak delik ortasının ı mm
periferisinde bulunur. Gene burada vida
uzunluğu d.çin kancalı kılavuzlu Cdepth gouge) ölçülüp, 4.5 mm çapındaki yuva hazırla
yıcı burgu ile vdda yuvası haznrlanır ve sonra kortikal vida yerleştirilir. Bu vida sıkış
tıkça. ekzantrik olarak deliğe yerleşen vida
plağın bu kısmını kırık yerine doğru kaydı
mr ve fragmanları interfragmanter olarak
sıkıştırır. Böylece kendiliğinden dinamik
kompresyon sağlanır, kemik pensi kaldırı
lır. Bu ekzantrik delikte
yerleştirilen vida
ile 6ü-80 Kp interfragmental kompresyon sağ
lamr. Bu ve ilk vida eşzaman olarak sıkıştı
rılmalıdır. Bundan sonra en içten dışa doğ
ru karşılıklı olarak ayrn şekilde vida deliği
açılır, uzunluğu ölçülür, yuva hazırlanır ve
1ı:ortikal vidalar yerleştirilip sıkıştırılır.
açılır,

DCP plaklarındaki ilk. iki vida ıiçin plak
koymadan vida deliği·· açmak için
perfaratör
·.
~

~

~

)

ucu kalıbı CDrill jigs) kullananlar vardır.
Notral veya ekzantirik kılavuzunda perfaratör ucu ile deliği kırmıza renkli payanda
(destek, buttress) veya perfaratör ucu kıla
vuzu kullanılabilillir.
Bu yöntemle kırık yerinde kendiliğinden
en az bir mm sıkışma olur. Birde perfaratör
uçları ekzanterik olarak kullanıldığı için bununla 60-80 kp. aksiyel kompresyon sağla
nabilir. Eğer yukarda belirttiğimiz geniş
parçalı ve oblik
fragmanlarda Vıida tesbiti
yapılacak ise lag etkisi
sağlamak için ön
korteks 45 mm lik perfarator ucu ile açılıp
sonra kemik ve arka korteks 3.2 mm. lik
perfaratör ucu ile delinir, 4.5 mm. lik yuva
açacağı ile yuva hazırlanıp 4.5 mm. lik kortikal vida yerleştiriliir. Bu lag vidasa plak
vida deliğinden de yerleştirilebilir. Sonra kı
rığa yakın 2 vidadan başlıyarak vidalar yerleştirilir.

Humerus ve femur ıçın geniş ve hafif
kavisli plak, önkol kemikleri, tibia ve pelvis
için küçük ve !hafif meyilli, küçük, radius
ve ulna kınklannda dar ve küçük olanları
kullanılır. Dar DCP plakları için 3.2 mm
çapında vidalar kullanılır. Mandibula kınğı
için kullanılan DCP plağında 2.7 mm çapandaki kortikal vida kullanılır.
Porotk femur cisim kınklannda dizi erkenden hareket ettirmek için ön ve dış yüzlere birbirine dik gelecek 2 plak konulabilir.
DCP ile Notra!lizasyon
Parçalı

Uygulaması

:

diyafiz kırıklarında plak ile iki
büyük veya ana fragmana tesbit edilir. Böylece aradaki çok parçalı kırıkları plak köprü
gibi tutarak eğilme ve torsiyonel zorlamalarını nötralize eder, distal ve proksimal fragmanıı zorlıyan eğilme veya
torsiyon etkisi
parçalı kırık kısmına zarar vermeden diğer
fragmana yansır. Axadaki kırık kısmın lag
vidaları ile interfragmanter tesbit sağlıyacak
şekilde tesbitten sonra büyük
fragmanlara
çoğunlukla DCP plağı veya bazen standart
yuvarlak delikli standart kompresyon plaklarında olduğu gibi Germe aracı
CTension
band) ile kompresyon uygulanır. Eğer DCP
plağı nötralizasyon için kullanılıyorsa kıınk
çizgisine en yakın vida deliklerine vidalar
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ekzantrik yerleştirilerek kendi kendisine
kompresyon Cself-compression) sağlanır. Kortikal yüz konkav ıi.se plak buna uyacak şe
kilde eğilebilir.
Destek veya Payandalı
plak uygulanması :

CButtress) DCP.

Bu ekleme yakın olan tibia-metafiz kı
korteksin ince medüller kemiğin
kansellöz ve kolay sı:ıkıştığı olgularda ve ke,mik defetlerinin kansellöz kemik greflerile
desteklendiği olğularda kullanılır. Bu plaklar kompresyon için değil, destek, payanda
görevi yapmak için kullamlrr. Geleneksel
yuvarlak delikli ASIF plakları, DCP plakları
ve T, ters L plakları destek veya payanda
Cbuttressl amacı ile kullanılır. Bu plaklar
kompresyon yapmaz aksine kompresyona
rıklarında,

uğrar.

Madeni plakların altında kemikte ortoporoz (orteopenil geliştiği için plaklar çıka
rıldıktan sonra eski kınk y-erinde yeniden
lmrık Cre-fracture) oluşmaktadır Bu nedenle Tonino (1976) ve Slatis (1078) yaptığı deneysel çalışmalaTdan sonra Yaylar (1982),
karbon lifleri ile takviye edilen semrl.-rizid
plakları kullandığında kaynamanın madeni.
plaklar kadar iyi olduğunu fakat az orteopeni nedeniyle plak çıkarıldıktan sonra yeniden kırığın daha az görüldüğünü belirterek bu tip plaklau önermişti.

AÇILI PLAKLAR (KONDİL PLAKLARI,
OSTETOMİ PLAKLARD
Bunlar U biçiminde kesitli keskin kama
veya çivili kısmıı, uzun kemiklerin proksimal
veya distal kısmındaki geniş kısmına saplanma ve plak kısmı ise .kemik diafizine doğru
uzanan veya yaslanan kırık veya osteotomi
yerinde kompresyon sağlayan plaklardır.
Bunlar ilkin 1959 da gellliştirildi. Femur distal
ve nroksimal bölge kınklarında hem germe,
1<".o~presyon ve hemde nötralizasyon görevi
yapar.
Bu açılı plakların sabit açılı olarak yekpare oluşu, sağlamlığıını ve implantın korozyona direncini artıırır. Yalnız plağın U biçimindeki kamalı kısmının femur bOynu veya

kondiler bölgeye çok iyi yerleştirilmesi gerelcir, hatta bunun için ameliyat öncesinde
plağın yerleştirileceği yer çizilerek planlanır.
Bu amaçla kırık femur proksimal ve distal
kıs:ı.mları kaırşı taraf içinde kınklı bölgeyle
aynı pozisyonda radyografisi yapılır.
90 ve 120 derece açılı osteotomi ve 130
dereceli açılı kondil plakları vardır. Plak ile
kamalı kısun
arasında 90 derece açı olan
kondil plakları ilk senelerde femur dista1
kırıkları için kullamlırken son ıo- 15 senedir
parçalı intertrokanterik kırıklarda 130 derece açılı plaklardan daha çok kullanılır duruma gelmiştir.
Fakat kondil plaklarının femur proksimalinde kullanılabilmesi için kalkar (calcar)
kısının veya medialdeki kısmın (medial butters) sağlam olması gerekir. Genelde 5 delikli plak kısmı yeterlidir. Fakat kırık diyafize uzanırsa kondil plağının 7,9 ve hatta 12
delikli olanı kullanılır. Kama kısmı 50-80
mm arasındadır. Genellikle kondil plakları
nın kamalı kısım uzunluğu proksimal femur
için 70 mm, distal femur için 50 mm dir.
Subkapital kırıklar 130 derece .açılı olan
4 delikli plak ile tesbit edilir. Stabil intertrokanterik kırıklar 4-6 delikli ve 130 dereceli
açılı plakla tesbit edilir.
Bunların kamalı
.kısmı 50-110 mm (50, 60, 70, 80, 90, 100 ve ııo
mm) dir ençok kullanılan 90 mm uzunluğun
da olanıdır. Plak kısmı 6-9 deliklidiır.
Son yıllarda bu açılı plaklann hepsinin
vida delikleri dinamik kompresyon yapacak
şekilde yapılmaktadır, ovaldir.
Bunlardan
kamalıı. kısma yakın olan iki deliğe kansellöz, diğerlerine kortikal vida yerleştirilir.
Bu girişim için : a) kesitindeki kama
için yuva hazırlıyacak olan U biçimindeki
keski Cseating chiseD, bunun arkasında çakıp çıkarmaya yardım eden sapı vardır.
b) Yamklı çekiç Cslotted hummer) : Diyapazon şeklindeki bu çekiç ile U biçimindeki
keski rotasyona uğramadan çakılır veya çı
karılır.

c) Plak tutucusu, ön kısmı
mesine yarıyan oluğu vardıır.

plağın

geç-

dl Uç kısmı burgulu impaktor Ckamalı
son bölümü için) 85 derece açılı kondil plak klavuzu (genel görüntü üçgene
benzer),
kısmın

fl 50 derece açılı üçgen kılavuz femur
cismine dayanınca Cl80-50=130) 130 derecelik açıyla plak kullanılır.

g) 130 dereceli açılı uçlu perfaıratör kıla
vuzu (3.2 mm kılavuz perfaratör ucu veya
3 mm lik Kirschner teli için. h) 4.5 mm lik
perfaratör ucu için yol gösterici.
{;erek 95 derece açılı kondil plağının,
gerekse 130 dereceli femur boynu distaline
yerleştirilen açılı plağın kamalı kısmı ucunun femur başı tepesinde ve kompresyon ve
gerilme tral:ıeküler sistemlerinin kesişme yerinde yeralmalıdır. 130 derece açılı plakların
kamalı Cblade) kısmı büyük trokanterin 3
cm. distalinden femur dışından sokulur ve
femur boynundakıi kalkaır kısmın 6-8 mm yukarsından olacak şekilde başa doğru uzanır.
lvfüller ve arkadaşları açılı plakların 40 yaş
altında kullanılmamasını önerirler. Özellikle
subkapital ve intertrokantei"ik kırıklar biraz
valgus durumunda redükte edildikten sonra,
Kirschner teliyle tesbit edilerek 95 derece
açılı kondil plağının kamalı kısmı büyük
trokanter yukarı kısmından lateraldaki kabarıklığın ön yarısından çakılır. Bu kondil
plağının en yıikardaki bir veya iki deliğin
den kalkar tabakaya doğru lag vidaları ile
tesbit yapılır, diğeır vidalar kortikaldir.
Kondil plağı yerleştirileceğinde büyük
trokanter yukarıısından başa doğru ve femur
cismine 90 derecelik açı ile kondil plağı kı
lavuz teli .sokulur. Kondil plağı kamalı kıs
mımn yerleştirilmesi planlanan yerin yıikar
sına gelecek şekilde bu ilk tele paralel ikinci
Kirschner teli yerleştirilifr.
1:''.G derece açılı plak yerleştirileceğinde
büyük trokanter hemen altından boyna (130
derece açı yapacak şekilde) bir Kirschner
teli geçirilir, büyük trokanterin 1 cm. kadar
aşağısından femur cismi dıış yüzüne dayanan 50 de;rece açılı kılavuz üçgen kenarı he"men yıikarsından ve birinci tele paralel
ikinci Kirschner teli femur boynu ve başına
yerleştirilir.
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Hak kamalı kısmı için :konulan/kılavuz
teli üzerinden tersCU> şeklinde kamalı plak
yolu açacak U biçimindeki keski · Cseating
chisell yerleştirilir. Femur cismi ile keski
arasında.lı:i açı kondil k!Tiğıında 85,. 130 derece, açılr plakta 50 derece olacak şekilde· olmalıdı:r. 130 derecelik plak yerleştirileceğin
de keskiyi yerleştirmeden önce. ilkin 4.5 mm
lik perfaratör ucu ne kortekste üç delik açı
lır, .bunların arası osteotom ile birleştirilir,
sonra (U) şeklindeki keski başa doğru yer1eştirilir.

Diyapazon şeklindeki yarıklı çekiiç Cslotted huınmerl ile keski kılavuz tel üzerinden
femur başı ortasına kadar çakıılır, sonra
keskinin kemik içindekikalan kısmı ölçülür,
bu kullanılacak olan kamalı plağın kamalı
kısmının uzunluğu olacaktır. Yarıklı çekiç
ile dışarı çekilip çıkanlan yuvaya, plak tutucusu Cplate holder) ile tutulan plağın kamalı kısmı hafifçe çakılır, bir dirençle karşılaşılınaz. Plak kısmı femur dış kısmından
5 mm. dışarda kalmcıya kadar itiliır, plak
tutucusu çıkarılıp ve plak impaktorü ile
plak sokulur.
Kondil plaklarının yukardan 1-2 vidası
fag vidası ile diğerleri kortikal vidalarla
tesbit edilir. Postero - medial }$lebek biçimindeki fragmanlar yerine yerleştirilıneli
ve vıida1arla inteırfragmanter komI~resy'on
sağlanmalıdır. Küçük trokanter ve çevresini
içine alan geniş fragman kesinlikle redükte
edilmeli, 1-2 malleol veya kansellöz vida ile
·oblik olarak tesbit edilir, gerekirse araya kemik grefi .konur. İnstabil veya parçalı s~bt
rokanterik kırıklarda femur boynu yukarı
korteksd ve femur başı ön yarısı ekspoze edilmeli ve plağıın kamalı kısmı sonra yerleşti
rilmelidir.
Femur distalinde kullanılan L şeklindeki
95 derecelik kondil plakları feınur cismi ve
eklem ekseni arasındaki 99 derecelik fizyolojik açıyı koruyacak şekilde yerleştiirlir. Normal femurda kamalı kısım ekleme paralel
olunca plak kısın da femur cismine paralel
olur. Kamalı kısım kondilde, tibio-femoral
eklem 15 cm. kadar yukarsında ve femur
cismi ortasına veya biraz öne yaslatılarak
yerleştirilir.
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Diz 90 ·derece fleksiyonda iken Diz ekle:
mi alt sınıırından Cfemlir kondilleri distalinden) Kirschner teli geçirilir. Patello fem.oral
eklem birleşme yerinden, kandillerden ve
önde ikinci Kirschner teli geçiirlir. Kamalı
ucun yerleşmesi için hazıırlanacak yeri hazırlıyacak olan CU) biçimindeki keski Cseating chisell e kılavuz. olmak üzere ikinci telin ı. cm yukarsından .da üçüncü Ki:rsclhner
teli geçirilir. Eklem yüzünün 1.5 cm kadar
proksimalLrıe gelen bu yerden 4.5 mm çapın
da perfaratör uçları ıile üç delik açılır ve ince osteotomla bunların arası açılır. Sônra
(U) şeklindeki keski ile ekleme paralel ola-·
rak yuva haurlanır. Uzunluğa uygun kamalı plak femur proksimalindeki yöntemle yerleştirilir, vidalanır. Femur distalinde eklem
içi kırık veya karıklar varsa bunlar öncelikle ıredükte ediliT, 1 veya 2 lag vidası Cspongioz) ıile ilkin bunlar tesbit edilir. Bu kandil plağının distaldeki ilk 1-2 deliğine lağ vidası yerleştirilir sonra gerekirse plak proksimaline yerleştirilen gergi aracı Ctension
band) ile kompresyon sağlandıktan sonra diğer vidalı yerleştirilir.
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İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ :

İntr'amedüller çivi ile uzun kemik diafiz
kırıklarında

kemik iliğine yerleştirilerek staerkenden eklem hareketi ve
kemiğe fonksiyon yaptı'nılmıya başlanır. Uzun
kemiklerin kanalının dar yerine oturan intramedüller çivi, temas yerinde kompresyon
sağlıyarak eğilıne ve makaslama zorlaması
kadar, dönmeyi de engel olması gerekir.
bilite

sağlanır,

Bu çiviler kemik kanalı içıinde olduğun
çakılınası kadar çıkarılınası da kolay olmalıdır Anderson çivinin meduller kanal da
kan dolanım.o.nın 2/3 sini bozduğunu yazmış
tır. Rhinelander, mikroanjirogırafik inceleme
ile bunu desteklememiştir. Kanal içine -konulan çivıi ile endosteal dolanım bozulur,
periostal kal ile iyileşme sağlanır. İnternal
fiksasyon mekanik stabiliteyi sağlar fakat
fizyolojiyi bozar, çivi etrafındaki avasküler
duruma gelen kemiğin yeni kemikle yer değiştirmesi aylar alır. Yağ embolisi oLmaması
için intramedüÜe~ çiVilerimeyi. kırıktan ·7-8
dan

gün .sonra yapmayı· önerirlerse. de bunun etkisinin olmaması gerek
Femurda blı'. tür intramedüller çiviyi ilkin
Nicolaysen Cl897J nin uyguladığı yazılmak
tadır. Fakat birinci Dünya Savaşı olaylarım
1918 de anlatan Hey Groves ise intramedüller femur çivilemeyi, yeni görüşlerle ilk defa
1916 da yaptığını belirtmiş ve infeksdyoıı, çivi kınlması ve çivi madeninin zarara uğra
ması nedenleriyle intramedüller çiviyi sınır
lı olarak uygulamıştır.
1938 de Rush yuvarlak kesitli, bir ucu
çakıp çıkarmak iiçn baston sapı gibi
eğri
Steinmann çivisi yapısıııda çiviyi kullanma,.
ya başlamıştır. Rush çivileri humerus cisim
kırıklarında yukardan, humerus distal bölüm
\kondil bölgel kırıklarında kondillerden, femur suprakondiler kınlarında kondmerden,
ulna Irrrıklannda olekranondan, radius kmklarında stiloid çıkıntıdan, fibula distal bö!üm
kırıklarında dış malleol ucundan perfaratörle delik açılıp, çakıcısı ile intramedüller olarak çakılabilir. Fakat bunlarla kompresyon
yapılamaz.

Küntscher intramedüiller •çivisi :
Ancak. Küntscher'in 1939 da başlatıp 1940
intramedüller çivi uygulamaşı ile, dntramedüller çivilerin kırıikların .cerrahi tedavisinde kullammınm yaygınlaşma
sına yardım etmiştir. Küntscher çivisi; ilk
zamanlar U, sonra (kalb) veya üçlü yonca
yaprağı şeklinde olan, içi boş bir ucu baştan
sona kadar yarık ve her iki uçunda çıkarma
kancasını takabilmek için deliği olan
boall
şeklinde çividir. Genişlik ve uzunlukla..YJ. deda

yayınladığı.

ğişiktir.

Bu çivi Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanıılmaktadır. Intramedüller çiviler
ençok femur yukarı 2/3 sinde kullanılır.
Subtrokanterik (küçük trokanter 5 cm aşa
ğısına kadarki kısımda) bölgede stabilizasyon
sağlamaz. Aşağı 1/3 femur iliği geniş olduğımdan çivi burgu gibi döner, (torque mekanizma).
Femur cismi transvers ve kısa oblik kı
çok başarımdır. Uzun oblik, spiral

rıklarında

ve parçalı kırıklarında uçların kaymasına
engel olmak için ek olarak vida tesbiti, tel ile

serklaj. ve. hatta plak kullananlar var,dır.
İliği . dolduran çiV:i nedeniyle vidıi' bile
zor konduğuna göre bize pHl.k ·ıruılanmı
yoruz, ·çiviye ek olarak telle serklajı evvelce
belirttiğimiz
nedenlerle . (yüzük nekrozu)
kullanmıyoruz .Yida tesbitıi veya krome katgütlerle serklaj yapıyO'ruz Aslında intramedüller çiviler eğilme zorlamasına ve açılan
maya karşı çok dirençlidir, kompresyon yüklenince bu azahr.
Çivi ile kemik birbirine sıkıca. kavrarsa,
kemiğe gelen dÖnme Ctorsionl zorlaması çivıiyi geçer.
Bunun sonucu .bir yanı aç!lk
Küntsche•r çivilerinin dönmeyi Ctorsionl önliyemediği ve hatta bu nedenle çivinin kırı
labildiği
yazılmıştır.
Küntscher ise yonca
yaprağı gibi olup bir kenarı açık olan çivıi
nin femurun darlaşarr istmusunda sıkışarak
kompresyon yaptığını dönmeyi engellediği
ni belirtir:
Femurda intramedüller çivi kapah yöntemle kırı yeri açılmadan yapılabilir. Bunda ilkin femur distali ve spina iliaka'dan geçirilen Kirshner telleri ile karşı traksiyon yapılan Küntscher distraksiyonu ile kırık re~
dükte edilmelidir. Bu, imajın intensifayr de~
nilen gün ışığında yapılabilen ve daha çok
direk ışın: verdiğinden insanlara çok az zararlı olabilen: röntgen ışınlaır:ı veren radyoskopi altımda, özel masada yapılır. Büyük trokanterin yukarısından 2-3 cm. açılarak trokanterden femur kanalına kılavuz tel sokulur. Bı.:inı.iiıla az doku açılır, infeksiyon oranı az (% 1.7) dir. Fakat kalça eklemi Ctrokanter yukarısı) çevresinde dokular daha
çok zarar göru.r. ·Çivi çakılırken korteks delinirse növovasküler dokular daha çok oranda parçalanır.
Kırik yeri açılarak yapılan açık çdvilemede kıırık yeri görülerek çivilenir. Çivi çakıl
madan önce kemik iliğinin iyi hazırlanması
gerekir. Özellikle Küntscher çivisi kullanıla
caksa boru şeklindeki çivindn korteksle iyi
iyi uyum sağlaması için ilik bandı burgulu
genişleticilerle veya gövdeyi şemsiye teli gibi açılan ucu burgulu fleksibl freze ile, kanal açıcılarla, genişletilir. İlkin yukarı fragmana sokulan ine burgulu freze ile büyük
trokanter yukarıs'l delinir. Sonra milimetrik

31

ar~larla genişletilen freze veya burgularla
kanal genişletilir.
Kortekste 4 mm. den fazla olmamak üzere en çok korteksin yarı kalınlığına kadaırki
kısım alınır. Motorla çalışan tirbişon Cburgulu) genişletici varsa da biz elle olanı kullanıyoruz. Sonra femur dıistalinde ilik geniş
leme işlemi yapılır.
ne kadar genişlerse o kadar
sağlam olur, fakat korteksi de gereğinden
fazla inceltmemeli, zayıflatmamalıdırr. Çivi
genişliği, genişletilen kanaldan ı mm. geniş
Çivi

çapı

olmalıdır.
Kullanılacak çivi uzunluğunun seçilmesi 140 cm. uzaklıktan çekilen radyografi ile
belirlenir.
Kondillerden büyük trokanter
1.5 cm. yukarsına kadarki mesafe ölçülür.
Çivilerin boyu 30- 50 cm. arasındadır. intramedüller kanal genişliği de ölçülerek 8 - 16
mm çapındaki çivilerden biri kullanılabilir.
Çivi uzun olursa femur dıistalinde eklem yüzüne geçebilir veya yulmrda gluteal kaslar
arasında uzun kalırsa çivi etrafında ağrılı
bursit gelişir. Çivi yukarı uca femur boynu
yukarsından 1.5-2 cm. kadar uzun bırak'.llır.
Buradan gerektiğinde çivi çıkarılabilir. Bu
nedenle çivi çakılırken dıiz hareketleri kontrol edilir, yukarı uç uzunluğu da kontrol edilir. İnce çivi kullanılır, bu iliği doldurmaz ise
kırık fırağmanlar hareket eder, açılanma ve
dönme olur ve hatta eğilir, kırılabilir. İnce
veya kısa çivi kullanıl!:ırsa kansellöz kemik
aşınır, rezorbe olur. Medüller çivıi gevşekse
teleskop hareketi, . yanlara hareket aşırı pe;riostal kallus geliştirir. Çivi gevşerse kemikleşme enkondral ossifikasyonla olur.
Kanal
çok frezelenir ve çivi kanaldan geniş olursa
kortekste yarılma ve ayrılınalar olur. Retrograd çivileme yaparken çivinin yukarı ucunu gluteal kaslar arasından çıkarma amacile abdduksiyon zorlaması yapılırken femur
boynu kırığı olabilir, dikkatli olınak gerekir.
Çivinin yarık tarafı femurun tension (gerilme) olan yüzüne uyacak şekilde anterolateral ve çivi deliği ise posteromedial'e uyacak
şekildedir. Qivi çakımı nazik darbelerle yapılır ve. çivi uci.ı.:q:un korteksten dışarı çıkma~
masına dikkat edilir.
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Kapalı yöntemle ç~vilemenin infeksiyon
ve yara iyileşmesi bak1Inlndan daha uygun
olacağını benimsiyenler varsa,da Clawson'un
belirttiği gıibi çivinin körlemesine sokulınası
ile yumşak dokuda istenmiyen bazı komplikasyonlar ve fragmanlarda aynlına olabileceğinden ve bizim deneyimimiz de olmadı
ğından biz açık çivileme yapmaktayız.

Hensen-Street'in çivi kesiti eşkenar dörtgen Cdiamond-shaped) şeklindedir. Schneider çivisi kare kesitinde, kenarları keskin
olduğundan ilik hazarlamaya gerek kalmayan tiptir ve sağlamhğı nedeniyle Amerika'da daha çok kullanılınaktadır. Uçlan sivrıi
olduğundan ilik kanalım genişletme gerekmez. Bu çivinin uygulanışındaki büyük sı
kıntı çivinin çıkarılmasında olur.
Hensen-Street ve Schneider çivilerinde
olur. Bunları çıkarmadan doğrult
mak gerekir, çünkü çiviyi çılmrmak çok zordur.
Müller'in 1979 da yayınladığı kitapta
teknik bilgi verdiği Ao tipi intramedüller
çiviler bazı gruplarca kullanılınaktadır. Bu,
Küntscher çivisi gibi yonca yaprağı kesitindedir. Kanal genişletilerek konulan çivi femur cismi proksimalindeki darlıkta Cisthmusl kompresyon sağlar. Bu kemik çivi arasındaki iyi uyum ve sılmşma ile torsinal .zorlama kemikten çiviye geçer.
eğilmede

Son yıllarda femur cisim kıınkları dçin
Sampson intramedüller çivisi de kullanılmış
tır. Bu kuvvetli ve içi boş silindirik boru şek
lindeki gövde etrafında dönmeye engel olacak şekilde uzunlamasına oluklar vaırdır.
Zickel'in İntramedüller çivi iiçinden trokanterik bölge kırık tedavisi de bu tür çivilerin
başka bir şeklidir.
Soto-Hall'e göre Küntcher ve Street çivileri her cm.si 286-288 kg. eğilmeye dayandı
ğı halde, Schneider çivilerıinin 400-404 kg. dayandığı göırülmüştür.

Lottes çivisi, Rush

çivisi gibi 3 noktaya
için tercih edilebilir, fakat kullanılınası için yeterli deneyim
gerekir.
dayalı eğilme venilebildiği

Küntscher çivilerine
'schheider· Çiviierı '.'iıahf:t:.

göre

a:i 1tmilır,

Street ve
cıaah çok

eğili'r; açılanı!'. Bunlann.doğrı,ıltmak ~ordur,

dÖğrultUrken•kiırılıiıca içi dolU:~lPnk çivıile:

çok zor. olduğu unutulmaAllen, biomekanik .açıdan Schneider
çivisinin en iyi olduğunu belirtir..
rini

çıkarmanin

malıdır.

Eıid.~r çivisi ~ Trok~ter1k bölge kırikla
3

dçin Ender'in 1974 te femur iç kondil hemen yukarısiiıdan. yerleŞtirilen fleksibl intrnmedüller çivileri, son senelerde daha çok
uygulama alanıı bulmaktadır. İmaıiın intensifayr röntgen kontrolu. altında kınk redükte edilerek iç kondilin hemen yukarsmdan
açılan en az 1 cm çapıiıdaki delikten yerleş
tirilen eğri .Ender çivileri, yukarıya femur
boynu ve başına doğru çekilir. Birinci çivi
boyun kalkerine girmelidir, diğer çiviler daha lateralde çakılır. Ortalama 3 çivii. kullanı
lır. Bunun yerleştirilmesinde çivinin femur
boynunu geçişi zor olabilir. Bu çivinin yararlı yanı, çivilemeden
hemen sonra, 1-2 gün
içinde bacağa yük verilebilmesidir. Çivi kayması ve diz komplikasyonlarına ilerde deği
nilecektir.
rı

Tibia yukarı 2/3 ünde de intramedüller
çivi kullanılır. Çivi ~unluğu iç malleol ile
diz eklemi arasındaki mesafeden 4 cm. çı
kartılarak \hesaplanır.

. . Intramedüller kanal çok farklı genişlik
tg olduğundan giriş yeri ve distalde ayni
yönde 2 dayanma noktasına karşı ortalannda
karşı yöne dayanacak eğrilikte
kUllanıılır.
,Küntscher, Lottes, Rush çivileri bu amaçla
kullamlabilir. Biz tibia kırıklarında çok
diren bu yöntemi uygularız.

na-

Humerus kırıklarında Köntscher veya
Rush çivisi kullanılabilir. Çivinin akromion
omuz arası ile dirsek eklemi arasındaki me:safeden 4-5 cm. kısa olması gerekir.
Ulnada olekranon'da ve ·radiusta distal
uçtan ,geçirilen Rush çivileriyle iyi sonuç alı
nabilir. Radiusa intramedüller çivi yerleş
tinnek daha zordur ve çiviyi sokmadan eğ
mek gerekir. Bu önkol kırıklarında rotasyon zorlamasını önlemek için uzunca süre
dirsek •üstü alçı gerekir.. Harkess, önkol ke:miklerinde ince Schneider çiVi.si kullanmaktadır. Fakat özellikle radiustaki eğrilik intramedüller çivi için tekiıik zorluk yapar.

Jntranıedülle:r
çiviler .taze. _kırıklard,an
başka psödoartroz ve de.forİnite düzeıtmel.e
rinden sonra da tesbit için kullanıılır.

Fibula kırıklarında _bazen intramedilller
Rush çivisi veya :ince Küntscher çivisi kullanılır.

Kla.vikula, metakarp, nietatars, falanks,
ve hatta kaburga kırıklarında intramedüller Kirschner teli kullanılabilir. Çocuk sı.iprakoiıdiler' kırıklarında ve aç.ık kı
rıklarda ucu dışaırda kalan
transfikasyon
telleri kullanılabilir/ Bunlar hem kemik iliğinde ve hem de korteksi çaprazlıyaral\. geçtiğinden tam intramedüller sayılmaz.
maiıdibula

5-"" FEMUR B.OYNU VE TROKANTERİK
BÖLGE' KIRIKLARI İÇİN ÖZEL
VİDA VE ÇİVİLER : .

Bu bölge kınklan daha çok yaşlılarda
olmak üzere oldu:kça sık görüldüğü, konservatif yöntemlerle tedavi uzun (6-12 ay) olmasına rağmen iyileşme oranının düşük olması cso % ) nedeniyle cerrahi tedavi yöntemleri araştınlınııştır. Bu konuda ilk başa
rılı sonuç Smith Petersen'in 1931 de kullanmaya başladığı üç kanatlı çividir Bu femUT
boynuna intramedüller olarak yerleştirilir,
sonraları illtin femur boynuna kılavuz tel
CKıirshner teli) yerleştirilip bunun üzerl.nden çiviyi çakmak için 3 kanadın. birleşme
yerinde kılavuz tel için kanal şeklinde delik
açılmıştır. Çivinin arkada kaymaması için de
aırkasına destek vidala.runıştır.
7.5-15 cm. ·arasında değişen uzunlu:kta
ve kanatlar arasında 120 derecelik açı bulunan Smith Petersen veya benzeri çiviler, bü~
yük trokanterin 2-3 cm. aşağısından, femur
cismine 40-50 derecelik açıyla femur boynu
orta aşağısına yerleştirilen klavuz tel üzerinden çakılır. Sonra klavuz .tel çıkanlıır, çivi
femur boynunun % 6 kadarını kapsar. Çivi
eklem yüzünün birkaç :ınnl. gerisine kadar
uzamr.
Son senelerde femur boynu kırıklaın için
k.ompresyon yapan çiviler kullanılmıya başla
makla beraber Smith Petersen.Qivisi Jewett
veya Mc Laughlin çivisinin bir pş,rçası olduğundan ve kalça artrodezi · ve başka koşul3Ş

farda kullanııldığı için burada bilgi verilmiş
tir;

..

Smith Petersen çivisiıiin femur boynu
kınklainnda ·kullanıimasile konservatif tedaviye göre alınan başırılı sonuçlar üzerine
1941 de Jewett, Smith Petersen çivisi arkasına 130-150 derece
açayla .plak yerleştiırdi.
İlkin trokanterik bölge kırıklarında kullanı
lan Jewett çivileri sonradan bazı femur boynu kırıkları ve femuır proksimalindeki osteotomilerde de kullanılmaya başlandıı.
Aynı

amaçlarla Neufield'in yekpare çivi"
Mc Laughlin'in plak ve çivisi ayrı iki parça olup somun1u ·vida ile 120-160
derece açı verilerek sıkıştırılan tipleri de
yapıldı: Fakat istenilen açıda plak konulma
kolaylığına karşı, plak ıile çivinin birleşme
yerinde kırılmalar olduğundan Mc Laughlin
çivisinin kullanma yeri sınırlı kalmıştır. Bunlara ait geniş bilgi· ilerde kalça kırıkları bölümünde . değinilecektir.
si

yanında

Kırık yüzlerinin kompresyonla daha iyi

ve uçlarda re:iorbsiyon olsada
kompresyon olacağı görüşü yaygınlaşmaya
başlarken 1953 te Pıigh teleskoplu denilen iç
içe kayarak kıTik yüzlerinin daha iyi oturmasını, kompresyonu sağlıyan çivisini ortaya
koydu. 1958 de de Massie iç içe kayarak CslidingJ sık;Ştırma Ckompresyon) yapan çivi
ler. ortaya koydular Son senelerde Richard
tipiyle daha iyi lrompresyon yapıldığı görükarşılacağı

şü yaygınlı:;,şmaktadır.

Richards Kompresyon

Vidası

:

Trokanter. major'un vastus lateralis dış
kenar yapışma yerinin , 3.8 cm. distalinden,
dış kortekste 4.8 mm C3/16 inç) ilk perfarator ucu.ile açılan delikten Cbri küçük trokanter seviyesindedir) 135° lik açıyla sokrilan
2.4 mm (3/32 ıinç) klavuz tel baş ek.lem yüzünün 1.3 · cfu. ·gerisine kadar femur boynu
,ortasına yerleştiiilir. Bu klavuz tele, 7.9 mm.
C5/16) lik reamer (yuva açısı) daha· evvel
uzunluğu belirlenen derinlikte sokulur. Sonra plağın ·kovanının veya namlu şeklinden
vida yuvasının yerleşmesi için 1.3 cm Cl/2
ine) çapında namlu şeklindeki reamer (yuva açıcı) ile korteks genişletilir: Femur boy/
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nuna. göre seçil~ek uzunlukta· lag vidası
seÇilir, burgrilu kısmı subka.pital kırıklar için
1.9, diğer. boyun kırıklaın için 2.9 cm. dir.
Lag vidası özel somun anahtarı ile sokulur.
Anahtar vidaya yeırleştirilince anahtardaka
ok, vıid.adaki oluk yerini belirtiır. Vida yerleş
tirilin,ce kılavuz tel çıkarılır. Plağın 135 veya
150° 'açıyla yerleştirilmesine gore vida somun anahtaru 1 veya 2. çizgiye kadaır sokulur. Vıida çentik yeri kontrol edildikten
sonra plağın namlu kovanı şeklindeki boş
luğu, vida arka ucuna yerleştiırilir ve sonra
kovan kılavuzu ile bu kovanın vida gövdesinde kayması sağlanır. Kovan kılavuzu çı
karılıp plak femur dış yüzüne vidayla tesbit
edilir. Sonra lag vidası arkasına ve plak kovanına konulan sıkıştırma vidası döndürülerek lnrıık yerinde kompresyon sağlanır.
Deyerle ise femur boynunda kompresyo·
nu trokanterik bölgeye yerleştirilen genıiş
plaktaki 12 delikten uygun bulunan uzunlukta 3.6 mm çapındaki vidalardan en az
9 tane yerleştirerek riiid tesbit sağlandığını
ileri sürer.
MüUer'in Kalça

Plfilı:llan

:

Femur boynu psödaırtrozunda ve bazen
Pauwells'in III. tip kırığında kınk çizgisini
dikey durumdaki makaslama etkisinden kurtaraırak ~yataJ'.' duruma getirmek ve böylece
aksial t(ksenin uzunlamasw,a yönünde kompresyon sağlamak amacile' büyük trokanter
bölgesinde kaidesi dışarda üçgen çıkarılarak
120° açılı Miller Plağı konur. Plak kamalı
kilsmı büyük trokanter yrikaırısindan · femur
boynuna, kıhk çizgisine geçecek şekilde yerleştirilir, köşe yerindeki eyilim trokantere
uyar, plak femur Cismine vidalanır.
Müller-Harris tipi denilen bebek, geliş
me çağı ve yetişkinler içiri değişik şekilde
bulunan kamal.ı kısmı ile plak arası 90° açı
lı, fakat birleşme yeri aırkaya kavisli plak
tipleri de kal9a osteotonııilerinde kullanılır.
L Plağı : Instabil bazal ve trokantetik
bölge kırıklarında kondil plağı da kullanıla.
bilir. L şeklindeki plaklar femur, kondil ve
suprakondil kııııklarında, tibia. proksimal ve
hatta humerus proksimal bölge kırıklaınnda

da kullanılır.' L şeklindeki kondil plağının
yatay kısmı kemiğe saplanacak ~ekilde keskıindir ve hatta dönmemesi için bu kemiğe
saplanan kısım boyunca
diklemesine bir
perde veya girinti yapıl:rmştır. L nin vertikal
olan kısmı kemik yüzüne yaslanacak ve ortaya tesbit edilecek şekilde delikli plak tipindedir.
·
Femur proksimalindeki
osteotomilerin
tesbiti için Bosworth spline (kamalı plak)
ucu çentikli ve keskin W ainwright plağı ve
Blount kamalı plaği yapılmıştır. Bunların
kamalı ve kemiğe saplanacak kısmı isteni
len açıda bükü lerrek
kullanılmıştır. Fakat
kompresyon yapan plakların kullanılışı ile
bunlaır kullanılmaz olmuştur.

6-

EKSTERNAL FİKSASYON
IExternal Fixationl :

yeri füzyolojisini bozmamak ve kı
yerinde cerrahi girişime ait komplikasyonlar yaratmamak amacile, kırık yeri distal ve proksimalinden kemik eksenine elik
ol.arak yerleştirilen paralel çivilerin dışarda
ki çubuklar aracılıığı ile tesbit edilmesine
eksternal fiksasyon ve bu amaç için kullanı
lan araçlara eksternal fiksatör deniıniekte'..
dir. Bu. yöntemle kırık uçları birbirine yaklaştırıl<ıp,
uzaklaştırılarak ve döndürülerek
iyi uyum, redüksiyon sağlamnıya çalışılmak
ta, hem de .bu çiviler çubuk aracılığı ile yaklaştırılarak kıırıık yerinde aksiye! kompresyon
veya uzakıaŞtrııarak distraksiyon yapılmak
'tactır. Bu yöntemin diğer üstün yönü, bu ciazla hastanın ekstremitesini erkenden kulianinası veya ayağa kalkması kolaylaşmak
.tadıır. Bu yöntemle' tedavi ilk yallarda daha
çok, internal fiksasyon yapılması adeta yar
sak olan yuınşak doku kaybı bulunan açık
kırıkların tedavisinde kullanılıırken giderek
damar, sinir. yaralanması ve yanıklaır, psödartroz, kemik defektli infekte kırıklar dahil birçok kmk türünde seçkin tedavi olarak
kullanılır duruma gelinmiştir.
Kırık

rık

Conney (1979) e göre, bugün birçok tipleri bulunan eksternal fiksatör fikrini ıilk ortaya. atılan 1860 da .Rigand'ın ulna kırığında
ulnaya geçirdiği çivilerin dıştaki;.;uçlarını iple

bağlamasıdır.
Nunıamaker'e göre ise öncü
Lambotte'clk. 1907 de·LaIJl.botte kırıktan ge~
çirdiği transfiksiyon çivisini dışardaki aracı
Cç;ubuklara) tesbit ederek eksternal fiksasyon uygulamışbr. 1934 te Anderson açık tibia kırığının distal ve .proksimalinden geçirilen çivileri bacak yanlarındaki çubuklara
tesbit etmiştir. 1939 da Hohmann bunu bdr
cihaz, (aygıt) olarak ortaya koymuş ve bu
Vidal ve Adrey tarafından modernleştiril
miştir. Bir yandan kemiğe geçirilen çivileri
methylmethacrylate Cdiş hekimlerinin protez kal!ı.bında kullandıkları daha ucuzdur)
dle yanlarda tutarak yapılan ev işi Chome
made veya do-it~yoursem yöntemi uygulanırken İsviçre, İngiltere, İtalya, Fransa, Rusya ve daha birçok ülke gibi bizde gelişmiş
cihazlar yapılmıştır.

Bunlar içinde en yaygın kullanılan Oxphord, W agner diğer cihazların hepsinin
müşterek yönü dıştan tesbit
sağlamasıdır.
Fakat diğer yandan özel somunlar, makara,
burgulu veya menteşeli kollarla kompresyon
sağlıyanlar daha çok kulla;nıılır duruma gelmdştir.
Segmenter kırıklarda ise fragmana
vertikal ve oblik diğer çiviler kullanılarak
bu düzgün durumda tutulur. Bu sistemin en
çekinilen tarafı kemiğe yerleştirilen çiviler
etrafünda çivi yolu infeksiyonu gelişmesidir.
Bunu azaltmak için çivinin kemiğe el perfaratörü ile yerleştirilmesi, hem kaymayı
önlemesi, !hemde kompresyon için kemiğıi iyi
tutunması amacile ucu veya kemiği tutacak,
orta kısmı burgulu çiviler CSchanz .vb. çiviler) kullanılması önerilmektedir. Ençok kullanılan 3 sistem hakkındaki bilgiyi özetliyelim.
Hoffmann Sistem :
Bunda; çivilerin yanlarda tutunabilmesi
için yatay deliği ve çubuğun geçmesi için
de uzun deliği olan kavrama balğantı veya
başlıkları Carticalating coupling), ve çivileri
sıkıştıra bilyeli eklem Cu:riiversel ball joinU
v:e distal ve proksimaldeki kavrama veya
bağlantı başlıklarına tutturulan ayarlı çubuklar Cadjustable · connecting rod) vardııır.
Bağlantı başlıklarının hem yatay Cçivi için,
hemde uzunlamasll).a• <rod·için) hareket ola-
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nağrvairdıI\ Kuıianılan çiviler 4 mm çapında

ğından

20, 25 ve 30 cm. uziınluğuridadır. Tek yönde

lerek

kullanılacaklarda

kansellöz kemiği· tutması
için. yalnız uçta 5 cm. lik kadar kısmi. veya
kemiğin. ka;rşı tarafından geçmesi istenilen~
lerde 35-70 mm. lik orta lüsmı yivli çivi kullaruılır.

Çiviler ameliyathane koşullarında ve yeır
yeri damar ve sinirler göz önünde bulundurularak yerleştiriUr. Kırık bölgesinin
distal ve proksimalinden geçirilen çiviler
ciltte yapılan 1 cm.lik uz.un veya cilt nekrozunu önlemek için yapılan çapraz kesiden
çivi, el perfaratörüyle yerleştirilir. Burgulu
çiviler için ilkin 35 mm.. lik perfaratör ucu
ile yuva hazırlanması önenilir.
leşme

ve son yıllarda tibia
kırıklarında çivi yalnız karşı korteksten geçmiyecek şekilde bir taraftan yerleştirilerek
cihaza. bağlanır. Pelvis kırıklarında olduğu
gibi kemiğin bu yerinden yerleştirilen çivdler karşılıklı ve önde bfrbiri ile bağlantılar
la bir sistem oluşturu,rlar.
Femur

kırıklarında

ôzelıikle osteoporotik kemiklerde her
fragmana 3 çivi, birbirine. paralel olaırak
yerleştirilir.
Fragman küçük veya ekleme
yakınsa, bir tarafa 2 ve hatta tek çivi yerleş
tirilebilir. Çivilerin ayni düzlemde olması
için kırık redükte ·edildikten sonra, ilkin pe~
riferdekileır sonra kırık yerine yakın olmak
üzere çiviler bribirine paralel yerleştirilir.
Çivilerin radyoskopi altında yapılması idealdir. Çdvilerin ciltten 2-4 mm. uzağına kadar
olmak üzere yanlara kavrama başlığıı ve
klemp yerleştirilerek, üzerinde bilyeli sıkış
tırıcı eklem bulunan ve gerekli
uzunlukta
yan çubuklarla distal ve proksimal fragmanla:- tesbit edilir. Sonra bilyeler sıkış
tırıldıktan sonra yanlaırdan, somunu çevirerek çiviler aracılığı ile fragmanlarda istellilen komp:-esyon sağlanır.

Rodlar tek veya iki tarafta olabilir bazen bir tarafta yan yana iki rod kullan~lar
bile olmuştur. Rot'lar statik <tesbit) veya
dinamL1ı: Ckompresyon, distraksiyon) kullanma amacına göre değişik kalınlıkta olabilir.
Bazen bu rot'lar çember şeklinde yukardan
ve aşağııdan tesbit edilir. Çiviler çıkanlaca-
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her 2 taraf kademeli olarak

gevşeti

çıkarılmalıdır.

Roger Anderson Sistemi :
Bunda çiviler sıkıştıırıcı klemp ve yandaki alüminyum çubuğa (rood> tesbit edilir.
Aluminyum çubuk <rod) kemiğin bir veya.
iki tarafına yerleştirilebilini!.r. Bunda her
fragmanın metafizinden 1 veya 2 çivi geçirilmesi, çivilerin aynı . düzlemde olması veya
birbini arasında 60° den fazla açı yapmaması
önerilir. Bu alçı veya atel üzerinde kullann.lır. Hoffmann sistemi bu sisteme göre daha
iyidir.
W agner Cihazı :

Femurda olduğu gibi yatay çivilerin şiş
gibi bir yandan. sokulup öbüır taraftan çıkarılması sakıncalı olan kırıklarda,
ekstremitenin yalriız bir tarafından sokulan
ucu dişli Schııaz çivilerile bir yandaki bar
veya çubuk üzerinde !hareket edebilen bilezik şeklindeki bağlantı kelepçesinden geçürifü·. Kelepçelerin bir yüzü üzerindeki vida ile
Shanz çivileri sılcrştırılrr. Çivilerin bulunduğu distal veya proksimal bağlantı kelepçeleni, bunlar arasındaki burgulu anahtar Cturnbuckle) çevrilerek biribirine yaklaştırılır
Ckompresyon) veya uzaklaştırılı:r · Cdistraksiyon). Fakat 1981 de piyasaya çıkaırılan modern aygıtlardaki kelepçelerin biri bar .üzerinde sabit olup, diğer tarafta bul'(lnan bağ
lantı kelepçesi ise bar içindeki hareket edebilen ikinci bar'ı; sabit kelepçeli yerdeki s<>mun başlıığım döndürerek,
araba krikosu
gibi, haıreketli kelepçeyi yani bundaki çivdleri sabit kelepçedeki çiviler yaklaşt'lnllakta.
Ckompresyon veya ulaşklaştırınakta Cdistraksiyon) dırlar.
Bu tip aygıtla gereken
kompresyon veya distraksiyon birkaç gün
aralarla veya hergün yapılabilmektedıir.
kekabı

Bu nedenle Wagner tipi cihazlarla feözellikle çok kısalığı olan kırık
lar, infekte, nörovasküler yaralanması bulunan veya büyük kemik defektli kını.klar ile
geniş yumşak doku defekti olan kmıklarda
başarılı sonuç alınır.
muır kmğı,

Eksternal fiksatörler, bir yandan infekte veya açık yara klasik yöntemlerle ve ser-

best, pedüküllü veya vasküler

gıreflerle

ör-

~lürken diğer yandan defektli Yeya infek-

te psödartrozun tedavisinde. ve büyük ceerrahi redüksiyon ve iriwrnai fiksasyon giri.Şi
mine dayanamıyacak olanlarda yapılabilir
ve ekstremite hareket veya fonksiyonu baş
latılmış olunur.
Poliomiyelit, diğer doğuştan veya sonradan olan nedenlerle gelişen kısalmış kemiği
uzatmak için bizim kullandığımız Anderson
yöntemine göıre W agner yönteminin pahalı
olmasına rağmen daha kolay taşınabilir ve
daha güvenceli olduğu düşünülebilir.
Son yıllarda özellikle baza Avrupa ülkelerinde her tip kırığı, hatta birkaç haftalık
istirahatle ayağa kaldırilabilecek olan çeşit
li kırıklarda ve . pelvis kırıklarında eksternal fiksasyon uygulama hevesi uyanmıştır.
Bunun komplikasyonları (10 .% kadar çivi
yolu infeksiyonul unutulmamalıdır. Femur
kırığında intramedüller çivi. veya plak, tibia
kırıklarında PTB alçısı ve erken
yürütme,
colles kırıklarında kapalı redüksiyon hala en
geçerli tedavi yöntemidir.
CERRAHİ REDÜKSİYON NE ZAMAN

YAPILMALIDffi
Önceki senelerde kırıklardaki cerrahi
;redüksiyonun hasta genel durumu düzelir
düzelmez ilk 1-2 günde cerrahi redüksinun yapılması önerilirdi. Bugün femur boyııu kırıkları ve ka1ç·a.nın çQkıklı kırıkları, nörovasküler komplikasyon nedenife yapılan
girişimler ve debridement sürecinde yapılan
minimal osteosentez dışında kırık tedavisinde acil osteosentezin yeri hala· tartışmalıdıır.
AO grubu ise bu genellemeye karşıdırlar erken girişim yanlısıdırlar.
Femur boynu kıruklarında, genel durum
izin veriyorsa, ilk 12 saatte ameliyatı önerilir. Ne kadar geç yapılırsa femur başında
avasküleır
nekroz oranı o kadar çoktur.
Massie'ye göre 12 saatte yapılanlarda 25 % ,
13 - 24 saatte yapılanlarda 30 % , 24 - 48 saat
içinde yapılanlarda 40 % , daha sonra yapı
lanlarda 100 % dür DePalma, 2. günden sonraki cerrahi redüksiyon da avasküler. nek-

ıroz oranının 50 % olduğunu bildir:miştir. Femur baş avasküler n~krozu, tr~vniıitik kalça
çıkığının. ilk gündeki cerrahi redüksiyonunda 25 % , ikinci gündekilerde 4Q %\ daha
sonra, <.:errahi redüksiyon· yapılanlarda 70 %
kadar bulunmuştur.

Diğer yandan önll:.ol, tibia ve feniur cisim kınklarında yunişak doku iyileşmesi
için ce:rırahi redüksiyonun kırıktan sonra 714. günlerde yapılması önerilmektedir. Dehne tibia cisim kırıklarında c~rrahi tedavinin
kırıktan 10-11 gün sonra yapılmasını önerir.
Smith ilk 6 günde cerrahi. redüksiyon yaptığı
78 ö~ol ku1ğından 17 _(21. %l .sinde psödartroz tesbit ettiği halde, 7 günden sonra ameliyat yaptıığı: 52 önkol kınığııda. hiç psödartroz görmemiştir.. Erken ameliyata aldığı. 85
femur cisim kırığı~da 20 (23 o/o.) psödartroz,
geç arıtel~yat ettiği. 126 ;t:emur kırığında .1
psödartroz görmüştür. Aynı otör erken debridement yaptığı tibia açık kırlklannda 20 %
infeksiyon, erken intramedüller çivi kullandıklarında 33 % infeksiyon, 44 % kaynama
gecikmesi görmüştür.
Diğer yandan AO cuların yayınları ilginÇtir. Christensei:ı 40 % ı açık olan 96 tibia kırığında ilk 5 · saatte ameliyat yaptığı
ve AO plağı koyduğu açık kurıklarda hiç infeksİyon ,görmediği halde, 10 saat sonra AO
plağı koyd11ğı.ı kapalı kırıklarda 5.3 % ora-

nında ~rfeksiyo~ görmüştür.
Rıitmann ise 207 açık· kırıkta erken internal fiksasyon yapmış, 7.5 % infeksiyon, 7 %
osteomyelit gelişmiştir. Chapman'ın erken
internal fiksasyon yaptığı olgularda ortalama infeksiyon oranı 10.6 dır CTip - III te
41 %l.

Magerl'de 70 % ini Hk 8 saatte plakla
tesbit ettiği 67 femur cisminde ancak 2 (3
% l dnfeksiyon görmüş, fakat 9 plak C13 % l
kıınlmııştır.
·
·
Femur boynu ve trakonterik bölge kı·
travmatik kalça çıknğı olğularında
erken cerrahi redüksiyon ve internal fiksasyonda herkes birleşmektedir. Diğer kırıklar
da ise internal fiksasyon için ameliyat 7-14
gün içinde yapılmalıdır.
rıklarında,
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.TRAVMATİK KOŞVLLARDA

iMP:i;A.Nr

CPRÔTEZlİ:.ER
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Travmatik koŞ1lllarda özellikle geç k6mp1ikasyonla~da'- ekleme yakın kemik) uçlan
veya eklem yüzleri rezeke •edilerek bimların
yerler:ine rezek~ edilen. kıısma benzer biçimde madeni Neya sentetik. parça Cimplant)
konulmasına protez deruımektedi.ır.

ra' nede~' oluŞu nedenile; eklemi

oluşturan
her iki birim yerine riiaderuYpföte!:li :ParÇa!~"i
konularak· total protez yapıldı;• İki maden arası sürtünmenin de korozyonlara sebeb olduc
ğu görülerek bu·· protez parçalfü'ından
biri
veya değme (temas) yüzlerinden biJr veya
ikisi de polietilenden yapılmıya başlandı.
Yukarda saydığımız tüm gelıişmeler, ençok kullanım yeri olan kalça implant veya
protezlerinde olmuştur. Dünyada yılda 300.
000 kadar kalça protezi kullanıılmaktadır.
Protez veya implantlar daha çok rekonstrüktü ortopedinin uğıraşı alanı olmakla beraber
bazı akut travmalarda ve travmaların
geç
sonuçlarında
kullanıldığı· için özet
bilgi
vermiye çalışılacaktır.

Bu.nlar daha çok dejeneratif, metabolik,
nedenlere, eklemleri oluşturan kemik ·ıasımlarınm nekroz, ·uzis, sklerozis ve
deformasyonu, .eklemin anlcilozu, eklem çevre dokularının kontrakSiyoniı nedenile ağrı,
deformite ve ha:reket güçlüğü veya yokluğunUn. onarılması için kullanılmıştır. Fakat ktrık ve çıkık nedetnile stabilite ve fonkKalça eklemi için femur boyun kaidesisiyon kazanıılamıyan · eklem çevresi kırıklar
la,. geniş bağ yaralanma ve instabilitesi bo- ne dntramedüller olarak yerleştiirlen kalın
zulan eklem tıravmaları, psödartroz, avas- , saplı CgövdelD Thompson ve yassı ve pencereli saplı (gövdem Moore protezi 1950 !erküler nekroz ve deformite gelişen eklem içıi
veya çevresi kırıklarında ötedenberi birçok den sorura geniş uygulama alanı buldu. Jufasya CcampbelD ve tendolarla, hatta 1940 det'nin akrıilik baş protezi de bu yıllara rastta Simith Petersen'in kalça eklemi arasına larsada uygulama alanı bulamamıştır. 1951
madeni takke Ccup) koyaırak rekonstrüktif de McKee, Tompson protezine asetabuler
parça ekliyerek ilk total kalça protezini kulgirişimler yapılmışsa da .pek başarılı olunalandı.
Fakat biomekanik özelliklere göre fiZmamıştır Ayrıca ikinci Dünya Savaşı sonunda beslenmesi ve •nıhsal durumu bozulan yolojiye en yakın total protezin illcin Moore
protezi ve teflon Cpolytetrafluoroethylene)
yaşlıların birikimi, artan kalça kırıkla.nının
çivileme ile bile 6-12 ay süren koltuk değ~ den yapılı asetabulum paırçası ile ortaya
nekli ve güdümlü yaşamları psikolojik ve koyma ve bunun yayma onuru Oharnley'iJ1
sosyo-ekonomik sorunlar yarattığını izle- 1960 ·ta başlıyan yayınları. ile sağlanmıştır..
yen ortopedistler, kırılan ekleme yakın kıs
Sonraları Moore, protezi ·yerine
kendi
mı çıkararak yerine madenden veya sentegeliştirdiği küçük başlı madeni protez ve potik yapıda ve çıkarılan kemik biçiminde bir
lietilenden yapıla kalın asetabUler paırça geprotez uygulamayı düşünmüşlerdir. Mühenliştirmiştir Baş ve asetabuler protez parçadislerle yapılan . işbirliği sonucu 1050 de
laırının hazırlanan kemfk yuvayı ilkin akriThompson, F. ve Moore, A. iki ayrı femur
lik Cmethylpolymethacrylate), poliuretan COs·
başı protezi geldştiırmişlerdir, sonraları femur
tomer} le tesbiti yapılırken son polytetrafbaş ve boynu yerine ·konulan bu protezlerin
luorethylene de kullanılmıştır. Total kalça
paslanmaz çelik, vitalylım ve titanyumdan
artroplastisinde birçok yeni modelleır ortaya
yapılı birçok tipleri Çıkafıldiysa d.a ençok
konulmuşsa.da ençok
kullanılan
Charnley
gene bu iki tip kullanılır.
tipi ve 1970 de geniş uygulama alanı bulmıc
ya başlıyan: Müller tipidir. Mililer protez
Son:-alan omuzda, diz, el ve bilekte. ve
hemen her eklemde artroplasti · amacile probaşı Charnley C22 mm) d.nkinden büyüktür
tezler ortaya atıldı. Bunların bir kısmı eklem
(32 mm} ve boyunlaırı 3 değiışik tiptedir, dayüzlerinden yalnız birlnin değiştirlmesine yö- ha çok valgus durumtinda yerleşir. Son yıl- '
neliktir Chemiartropla8tn, Sonralan inaden~ larda seramik (alirhinyttrh oksid ve ka:rbOnI
kemik arası sürtünmenin kemikte aşınmala- ten yapılı total protez tipleri veya baş . k1Stümoraı

mı değiştiıjl~bHen ~iplerde kullanılmıya .baş
lanmışsa

da henüz. deneme ·aşamasındadır.
Asetabulum parçası CCup, takke veya .fincan). polietilendendir. İçleri Charnley, MfilJer .veya d,iğer protez başını:ı- uyacak şekilde
çukur; diş taıraflan . hazırlanan ase.tabuler
kemik çimentosu ile yapışacak şekilde pürtüklü veya girintili, boynunq.a rontgende göırülmesi için tel halka vardır. Hemiartroplasti olarak femur baş ve boynu yerine
thompson, Moore veya benzeni protezlerin
3 kullanılma indikasyonu vardır.
Çok parçalı femur boynu kırıklarıı
CPauwells-III. tip Jveya ikinci ameliyata dayanamıyacak olanlar,
1)

2l

Nöropsikiatrik hastalar,

3) Patolotiik koşullar. Bunlarda da total
protez kullananlar giderek· artmaktaysa da
kalça ekleminde artroz, artrit Cromatoid vbl,
ankiloz, femur baş, boynu ve asetabulumda
avasküler nekroz olanlarda femur boynu kı
rığı olunca total protez uygulanma.kıtadır.
Pretez ve total protez .en çok kalçada
kullanılmakta ve ensıİr olarakta buraya ait
komplikasyonlar görülmektedir. O nedenle
kalçada .implant ameliyatlarım 55; hatta 60
yaşından evve). yapmamalı ve zorunlu olmadıkça yapmamalıdır.

DİZ PROTEZİ :

Diz için illrin tibia platoları yenine kondil protezleri konması McKeever ve Mcintoslh'la .başlaırsa da. femur distal ve· tibia
proksimal yüzlerini değiştiren menteşeli veya eklemlıi total diz protezleri 1953 .te. W alldius, 1960 ta Shier'in çalışmaları ile uygulanma alanına girmiştir. 1971 de Gunston'un geli,ştirdiği polisentrik, ı976 da Ranawat'ın geliştirdiğıi
menteşesiz
kondiler duocondy lar veya hareketi sınırlıyan Csemiconstrainedl ve spherocentric tipler kullanılmak
tadır. Travmatik olaylarda diz protezi ancak
geç görülen post-travmatik artroz ve düzeltilemiyen plato kusurlarında kullanılır. Bizim yaşama koşullarımız nedenile ..diz.protezi çok az.kullanılır.
·
·

OMUZ :(:lROTEZLERİ :
Ağrıılı ve hareketleri Sınirlı omuz hastalıklaırriı:cia hfilfietus 'ba.Şınui'. rezeke eddlerek

yetine humerus cismine intramedüller olarak madeni protez• yerleştirm,e. . çalışmaları
1950 li yılların başında Neer tarafı:İıdan baş
latilmış, ilk sonuçlar 1955 te yayınlanmıştır.
Sonradan değişik şekilleri yapılan Neer ve
diğer humerus başı paırsiyel protezleri kadar
glenoid yüzü de içe:ren total omuz protezleri uygularnru.ya başlanmıştur.
Neer'in belirlemesine göre humerus
proksimalinin 4 parçalı kırık ve kırıklı çı
kıkları, humerus başının . yarıdan çoğunun
çökmesi veya başın yarıldığı taze travmalaır
da Neer'in baş protezi, skapulohumeral ağır
artroz; ağmlı deformite yapanlarda Neer
veya diğer total omuz protezi kullanılır.
DİRSEK PROTEZİ :

Dirsek eklemine ilk. yayın akrilik protez'e ait olup,,1947 de 'Mellen tarafından, daha sonra 1952 · de Venable tarafından daha
geliştirilmiştir.
Yalnız humeius distali, humerus dista1i ve radius başı rezeksiyonundan sonıra ulna proksimaline kullanılan tiple;:-le, son senelerde her 3 kemik için komple
total dirsek protezleri uygulanmıya başlamışt1r.
.
'
Taze kırıklardan humerus distalinıi.n
çok parçalı veya tüm dirsek eklemini oluş
turan kemiklerdeki parçalı ve aymlmış kı
rıklarda primeır protez kullanılırsa .da uygun .olanr gelişecek ankiloz, defo•nnite veya
artrite göre• gerekirse. sekonder olarak daha
sonra dirsek protezi koymaktır. Yetişkinlerin
radius başı parçalı kınklaırında Ccrushl
yalnız radius başı protezd.. kullanılmıştı.ır.
EL ve BİLEGİNDE PROTEZ :

Bu daha çok artrit ve deformiteler için
öncülük .ettiği silastik, interfalan~eal, inetakarpofalangea'.1 protezler yanın
da, lunatum ve özellikle namüler kemik
psödartrozlaııı ve avasküler
nek:rozlarında
bu kemikler yerine kullamlan protezler ve
hatta Radio-karpal .artrozda kullanılan el biŞ>wanspn'uıı
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leği protezleri ortaya atılmıştır: "!iuh!a'.rdan
ençok kullanılan IP ve MP eklemler. içıin
olanlarla. navıi.küler. kemik protezleridir.
AYAK. BİLEGİ PROTEZİ:
Bilek artriti ve ankilozunda ilkin 1973 te
Smith'i:n. yayınladığı talus üst yarısı ve tibia
eklem yüzüne yerleştirilen •. protezlerinin .ıs
değişik tipi varsa
ua bunlar az uygulama
alam bulmuştur.
Protezlerle. ilk bakışta hareketli bir eklem kazanılacağı jçin başarılı bir girişim
olarak düşünülebilinir. Bütün kullanılan madeni (paslanmaz çelik, vitalyum, titanyum)
veya sentetik (polietilen, seramik ve diğer)
maddeler veya kullam.lan kemik cimentosu
Cakrilikl gibi maddeler etkisile gelişen fizik,
mekanik ve ora,.,onik değişiklik ve komplikasyonla:· çok önemlıidir. Bunlardaki aşınma,
bunların yaptığı yabancı cisim etkisi, nekroz,
abzorbsiyon, gömülme, gevşeme, disfokasyon,
infeksiyon, kırılma, kireçlenme, ankiloz, ağ
rılı eklem, kas atrofisi,. bağ gevşekliği yapabileceği ayrıca ameliyatın kanama, damar ve
shıiır zedeleı.µnesi gibi güçükler yapabileceği
defalarca tj.Üşünülerek ameliyata karar vermelidir. Aynı zamanda protezlerin iyi. ve kötü sonuçlari, kalçadakilerin 10-20 sene içinde
değişebileceği hastalara açıklanmalıdır.

polimeriz~ olur, ilkin elastiki olan

Ş~killer. varsa da piyasada·. en çok •bulunan
tôz, W gr. sıvı şeklidir. Bunlar karışınca 4
diıki.kada macun sertliğinden lastik kıvamina
dönÜşür, ılık bir sıcaklıkla seırtleşme baŞlar.
Sertleşme olunca ısı 90° ye kadarr çıkar. Bu
esnada kan basınOı, Özellikle sistolik, 2-3 da'kika. içinde dı}şer. Bu sıcaklık 0.5 mm lilc kem.ik' Yü2'.e1yitiô.e ·yanık tiekrozu yaparsa! da'..
sonradan zamanla burada 1-2 senede 0.5-1.5
mm. lik fibrokartilaıjirioz bir tabaka oluşur
ve çevrede gevşemeye neden olur. Çevre
yumşak dokuda nekroz 3 mm.e kadar 'nerler. Bu donmuş kemik çimentosunda bile 3-4
% kadarr polimerize olmamış reziduel monomer kalır ki bu toksik ve allerjik etki yapar,

Bu nedenlerle zorunlu olmadıkça .kemik
çimentosu kullanılmamalı ve· kullanılacağın
da hazfrlama ve· uygulama tekniğine çok
özen göstermelidir.
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Kemik Diafiz

Kırıklarında

K,ompresya,n .OsJepsentezi
* Doç .. Dr.

Kemik diafiz kırıklarında başarılı bir tedavi içiri) en önde aranan şartlardan biri star
bilitedir. Bu, genelde intramedüller çivi
veya plak-vida kombinasyonu ile elde edilir.
İntramedüller tesbit bugünkü konu dışında
olduğundan . sadece, plak-vida
hatta daha
doğrusu sadece . kompresyon · . yapan plakvida ·kombinasyonu üzeriride durulacaktır.
Kırık iyileşmesinde bilindiği gibi CŞekil
1) frngmarilar .. arası kompresyonun_. büyük
önemi vardır. Şekilde görüldüğü gibi kompresyon olan bölgede primer .kallus He iyileş
me kompresyqn olmayan bölgede ise segonder kallus ile iyileşme oluşmaktadır.

Plak-vida ile osteosent9z9 geçmeden önce aslıında pek sık kullanmadığımız sadece
vida ile osteosenteze cleğinmek isterim. Bu
tür osteosentezler ancak' kırık hattmrn şaftın
en az 2 misli olduğu durumlarda <Şekil 2)
yapılır, bu osteosentez oblik ve spiral kırık
larda uygulanır, . vida kemik eksenine inen
dik ile kırık çizgisine inen dik arasıında oluşan açının ortasından vidalamr. Şayet kompresyon yapılacaksa CŞekil 3) vidaınn ilk girdiği fragman 4,5 mm ile alt fragman 3,2 mm
çapındaki bir matkap ile delinip vidanın alt
fragmanı çekmesi ve kompresyon
yapması
sağlanır.

Plak-vida ile kompresyon osteosentezi bigibi 2 ana grupta toplanabiliır :

lindiği

ı - Kompresyon
osteosentez,

cihazı aracı

ile

yapılan

2 - Otokompresyon yani kendi kendisine kompresyon yapan plaklarla gerçekleşti
rilen osteosentez.

*

İst. Ündv. Ortopedi ve Trav. Anabilim Dalı

Not : Şekil fotografları kağıt üzerine silik fotokopi şeklinde olduğundan klişe yapı
lamamıştır.

Mişeıl KOKINO

Çok çeşitli modelleri olmakla birlikte
ana prensipleri berız;er ·olan bu kompresyon
pillıazlarından örnek olarak .A.O tipi otokompresyon plaklarından da yine AO'nun
DCP plağı:ı ile · Mitte~eier'in otokompresyon
plağı üzerinde· durulııcak
Kompresyon . uygulanacak olan kıırık
4) hafif oblikse kompresyon uygt.llanacak. yön .veya plağın tatbik edileceği
taraf .oneinli bir rol oynar. Oblik bir kır.ığa
şekil 4'a daki. &"ibi bir koinpresyon uygulanır
sa fıragmanlarda kayma oluşur, bunun için
ya kompresyonun yönü ·değiştirilir veya şe
kil 4'b deki gibi p}ak kemiğin diğer yüzüne
tatbik edilmelidir.
hattı CŞekiL

Plak kompresyon ·uygulanacak kemiğin
hangi yüzüne konacaksa ona uymalı. •ve bilhassaı önemle üzerinde
durulması gereken
bir nokta da plağın orta kısmıının iki ucuna
göre kemikten biraz açıkta. durması, başka
bir deyimle kompresyona başlamadan plağın
uzağındaki kıırık uçlannin mümkün olduğu
kadar birbirlerine değıneleri CŞekil 5) aksi
takdirde kompresyondan soma bu uçlar birbirlerine basınç tatbik edeceklerine tam aksine birbirlerinden uzaklaşacak ve ters bir
etki ortaya çıkacaktır. Aynı şart oblik kmklarda da geçerlidir. Ancak kırık hattı seviyesindeki vida kır.ık hattının kat'edecek şe
kilde oblik konulmalıdır.
Kompresyon cihazı aracılığıı ile yapılan
osteosentez tekniğinde kırık hattının takriben ı cm uzağıından 3.2 mm biır delik açılır
CŞekil 8) diş çekilir, repozisyon yapılıp plak
yerleştirilir ve kortikal
vida ile vidalaınır.
Repozisyonun temini bir kemik tutma pensi
aracılığı ile olur Plak ucundan 8 mm ötede
drill cezve&i aracılığı i1e 3,2 mm çapında bir
delik açılır ve kompresyon cihazının ucu bu-
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raya. vidalanır. Çengel şeklindeki diğer ucuise plağa takılır. İlk vida konan kısmın vidalaııı
tamamlanır ve sonra kompresyona
başlanın-. «Kardan> anahtarı ile 40-45 kp luk
bir basınç, normal somun anahtarı ile 120
kp luk bir .basınca kadar varıılabilir. Bu yüksek basınç altında repozisyon tekrar kontrol
.edilerek durum tatminkar ise diğer vidalar
konur ve en sonda cihaz çıkarılır, oraya da
vida konduktan sonra osteosentez tamamlanır. Osteosenteze başlarken daima ilk vidıiyı
kırık hattının yamndaki deliğe CŞekil 7) tesbi t etmek gerekir aksi takdirde şekil 7'b deki hayata düşülmüş ollırr.
Şekil .B'a da AO'n~ DCP (dinamik kompresyon plağı) plakları gÔrülmektedir; Tatbik
edildikleri bölgeye gÖ~ ç.eşitli boy ve kalın
lıkları mevcuttur. Bu ':P1i:i.k1arda <Şekil 8'b)
.bir kürenm Cvidab~ıl bir silindir içinde
kaymasrı. prensibi ö~örülmüştür. Vida başı
nın düşey hareketi, .silindirin. yatay kayması
sonucu alttaki kemikte bir ·karŞı
hareket
oluşturur. Tam bir kayma olanaksızdır. Vidaların son konumu·oblik· ve horizontal sınır
ların birleşme noktasıdır. Bu noktada vida
başı vida deliği ile sperik bir temas. içindedir ve bu durumda en iyistabilite sağlamµ;ış
oluır. Bu osteosentez tekniği de (Şekil S) yukaırda anlatılan cihazlı kompresyon tekniği
ne tamamen benzemektedir.
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Mittelmeier kompresyon plaklaruna ge.
lince CŞekil 10) bunların bir tarafı norm.al
delik, diğer taırafta ise en dışta 27 derece
meyilli bir delik, plağın uzunluğuna göre en
az bir veya birkaç 45 derece meyilli delik,
en içte ise kemiğiın plaktan uzaklaşmasını
önlemek için planlanmQş olan oval bir delik
vardır (Şekil 11).
Osteose.ntez tekniğin~ gelince önce normal deliklerden CŞeki1 12) plak, kınk ·çizgi,
sinin bir tarafına tesbit edilir, Repozisyqn
yapılıp kırık çizgisiıne yakın olan. ovaı deliğin
en uzak noktasından kayma vidası konup
tam sıkıştıırlır, sonra da yarım tur gevşeti
lir. Daha sonıra plağın ucundaki. 27 derecelik
deliğe, kmk ucundan en uzak noktasına <Şe
kil i3l vida konup sıkıştırılır, aynı şekilde
45 derecelik deliklere ·sırası ile vidalar konur
Cda'.ima .vidalatr kırık çizgisine göre en uzak
noktadan konur) ve sıkıştırılır, en sonda da
tüm vidalar tekrar kontrol edilerek biır daha sıkılır.
1

27' derecelik vida 63 kp luk, 45 .derecelik
Vıida 100 kp luk. bir ba5ınç sağlar. Bu basınç
şekil 14 .de görüldüğü gibi 350 kp'a kadar da

yükseltilebilir,.
Kompresyon osteosentezi uygun seçilıniş
olgularda tekniğine uyularak yapıldığında
çok başatrılı sonuçlar· vermektedir.

Konıpresyon .Mekaniznıasmda Eksternal Fikzatörün Yeri
Op. Dr Orhan GİRGİN

Eksternal fikzasyon fikri 1840-1860

4:

yılla

rımda RİGAND, MALGAİGN ve Levi gibi cer-

rahlar ta.rafından ortaya atılmııştır. O zamanki koşullarda alınan sonuçların iyi olmaması
bu yönteirıfu. gelişimini engellemiŞtir. Birinci
dünya savaşında, HUMPHREY ve CRİTE ieksternal fikzasyonla. tedavi girşimlerine yeniden başlamışlardır. Fakat alınan sonuçların
gene başarısız olması bu fikri tekrar ikinci
plana itmiştrr. İkinci dünya savaşında ve
sonrasında LANBERT, ANDERSON, JUDET,
CHARNLEY ve özellikle HOFFMAN kendi cihazları ile konuya tekrar· eğilmişler ve başa
rılı sonuçlan:ruı yayınlamışlardır. Daha sonraki yıllarda ise Ortopedi ve travmatoloii bilim dalında eksternal · fikzatörler ile tedavi
büyük önem kazanmıştır. Bununla orantılı.
olarak··eksternal fikzatörün ·tedavi a:ıanı gittikçe gehfşlemiştir
Ekstemal fikzasyonun ortopedi ve travmatoloji de kullanımı belli koşul ve zaman
süresinde olmaktı:idır. Diğer bir deyimle, eksternal fikia:Syon her olguda kullanılan bir
tedavi yöntemi değildir,
Eksternal FiksatÖrün kullanma aliı.nları

5. Ba.2ıl özel kombinasyonlarda
(Minimal int-fiks. ile ve elktrik stimül. ile) Eksterınal fikzatörün •genelde üç tipi vardır.
1.

Kıskaç

2.

Çerçeve tipi <~rnley-anderson-İli
Montiçellil

zarov
3.

Tek

fikzatöı:iin

· temelde üç amaç

kullanılır.

ı. Fikza.syori için uygulama
ve benzerleri)

<Hoffman

2. Kompresyon için uygulama
Charnleyl

(Judet-

3, Distraksiyon için ;uygulama CAnderson-Wagner)
.
.
Konumuz eksternaı fikiatör ile kompresyon mekanizması olduğuna göre, bu iki kavramı bağdaştirmak ·için biraz açıklama yapmak uygun plur.
Bilindiği

...,--

Açık kırıklarda

-

Defektli psödoartrozlarda
Enfekte psödoartrozlarda
"""

Çocuk

CWagner-Pelvis ekst. fiks.)

gibi AO gurubunun temel fel-

sefesi:

1. KIRIKLAR

Çok uygun

tipi CLombette-JudeO

taraflı

Eksternaı

için

şöyledrr:

Bazı

Uzatmalarda

·Hayat Harekettir, Hareket
Bu sözün ortopedi ve

lmrıklarında

bilim

Yapılan işlem

kapalı kıırklarrda,

(Özellikle - Diz

tıravmatoloji

dalına uygulanıışı ·şu şekildedir.

"

2. Artrodezlerde
ayak bileği)

Hayattır•

sonucunda; kemik yüzleri
uyumlu, ağrısız, sağlam tesbitli dolanı
mı ve yumuşak dokusu korunmuş vede komşu eklemlerin hareketli olması halidir.
taım

ve

3. Düzeltme osteotomilerinde CÖzellikleTibia alt ve üst uç>

Eksternal fikzatör ile

yukarıdaki

ögeler

sağlanabilirmi?

47

~.

BRUNNER ve WEBER'e göre;
Spongioz kemiklerde eksteıınal fikzasyon
ile tama yakın ve uyumlu, sağlam bir tesbit
Cstabilizasyon) sağlanabilir.
Kortikal kemikte ise bu kadar kesin konuşma!t olanaksızdır .. Üçg~:µ ve iki düzlemli
eksternal fikzatörlerde bile tam ve kesin,
uyumlu ve sağlam bir tesbit sağla.namaz.
MÜLER 'fil, görüş ise ~öyledir;

görüşlerin ışığı altında;

Ekstemal fikzatör ile konipresyon uyguendikasyonlan şunlardıı!l:';.

lamanın
ı.

Açık kuııklann

2.

Artrodezlerde,

3.

Enfekte psödoartrozlarda,

4.

Korreksiyon Osteotomilerinin uygun

uygun olanlannda,

olanlarında,

5.

Bazıı

uygun

Qlkaınlmasında

önemlidir.

yavaş yavaş gevşetilmeli

sonra çiviler çıkaırtılmalıdır. Aksi halde oynamalar. ve kırıklar olabilir
Sonuç ofarak,
Eksternal fikzatörün kullanma alanlan
Seçilmiş ve uygun olgularda başanlı sonuçlar alınır.
sınırlıdır.

Bu .yöntemin kompresyonlu şekli ise bu
içinden seçilen ve. gereken Cyaraxlanabilecek olanlar> olgularda uygulıına
bilir. Bu da daha dar ve sınırlı bk. alan anlamına gelir.
olgularında

"Ne yazıkkl eksternal fikzatör tek başı
na plak ve vidalarla sağlanan bir redüksiyon
ve stabilizasyonu sağlayamaz.•
Bu

Çivilerin

önce kompresyon

kapalı karıklarda,

Tüm bu işlemler seçilmiş ve uygun olgularda başanlı sonuçlar verir. Unutulmaması
gerekli bazı koşullar şunlaırdır;

Fakat bu dar ve sınırlı alan içindeki olgularda kullanılması çok başarılı sonuçlar
verir ve gereklidir.
Her ortopedi ve travmatoloji .mütehassı
bu sınırlar. içindeki olgulannda bu yöntemi kullanması ve hastasına yararlı olması
görevidir
Silnın
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Osteotonıilerde Konıpression .
* Prof. Dr. Veli LÖK
Kompressiyonun, osteogenesisi arttırıcı
etkisini çok açık anlaşılır şekilde gösteren,
Eggers'in faredeki deneyidir. Fizyolojik
kompression adını verdiği basıncı, farenin
kafasında parietal kemik ortasıında dikdörtgen şeklindeki bir kemik flebini bir lastikle bir tarafa doğru basınç yapacak şekilde
bağlayarak elde etmiştir [.astikle . basınç
oluşturulan yüzeyler arasında kaynama olmuş, aralık oluşan tarafta psödartroz geliş
miştir (1). Eggers, buiıa dayanarak
yarıklı
kompression plağım geliışti:rmiştir. Komp:r€ssion'un kınk tedavisindeki olumlu etkisinıi
daha iyi bir şekilde kullanan Danistir (2) .
Onun geliştirdiği kompression plağını daha
da geliştiren ve etkiln ve yaygın bir şekilde
kullanan ve. dünyaya tanıtan M. Müller ve
arkadaşlandır (3). Aynı çalışma
gurubundan Perren ve arkadaşlaııı (4), kompression
ile birbirine temas eden kırık uçlaırında osteonların
Havers kanallan içinde kolayca
ilerleyerek, bir taraftan diger tarafa kolayca ulaşaırak, primer kınk iyileşmesini oluş
turduğunu çeşitli deneylerle
göstermişler
dir. Mittelmeier ve arkadaşlan (5), kompression kınk iyileşmesindeki olumlu etkilerini pratiğe geçiren, çok değerli çalışmalar
yapan bir diğer gurubu oluşturmaktadır.
Osteotomilerde kompression en çok femur üst ucunda, daha az olarak diz civarı
ve diğer uzun kemiklerde kullanılmaktadır.
M. Müller ve arkadaşları (3) kalçanın varus
tipi osteotomilerinde kullanılmalt üzere
kompression oluşturan bir çivili plak geliş
tirmişlerdir. Olsson,
Goldie ve Irstam (6)
biri kompression uygulanan, diğeri kompressionsuz uyulanan 41 er olguluk iki intertrokanterik osteotomi gurubunu değerlendiır-

mişlerô.ir.

Wainwright düz kompressionsuz
uygulananlarla, Osteotomi bölgesinin
iYileŞme süresi açısından bir fark buliınma
makla birlikte, psödartroz oluşması bakı
mından önemli fark bulunmuş, AO kompression plağı kullanılanlarda psödartroz daha az sıklıkla görüJ.müştürr.
plağı

Kalça osteotomilerinde kullanılan AO
kompression çivili plaklannın çivi uzunlukları ve açıları muhteliftir.
Plağın ölçüleri
femur boynu uzunluğuna ve yap:Llacak medializasyonun miktarına göre beliırlenir Ancak, en sık kullanılanı, çivi uzunluğu 5 cm
ve medializasyon olanağı 1.5 cm olanıdır.
Uygulamada, bütün set hazır bulunduRotasyona! defo:rmiteler ve fleksiyon deformiteleri de kolaylıkla düzeltilebilir. Müller'e göre, 25 derecenin üstündeki dı
şa rotasyon kontraktürü, 70 derecenin altın
daki kalça fleksiyonu intertrokanterik varus
osteotomisi için kontrendikasyon oluştur
rulmalıdır.

maktadır.

Mittelmeier ve arkadaşlarının geliştirdi
kompression sağlayan çivili plağı benzeri
özelliklere salıip olmakla birlikte kendiliğin
den kompression oluşturan tiptedir.

ği

Kaılçamn varus ve valgus osteotomilerinde verilecek açı abduksiyon ve adduksiyon
filmleri ile belirlenir. Sıklıkla uygulanan,
20 derece varus veya valgustuır. Çivinin yönlendirilmesi, sonraki elde edilen açıyı belirler. 20 derece varus elde etmek için çivi femura dik olarak değil yukarıya doğru 20 derece ile sevkedilmelidir. Osteotomi yapılı:Q
plak femura paralel hale getirilince 20 derecelik varus sağlanmış olur Valgus için ise

* Mahmut Esat Bozkurt Cad. 42/2, Alsancak İzmir
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bunun tersi yapılıp, çıvının açısıı aışağıya.
verilmelidir, Müller, varus osteotomisinde medialden, valgus osteotomisinde latera1den yarım kama çıkarmaktadır. Böylece
osteotomi tamamlandıktan sonra plağın ucu:
na kompression aleti takılıp yeterli kompression uygulandıktan sonra plak femura vidalanır. Ameliyattan sonra alçı yapılmaz, hemen ertesi gUnü ekzersizlere başlanır, 3-4 ay
süreyle yüklenme verilmeden çift koltuk değ
neği ile yürütülür.
doğru

Çocuklarda kalça çivan osteotomilerinde kompression uygulanması, çoğunlukla kalça displazisi veya kalça çıkıığında uygulanmaktadır.
3-8 yaş arasındaki çocuklarda
kompression için iki adet Schanz çivisi ile
eksternal fiksatör uygulanabilir. Bu yaş grubunda intertrokanterik çocuk plağı ile bebek
plağı ile kompression uygulanabilir. Eksternal fiksatör veya internal tesbit kullanımı
.hekimin tercihi sorunudur. Ancak eksternal
fiksatör kullanılanlardaki enfeksiyon riski
son yıllarda internal tesbite daha üstünlük
kaazı:n.dırmışt:ırr 8 yaşından sonra ise mutlaka internal tesbit ile kompression sağlan
malıdır. çOcuklarda ameliyat sonu donemde
6 haftaı alçı kullanılmalıdır.
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Tibia proksimalindeki osteotomilerde
kompression uygulanması internal olaırak
yapılamamaktadır. üst fragment çok dardır.
Bazan eksternal fiksatör ile kompression uygulanabilmekle beraber, seyrek yapılmakta
dır. Distal femoraı osteotomilerde cL» plağı
ile kompression uygulanabilmektedir.
KAYNAKLAR:
1. Eggers, G.W.N. : Effect of contact comp-

ression on osteogenesis,
Lect., 9 : 283 - 293, 1952.
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2. Danis, R. : Theorie et pratique de 1'osteosynthese. Faris, Masson, 1949.
3. Müller, M. E., Allgöwer, M., Willeneger,
H. : Manueı of Int. Fixation, Springer,
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4. Perren, S., M., Huggler, A. : The ıreaction
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Vertehra ve Pelvis Kırıklarlnda Kol11presyon
* D;:·ç. Dr. İlker ÇETİN
1977 yılında Soreff es> sekiz yıldan fazla
147 toroko lomber kompresyon ti-

takibettiği

pi

kmğı

olan

hastaların

konservatif. tedavi
Bu hastalarda komplikasyon olarak kompresyonun aırtması % 40,
disk kollapsı % 23, skolyoz, % 23, spondilozis
% 46 bildirilmiştir. Dorr ve aırkadaşlan da
fleksiyon rotasY'on injürilerinin hepsinin konservatif metodlarla tatminkar olarak tedavi
edilmediğini
bildirmişlerdir (2) Bu tip kı
nklaırda konservatif tedavinin sonuçları önceleri düşünüldüğü kadar başarılı değildir.
sonuçlarım bildirmiştir.

Cerrahi tedavinin bazı avatajları vaırdff.
veya çıkığın redüksiyonu daha düzgün olur, aynı zamaında bel kemiğine normal
kifoz ve ~ordozu kazandıı.rılabilir, yan ve önarka istikametteki kaymalar düzeltilebilir.
Redüksiyondah sonra kanal ·içindeki fragm.aınlarda sıklıkla normal pozisyonlarına geri dönenler, gerektiğinde postero-lateral veya
anterior girişimle çıkarılabilirler. Cerralhi
tedavi ile belkemiğinin anatomisinin restorasyonu, nörolojik yapıla:nn de kompresyonunun sağlanması yaruı.nda hastalaırın mobilizasyonu için yeterli stabilizasyon elde edilerek, hastanın erken mobilizasyonu sağlanır.
/
Kırığın

Son 15 yılda «fnstabilite. terimi tedavinin yönlendirilmesinde anahtar kelime olarak kullanılmıştır, çünkü birçok vakada internal stabilizasyona ihtiyaç gösteren durumlarla bu terim eş anlamlıdır.
Toroko [.omber kııııkların sınıflandırıl
üç kolonlu sistemden bahsetmiştir.
Son biyomekanik çalışmalar (4,5) posterior
ligamentöz kompleksin tam rüptürünün tek
başına instabilite
yaratmağa
yetmediğini
masında

gostermiştir Fleksiyonda instabilite oilabilmesi için posterior ligament ırüptürüne ilaveten posterior longitüdunal ligament ve posterior anul.u.s fibrozusunda yartılması gereknıektedir.
Dislokasyon için ise diskin. tam
y:ın:tılması, anterior longitudunal ligamentin
vertebra korpusundan. ayrılması veya kopması gereklidir.

Bu sebeple posterior longitüdüna.1 ligamert, posterior anulus fibrosus ve vertebra
cisminin posterior kısmının üçüncü bir kolon
olaırak kabul edilmesi gerekiyor .
Posterior kolon Holdsworth'un (3) taı
rif ettiği gibidir. Supraspinöz ligament. interspinöz ligament, kapsül, ligamentim flavum ve posterior arkus taırafından oluşturu
lur.
Spinal
ı

kınklar

:

- Kompresyon

2 -

kırıklan,

Burst (patlama)

kıırıklaııı,

3 __, Emniyet kemeri kırığı,

4 -

Kırıklı

çıkılar

olarak 4 bölümde

incelenecektir.

1-

Kompresyon

kınklan

:

Anterior kolonun kompresyonu ile meydana gelir. Orta kolon sağlamdır, menteşe
gibi hareket eder. Kompresyon yapan kuvvet.
daha şiddetli ise anterior kamalaşmaya ilaveten posterior kolonda da kısmi hasaır görülür Orta kolon sağlam olduğundan kırık
sublükse olmaz, nöral oluşumlar baskaya uğ
ramaz.

* Doç. Dr. A,. Ü. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Ôğ Üyesi. ,
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Lateraı filmde, vertebra cisminin posterior lmsmırun yüksekliği normaldir Corta kolon sağlamdır). Sublüksasyon yoktur. İnter
spınoz
mesafe o bölgedeki angulasyonla
orantılı olarak artmıştır. C. A. T. de verte~
ra cisminin posteriorunda kırık görüJmez

2 -

Burst (patllamal

kırıkları

:

Aksiyel yük altında an.terior ve posterior
ve posterioı:: kolonların kırılmasıdır. Yan filimde, vertebra cisminin posterioc duvarında
kmık ve yükseklik kayıbı ile birlikte kemik
parçasının kanala doğru girmiş olduğu görülür. ön-aırka filimde interpediküler mesafede artma ile birlikte laminada vertikal kı
rıklar· görülür. C. A. T de vertebraı halkada
hem anterior herl1de posteriorda kırık vardır.

"---l!----'------11

1
1

JJlOE.CİGR ?.om:

Bel kemiğinin üç kolon
klasifikasyonu.
:

A - Her iki end-plate
olur.

kınğıı,

aksiye! yük

B - Superior endplate kırığı, aksiyel ve
fleksiyon yükü altımda olur
C - İnferior plate kınğı çok nadirdir.
Aksiye! yükleme ve fleksiyon mekanizmasıy
la olur.

Burst rotasyon, bu kınk yanlışlıkla
olarak değerlendirilebilir. Halbuki interpediküleır mesafede artma, vertebra cisınincJe par~alanma laminada vertikal
D -
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çıkık

3 -

kırığı

Emniyet kemeri

:

Bu inıiüride posterior ve orta kolonda harabiyet .vardır. Anterior kolonun ön kısmı
kompresyon dolayısıyla kınlabilirsede menteşe rolün.ü kaybetmez. Bu tip injüri fleksiyonda unstatabildir Yan filimde transver
prosses ve pediküllerde !horizontal ayrılma
görülür. İnter spinöz ve disk aralığında artma vardrr. Lezyon fok veya iki seviyeli olar
bilir. Tek seviyeli lezyonlar ya kemikten veya ligamentten başlayiıırak ilerleyen Chance
k~rığı tipindedir.
Kırıklı çıkıklar

:

Bu gurupta hasar. her üç kolonda da göen unstable. olarndırr. ön-arka
ve. yan filimlerde sublüksasyon veya dislokasyon. gorülür. Ligament hasarı ile birlikte
vertebraııcisıninde de kırık vardıır.
Kırık .tipleri

altında

kırıklı

B -:- Burst lateral fleksiyon.

rüldüğünden

1

Kırık tıpleri

şır.

4 -

,...----t?:
Şekdl ı.

kıkırıklar, kanal içinde kemik retropulsiyonu ve posterior cisim yüksekliğinde azalma
gibi burst kırığıına has bütün özellikleri ta-

:

A - Fleksiyon .r()tasyôn - İnterspinöz
mesafede artma, P()Sterior kolonun rotasyonal hasa:mru gösteren proc artikülaris superiorda tek taraflı deplase kırık vaırdır. C.A.T.
de kanal içine' girmiş kemik ,vertebra cisminde ise burst tipi kırık vardıır.
B - Shear (Makaslama) - Ekstrunsiyon
tipi kınk olduğundan anterior longitüdünal
ligament kopar, vo aynı kuvvetin tesiir ne
önden arkaya bütün ligamentleırde kopma
görülür.
C - Fleksiyon distraksiyon, emniyet kemeri kır:ığına benzer. Posterior ve orta kolonda hasÇ'lır vardır ilav eolarak anterior anulus fibrozusta yırtılma ve anterior longitüdünal ligamentte sublüksasyon nedeniyle ayrılma görülür.

İ.NST.A»İLL..İTE
:
,:•

•..ı ~ ,\ntero.ıxısteri9r koınP~Y;on.~

Whitesides'in işaret ettiği: gtbi stabil belkem.iği progfessif. deformite. veya nörolojik
hasar göstermeden strese tahammül edebilir.
Onstable belkemiği ise stress karışısında deforinitede, ,ve n~ro,lojik hasaırda artriıa gösterir (9). İnstabiliteyi üç bölümde inceleyebiliriz.
1 - Mekanik instabilite olup kronik kifoz riski taşır. Posteriof kolonun hasaıi:ıyla
birlikte olan Heri derecede kompresyon kı
rı.klan ve bazı emniyet keine'ri injürileri bu
guruba girer.

2 - Nörolojik instabilite : Stabil Burst
bu sınıfa girer, ea·ken ·post travmatik
devrede kmılmış vertebranın vertiköJl kollapsı ile daha fazla kemik parçası kanal içine
girebilir, kırığın iyileşmesinden sonra ise
post-travmatik spinal stenoz riski vardır.
Her iki durumda nörolojik komplikasyonlara
sebep olur.
kırığı

3 - Bu gırupta unstabilite hem nöroloıiik
hemde mekaniktir. Unstable burst knrıkları,
kırıklık çıkıklar bu grubu oluşturur. Belke-miği kınklaırında kompresyonun yeri :
Kullanılacak internal fiksasyon sisteminin seçimi injürinin tipine göre yapılmalıdır.
İmplantın görevi, injüriye uğramış oluşum
ların önceden naklettikleri yükü kendi üzerine almasıdır Eğer iniiüri fleksiyon distraksiyon tipinde ise, hasar genellikle posterior
ligementöz komplekstedir. Bu sebeple posteıriorcompresyon tipi instrumantasyon kullanmak yeterlidir.

Orta kolonun sağlam olduğu vertebra
cisminin % 50 fazla çökme gösterdiği durumlarda mekanik instabiliteyi önlemek için
posteıior kompresyon kullanılır.
Orta kolonun sağlam olduğu, vertebra
cisminin ön k1smında çökme ile birlikte posterior ligament kompleksinin hasara uğradı
ğı durumlarda da kompresyon uygulanabilir.
PELVİS KIBIKLARI ı

2 -

Lateraı

3 -

Vertililil Il'ıakaslanıa

kompresyon.

1 - . Anteroposteırior kompresyonda her
iki heıni:Pel~ yaruara açılır, simfisiz pubis
ayrılır. Sakrdilyak eklemlerin ventral ligamentöz gurubunda gerilme ve kopma gö•rülür. İliumun posteriorunda. veya sakrumda
kırık meydana gelebilir yakaların çoğunda
sakroilyak eklemlerin posterior ligament
kompleksleri sağlamdır. Böyle bir injüriyi
stabilize etmek için haılkanın açılmış olan
anterior lmsınırıa kompresyon yapabilecek
bir ekstemal fiksasyon uygulamak yeterli
olur.

2 - Lateraı kompresyonda a) Aynı tarafta anterior ve posterior lezyonlar bl Ters
taraflarda anterior ve posterior lezyonlar c)
Simfisiz pubiste ve sakroilyak eklem hasaın
dl Karışık injüriler görülür.
Bu grupta ya sakroilyak eklemlerin posterior ligamentleri kopmuştur veya sakroilyak eklem yakınındaki kemikte kmık vardır.
Aynı zamanda halkanın anteriorundada kırık
veya ligament kopmasıı vardır. Bu tip injürilerde Slatis C7l tarafından öne sürülen eksternal fiksatöır kullanılabilir. Bu cihazla sakroiJ.yak eklemlere de kompresyon uygulamak
mümkündür.
3 -

Vertikal makaslama injürilerde ön
sakroilyak ligament kompleksi yır1ıılmış olacağından hemi pelvis frontal planda kayma gösterir. Bu tip injürilerde anteriordan uygulanacak eksternal fiksasyon cihazları posterior açık
ıredüksiyon ve intemal
fiksasyonla kombine edilmelidirler.
ve

aırka
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PANEL-il
PES EKİNO VARUS'UN KONSERVATIF TEDAVİSi
* Dr.
Konjenital ayak defonniteleri içinde
önemli bir yen olan pes ekuino va:rs'un konservatif tedaviside o derece önemli ve dikkat isteyen bir konuduır.
Tedaviye başlamadan önce ortopedist çoailesne defonnitenin natürü, tedavinin şekl:i ve süresi hakkında aydınlatıcı bilgiler vermelidir. Tedaviye rağmen zamanla
defonnitenin nüks edebileceği bu yüzden
uzun seneler kontrol . altında tutulması gereği vurgulanmalıdır, Aynca en iyi şekilde
tedavi edilmesine karşılık hafif ve orta derecedeki olgufar hariç ayağım belkide tam
olarak düzelmeyeceği, bacakta atrofi kalabileceği aileye uygun bir dille anlatılmalı
dır. Fakat bunlara rağmen çocuğun hiç bir
zcıman sakat olmayıp normal olarak hayatı
nın sürdürebileceği, noırmal olarak yürüyebileceği söylenmelidir:
cuğun

P. E. V ..un tedavisindeki amaçlar
:

şun

lardır

ı. Disloke veya sublukse talokalkaneaonaviküler eklemin konsentrik redüksiyonunu elde etmek.

2.
mak,

Redüksiyonun

devamlılığını

sağla•

3. Ayak bileği ve tarsal eklemleri normal duTUma getirmek.
4. Evertör-invertör ve Dorsifleksör-plantar fleksörler arasındaki kas balansını sağ
lçunak.
5. Normal fonksiyonda,
len bir ayak elde e.tmek.

ağırlık taşıyabi

Tedaviye mümkün olduğu kadar erken
Çünkü bu erken dev-

başlamak gereklidiır.

* Ank. Üni.

Ertan MERGEN

rede bebeğin ligamentöz dokuları anneden
geçen seks hormrolarının etkisi ile son derece gevşektir. Günlük tekrarlanan manipülasyonlarrl~ kontrakte yumuşak dokular daha kola.y gerdirilebilir. Kapafa redüksiyon bu
devrede başarılı olur.
MANİPÜLASYONLAR

Amaç kontrakte yumuşak dokulann gerilerek uzatılmasıdır. önemli kural daima
nazik olmaktır. Çünkü bu devrede ligament
ve kapsül gibi yumuşak dokular SERT fizis
ve eklem kıkırdağı gibi sert dokular ise YUMUŞAKTIR. Bu yüzden iatrojenik olarak kolaylıkla zedelenebilirler.
Triceps Surea, Post. Kapsü!l, a.yak bileği
Ligamentleri ve Subtailar. Eklemin Gerilerek
Uzatılması : Baş ve işaret parmakları ile kalkaneus aşağı doğru çekilirken diğer el ile
kalkaneokuboid bölgeden ayak dorsifleksiyona zorlanır. Ayak gergin durumda ike.n ıo
saniye kadar tutulup gevşetilir. Her seansta
20-30 kere tekrarJa:nır.
M. Tib. Post. ve Tibionaviküler Lig. Gerilerek Uzatılması : Kalkaneus biır elin baş
ve işaret parrmaklaill. ile tutulup distale doğ
ru ·Çekilirken diğer el İ·le naviküler ve ayağın orta bölümü distale doğru çekilerek abduksiyona zorlanır.
Palantar Kalkanenaviküler
ve

CSprinğ)

Liğ.

Pılantar yumuşak Dokuların uzatılması

:

Yüz yılı aşkın bir süre önce HUGH
OWENS THOMAS P. E. V. un korreksiyo' plantar yumununu engelleyici rol oynayan
şak dokuların önemini vurgulamıştır.
Gerdirme tekniği basittir. Bir el ile topuk yuka- ·

Tıp Falı:. Ortopedi ve Travınatolqji .Ana BiUm Dalı Öğretim Üyesi
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itilirken diğer el ile
dorsifleiksiyona zorlanır.

rı doğru

k!lsmı

ayağın

orta

Manipülasyonlarda deformitenin · bütün·
komponentleri aynı anda düzeltilmelidir.
(Tachdjian ve Turco).
Turco'ya göre manipülasyonlarla en zor
düzelen komponent . topuğun ekuino varusudur. Çünkü küçük ve inverte topuğu manipule etmek ve. navuküler üzerine bası uygulamak son derece güçtür.
BANDAJLAMA:

Sir Robert JONES'un 1900 de tarif ettiği
biçimde uygulanmaktadır. Bandajlama atrofiyi önleyen, peroneal ve ayak bileği dorsifleksörlerinin fonksiyonlarını teşvilr. eden dinamik ve nonrijit bir atel olarak kabul edilebilir. Alt ekstremitanin gerekli temizliği yapıldıktan sonra 3-5 cm. eninde yumuşak bir
bant ayak çevresine sarılır. Ancak bu tam
sirküler olmayıp ayağın dorsumunda iki ucu
arasında ı cm. kadar aralık kalmalıdır. Diğer bant ise diz 90° fleksiyonda iken bacağın lateralinden dizin üzerine ve oradanda
mediale. doğru yerleştirilip malleollerin 2 cm.
üzerine gelecek şekilde bacağa yapıştırılır.
Sonra ayak düzeltilmiş po:dsyona getiril~rek
flesterlerle sirküler olarak sanılır. Sarma dış
tan. ·içe doğru olmalıdır. Böylece ayak eversiyon ve dorsifleksiyona getirilmiş olur. Çocuk fleksiyondaki dizini. ekstensiyona getirmeye zorladıkça dinamik düzeltici kuvvetler
ayağa intikal edecektir.
Kolay uygulanabilmesi· ve. sık değiştirile
bilmesi gibi avantajları olmasına rağmen
pek sık kul.lanılan bir yöntem değildir.
TALOKALKANEONAVİKÜLER
EKLEMİN REDÜKSİYONU

P.E.V. un düzeltilmesinde klasik bilgiler
gibi sıra ile önce adduksiyon, sonra topuğun varusu ve en son olarakta ayak
bileğinin ekuinusunun düzeltilmesi şeklinde
idi. Ancak gerek Tachdjian ve gerekse Turco
bu görüşe karşı çıkmaktadıdar. Tachdjiana
göre adduksiyon ve topuğun varusu düzelinceye kadar ayak bileğini ekuinusta bırakbilindiği

56

mak; ayak bileği ve subtalar eklemin posterior kapsül ve ligamentlerinde kontraktüre
yol açar ve triceps sureadaki gerginlik daha
riıiit hal alff. Bu rijidite Rockeır- bottom patogenezinde önemli bir faktördür. Bu bakım
dan yumuşak'. doku kontraktürleri manipülasyonlaırla gevşetildikten sonra talokalkaneonaviküler eklem
redükte edilmelidir.
Overriding gösteren ön kol çift kemik kmklar:ında redfil{siyonunun ana prensibi
önce
t~rksiyon uygulamasıdır. Aym prensip P.E.V.
içinde geçerlidir. Bu şÔyle . uygulanır : Toc
puk bir el ile kavranır. İşaret parmağı sinüs
tarsi bölgesinde talus cismi üzerine konur.
Ayn elin baş parmağı iç malleolün önünden
talusu distale doğru iter. Diğer el ile ayağın
ön ve orta bölümü baş ve işaret· parmaklan
ile tutularak longitudinal traksiyon uygulanır. Ayağın ön bölümü abduksiyona getirilip
naviküler ıaterale ve 'talusun öri ucu mediale
itilerek redüksiyon sağlanır; ·Klinik olarak
redüksiyon ayağın normal ctıış kontürünün
sağlanması ile gösterilir. Ayrıca baş parmaktaki zahiri kısalıkta düzelir. Tabiiki redüksiyonun başar:ısı A. P. ve lateral grafilerle
doğrulaınma:lıdır.

ALÇI UYGULAMASI :
Alçı dikkatle. uygulanmalıdır. İdeali
uyumlu olarak çalişan üç kişilik bir ekip tarafından yapılmasıdır. Anne veya hemşire
bebeği tutarken yardımcı asistan alçıyı sarcı,r. Ortopedist ise ayağın tutulmasından ve
alçının şekillendirilmesinden sorumludur.
Alçı

malıdır.

parmaklardan kasığa kadar uzanDiz 60-80° fleksiyonda olmalıdır.

2 - 3 cm. eninde· preslenmiş pamuk kulPamuk varus deformitesinin tersi yönünde sarılır. Ne sıkı nede bol olmalıdır.
Ayağın ön kısmından başlanarak ilk iki dolama parmak uçlarına doğru yapıhr. Sonra
yukarı dönülerek uyluğun yukarısına kadar
sarılır. Topuk ve malleol üzerleri
beslenir.
lanılır.

Korreksiyonu yapacak kişi ayak ve ayak
düzgün pozisyonda tutarken yardım
cı alçıya. sarar' Çabuk donan alçı kullanılma
lıdır. Alçıda pamuk saırarken olduğu gibi va.
rus deformitesİilin karşı yönünde sarılır. A1-

bileğini

çı sarıldıktan

sonra düzeltilir ve parlatılu:.
unifönn kalınlıkta olmalıdır. Çok küçük
çocuklarda ailçı önce ayak bileği ve dize kadar samlır. Daha sorura uyluğun üst kısmına
Algı:

çıkılır.
Alçının modele edilmesi çok önemlidir.
Bir elili tenar bölgesi kalkaneokuboid bölge
üzerine korarak tailus cismi mediale doğıru
itilirken diğer parmaklarla topuğun arkası
modele edilir. Diğer el ile ayağın orta ve ön
bölümü abduksiyona getirilir.

Alçınin düzeltici olmayıp önceden yapı
lan redüksiyonu devam "ettiren bir aıraç olduğu unutulmamalıdır,

Alçı uygulamasıından

sonra muhakkak

röntgen kontrolu yapılmalıdır. Dolanım
kontrolüde unutulmaması gereken bir konudur. Alçıdan sonra çocuğun bütün parmaklaırı alçının dışında kalmalı ve görülmelidir.
idrar vs. ile ıslanmaması
Aynca alçının d1şın
da olan parmaklruıının alçı içinde kaybolduğu zaman hemen
doktoruna başvurması
öğütlenmelidir. Çünkü bu durumda alçı gevşeyip kaymıştır ve fonksiyonunu kaybetmiş
tir. Yeniden yapılmalıdır.
Aileye

alçının

gerektiği anlatılmalıdır.

Haftalık
değiştirmeler için aile alçıyı
doktora gelmeden çok kısa bir zaman önce
çıkarmalıdır. Bir gece önceden çıkarmaılar
sakıncalıdır. Bu durumda korreksiyon kaybı
ve nüks oranıı yükselir.
Alçı ılık

ca

su içinde

yumuşatılarak

kolay-

çıkarıllir.

Solit alçı uygulaması 3 ay kadar devam
eder. Alçı uygulamasına son vermeden önce
konsentrik redüksiyondan· emin olmak gereklidir., Turco ise 3 ay sonunda tam korreksiyon sağlansa bile alçılamalara 4-5 ay daha
devam edilmesi gereğine inanmaktadır.
2-3 aylık bi/ tedaviden sonra korreksiyon klinik ve ıradyolojik olarak değerlendi
rilir. Tam korrekte olmamış ayakta kalkaneus; dorsif.leksiyona zorlayarak çekilen lateral
grafide dorsifleksiyona gelmez. Bu devırede
klinik olarak zahiri bir korreksiyon görülebilir. Çünkü topuğun ekuinus deformitesi ön
ayağın dorsifleksiyonu ile kamufule olacak

ve laterale deviye olmuş topuk yastığı kalkaneusu düzelmiş gibi gösterecektir.
Tam düze1nıiş bir ayakta .kalkaneusun
posterior tüberkülü görünür ve palpe edHebilir: Bu tüberkül ayak· dorsiffoksiyona getirilince aşağı doğru hareket eder. Hataılrı düzelmede posterior tüberkül küçük, invertedir
ve zor palpe edilir. Vertikal hareketi de kı
sıtlıdır.

Eğer 2~3 aylık tedaviye rağmen deformite tam olarak düzelmez ise konservatif tedavide ısrar etmek iatrojenik problemler doğurur. Rocker Bottom ve flat top talus gibi.

Klasik olarak alçılamalara son verildikten sonra çocuğa önce polipropilenden yapı
lan; topuğu 15-20° eversiyon, ayağın orta ve
ön bölümünü 20° abduksiyon ve ayak bileği~
ni 0-5° dorsifleksiyonda ve dizi 60° fleksiyonda tutan gece ateli uygulanır. Gündüzleri ise
ters bot giydirilir. Bu arada pasif germe egzersizlerine devam edilmelidir. Egzersizler
her doğrultuda olmak üzere günde 4-5 kez
tekrarlanma:lıctır. 1 urco bu devrede
DenisBrowne ateli kullanmaktadır.
Çocuk yürümeye başlayınca dış kenarı
3-5 mm yüksek tarsal pronator bot giydirilir. Periyodik olarak röntgen kontrolleri yapıllir. Eğer iki yııJ içinde nüks görülmez ise
normal ayakkabıya geçilir.
Son olarak kısaca breyslerden bahsetmek istiyorum. Turco'ya göre bu cihazlar
tam olarak düzelmeyen ayaklarr'da deformitenin artmasını önlemek için kullanıilır. En
iyileri gece kullanılan bivalv alçılar ve Denis-Browne atelidir.
Denis - Browne ateli bacakların aktif
tekmeleme hareketinin düzeltici etkisine dayanlir. Turco'ya göre ancak fleksibl tip P.E.
V. larda faydalrı olur. Bu gün için tedavi edici yönünden ziyade koruyucu olarak kullanılmaktadır.

KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARI

Konservatif yöntemlerle elde edilen bayüzdeleri çok değişiklik göstermektediır.
Bu oran % 19 ile % 90 arasında değişmekte
dir.
şarı
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Kite manipülasyon ve alçılamalarla % ·90
bildirmektedir. FRIPP ve SHAW: 105
ayakta Denis -. Browne ateli ile % 19 başarı,
manipülasyon ve aılçılamalarla % 71 başan
elde etmişlerdir. DANGELMAJOR 200 olguda
konservatif tedavi başarı yüzdesini % 40
olarak bildirmiştir.
başarı

BLOCKEY ve SMITH bandajlama, D. B.
ateli ve aneztezi altında manipüle ederek tedavi ettikleri 188 ayakta 121 rekürrens görmüşlerdir.

TÜMER ·ve arkadaşları ise haftalık alçı
lamalarla 132 ayakta % 33 başarı elde ettiklerini bildirmişlerdir.
Sonuç olarak P.E.V. un konservatif tedavisi çok ·dikkat ve ustalık isteyen bir konu~
dur .. Çok tecrübeli ellerde· bile başarı yüzdesi fazla yüksek değildir. Olguların hemen
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yaırnsında cerrahi girişim. gereklidir. ; Amaç
lier. tedavi şekli. ve. cerrahi. cgirişimleri yerinde ve z,amanmda yapmak .olmalıdır.
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T.; DİNÇER, D. : Doğuştan Pes Ekinovarusun Konservatif Tedavisi.
Acta Orthopaedica et Traumatılııgica Turcica, 1982. pp. 148.

Doğuşfan Peslkino:varus'un Yumuşak Doku Ameliyatları İle

Cerrahi Tedavisi
Dr.Yücel.l~
Doğuştan pes ekinovarus'un
yumu~ak
dokulara yapılan cenralıi tedavisinde amaç,
konservatif tedavide olduğu gibi hem görünüm, hem de fonksiyonel olarak .normal bir
ayak elde etmektir. Bu da ancak ayak kemiklerinin normal anatomik düzene geti['ilmeş) ile sağlanır. Normal anatomik düzenin
sağlanması için pes ekinovarusta kemiklerin
ne şekilde yer değiştirdiğinin çok iyi bilinmesi gereklidir.

Pes. ekinovarus'un kemiksel yer deği~
tirroelerinde anahtar nokta talokalkaneonaviküler eklem kompleksidir. (4, 23, 25, 26,
27). Üç kemik ve bir çok bağdan oluşan bu
eklem bir baş ve bir yuvadan oluşan sferoid
eklem gibi fonksiyon yapar. Baş bölümünü
talusun başı, yuva bölümünü de kalkaneus
ve naviküler eklem yüzleri ile bunlar arasın
daki güçlü bağlar oluşturur. Normal sfe"roid
eklemlerden farklı olarak yuva başın çevresinde haıreket ederek fonksiyon sağlanır. Talokalk<:'neonaviküler eklem hareketleri ayak
bileği eklem hareketlerinin tamamlayıcısıdır.
Ayak bilği dorsifleksiyon yaptıwında bu eklem de valgus, abduksiyon ve dorsifleksiyon
yapar. Ayak bileğinin plantar fleksiyonunda
ise bu eklem de varus, adduksiyon ve plantar fleksiyon yapar. Cl9,25,26, 27)
Doğuştan

pes ekinovarusta esas deforıni
rotasyonudur.
Bu rotasyon priroer olarak kalkaneus, naviküler ve kuboid kemiktedir. Ayağın diğer k&mik ve eklemleri daha az derecede olmak
üzere bu rotasyonu izler. Bu rotasyon bütün
yönle:-e olmı:!kla birlikte basite indirgemek
amacı ile horizontal,
korona1 ve sagittal
planda olmak üzere üç yönde olarak tammlanabilk C!O).

te

ayağın talus-ıµı altındaki

Subtalar eklem kompleksine tam tepeden
horizontal düzlemi karşımıza aldığı
mızda merkezi talokalkaneal interossöz bağ
la,nn bulunduğu noktada olan bir çember
çevresinde mediale. doğru yani talus ·başının
altına doğru, kuboid ve naviküler kemikleri
de birlikte götürerek döner. Aynı anda kalkaneusun arka ucu laterale doğru dönerek
dış malleola doğru yaklaşır. Bu düzeydeki a·otasyon ayaktaki adduksiyon deformitesini
bakıp

doğurur.

Talokalkanea1 ekleme tam arkadan bakar('l.k koronal düzey karşıya alındığında.
merkezi talokalkaneal eklemin octasında olan
bir çember çevresinde kalkaneusun alt ucu
mediale doğru döner. Bu düzeydeki rotasyon
topuğun varus dformitesini doğururr.
Taloka;lkaneaı ekleme tam yandan bakarak sagittal düzey karşıya alındığında talokalkaneal eklemin ortasındaki interossöz
bağların bulunduğu nokta merkezindeki bir
çemberde rotasyon oluşur. Kalkaneusun arka ucu yukarıya doğru kalkarken, ön ucu
naviküler ve kuboidi, dolayısıyla ayağın ön
ucunu da beraberinde getirerek aşağıya doğ
ru iner. Bu düzeydeki rotasyon ayağın equinusunu doğurur.

Pes ekinovarusun cerrahi tedavisinde sekonder kemiksel deforroiteler ilerlemeden
önceki evrede yumuşak ·dokularda yapılacak
gevşetmelerıe ayak kemikleri normaı anatomik düzene getirilebilir. (5,7,8,23,25,26,27)
Yumuşak doku ameliyatları ile yapılan
düzeltmede izlenmesi gereken yol subtalar
eklem kompleksini biraz önce değinilen rotasyonların ters yönüne döndürmektir. Bu rotasyonu yine üç ayn düzey .olarak düşünür
sek hoıizontal düzeyde media1e dönmüş olan
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kalkaneus ön ucunun, önündeki naviküler,
kuboid ve diğer ayak kemikleri ile birlikte
talus başının ön ve . altından laterale doğru
döndürülıriesi gerekir. Laterale doğriı. .dönerek dış maUeola doğru yaklaşan kalkaneus
arka ucunun ise mediale doğru döndürülmesi gerekir. Bu düzeydeki düzeltmenin yapıla.
bilmesi subtal~r ek.lem kompleksinde anteromedial ve posterolateraı gevşetmelerin yapı.ıması ile sağlanabilir. Kalkaneus tek parça
bir kemik olduğu için bu durum çok açık
bir şekilde göstermektedir . ki posterolateral
gevşetme yapılmadan
kalkaneus arka ucu~
nun mediale döndürülmesi, dolayısıyla ne
kadar iyi bir medial gevşetme yapılırsa ya,.
pılsın kalk.aneus ön ucunun ve birlikte olan
naviküler, kuboid ve diğer ayak kemiklerinm laterale :rotasyonunun yani horizontal
düzeydeki rotasyonun düzeltilebilmesi olanaksızdır. Posteroateral gevşetme yapılmadan
medial gevşetme yapılırsa ne sonuç alınaca
ğıma biraz sonra değinilecektir.
Koronal düzeydeki rota.Syonun düzeltile.
bilmesi için mediale doğru dönük olan kalkaneus alt ucunun laterale doğru döndürülmesi gerekir. Bunun için medial gev,şetme
yapılmalıdır.

Sagittal düazeydeki rotasyonun düzeltilebilmesi için proksimale doğru dönük olan
.kalkaneus arka ucunun distaıe;.distale 1am
plantar yöne. doğru dönmüş olan kalkaneus
.ön ucunun ve beraberindeki naviküler, kuboid ve diğer ayak k.emiklerinin dorsale doğ
ru döndürülm.esi .gerekir. Bunun için de
posterior ve plantar gevşetmelerin. yapılmas!I
gerekmektedir.
Basite indirgemek amacı ile üç ayrı düzeyde gösterilen bu rotasyonel deformiteler
aslında bir bütündür. Bu deformitenin düzeltilebilmesi iiçn subtalaır eklem kompleksinde anterior, m.edial, plantar, posterior ve
lateral yumuşak doku gevşetmelerinin yapıl
ması gerekmektedir. Bazılarının birden fazla düzeydeki düzelmeye engel olduğu yumuşak dokuların başlıcaları şunlardır : Dorsal,
medial ve plantar talonaviküler eklem kapsül ve bağları, deltoid ligamentin ön uzantı
sı plantar kalkaneonaviküler bağ, kalkaneo-
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kuboid bifurcate Y ligament, abduktor hallucis kasının gergm lifleri, plantar fasya,
medial subtalar eklem kapsülü, bağlan ve
yüzeye!• deltoid ·bağım lifleri, ·tibialis posteıri
or tendonu ve kılıfı, fleksör hallusis longus
ve digitorum longus tendon kılıfları ve özellikle Henry'nin düğümü olarak adlandırılan
sertlik, aşil tendonu, posterioa- subtalar ve
ayak bileği ekJ.emi kapsül ve bağlan, kalka.
neofibular bağ, talofibular bağ, peroneal
tendon kılıfları ve superior peroneal ıretina
kulum. İnterossöz talokalkaneal bağların kesilip kesilmemesi tartışmalıd!lr. Tam subtalar gevışeme sağlanabilmesi için bu bağların
kesilmesi gerektiğini. ileri sürenler bulunmakla btrlikte (20,21) subtalar eklem kompleksindeki rotasyone1 deformitelerin merkez
noktasının bu bağların bulunduğu yerde olduğunu, bu nedenle kesilmesi gerekmediği
ni ileri sürenler de vardır (11,12). Ancak kesilmesinin overcorrection . t<"fulikesının artması dışında sa1nncası bulunmadığı ve her ayağın özelliğine göre hareket edilmesi gerektiği. kabul edilmektedir (2).
Pes ekinovarus deformitesinin

aşiloplas

ti, posterior kapsülotomi, plantar fasciotomi

ve medial

gevşetme

meliyatları

Bu tür

gibi küçük
ile düzeltilebilmesi

gevşetme

a-

olanaksızdır.

gevşetme ameliyatları bazı

deformitelerhı oluşmasına

sekonder
yol açar :

ı. Ayak tabanı yere• basar gibidir ancak topuk varusdadır. Ayak bileğinİn 90°
nin öte.sindeki. dorsifleksiyonu yoktu:r, devamlQ intoing vardır. Bu defonnite zamanla
ilerler (2). Çoğunlukla kas dengesizliği olduğu söylenir, kas transferleri yapılıa·. Kalkaneusun mediale . eğikliği suçlanır. Dwyer
ameliyatı gibi nedene yönelik olmayan kalkaneus osteotomileri yapılır. Büyüyünce
triple artrndeze aday bir ayaktır.

2. Kalkaneus ön ucu talus

başının

alsonrasında yapılan dorsifleksiyon zorlanüısı kalkaneokuboid eklernct.o dorsal açılanmaya yani kalkaneokuboid defonnitesine yol açar.
Düzeltilmesi daha zor hale gelir.
tında lrn1diğından posterioı· gevşetme

3. Yine aynı durumda ayağın zorlayıcıı
olarak dorsifleksiyona zorlanması kalkaneu-

sun talusla birlikte bir blok olarak dorsifleksiyona· zorlanmasına. yani talusun anatomik
sınıdar dışında .ayak bileği çatalı iç~e girmeye zorlanmasına yol açar. Troklea .ta.U'nin
ön bölümü ayak bileği çatalından geniş olduğu için bu aşın zorlama Ya troklea tali':nin ön bölümündeki. kıkı.rdak ezilnıesi ve
nekrozuna neden olan flat-top-talus dediği
miz defonniteye ya da hem talusun hem de
ayak bileği eklemindeki kıkıTdakların ezilmesi ile dejeneratif· artrite yol açar. Pes ekinovarus tam düzeltilmediği gibi. olaya ayak
bileği sorunu da eklenmiştir.
4. Posterolateral gevşetme yapılmadan
posterior ve medial gevşetme yapılıp
naviküler ve kalkaneusun ön ucunun taJus
başı ön ve altından
laterale doğru itildigi
durumda horizontal düzeydeki rotasyon düzeltme merkezi talokalkaneal interossöz
bağların bulunduğu yerde değil, kı:llkaneofi
bular bağ çevresinde oluşacaktır. Bunun ı:o
nucu olarak fibula alt ucu gerek kalkaneus
arka ucu. tarafından çekilerek. gerekse talus
cismi taı:rafından itilerek arkaya doğru yer
değiştirir ve ayak bileği eklem çatalı dışa
doğru döner Cl,8;9}. Swann ve arkadAşları
nın (22) fasulye ayak deformitesi dedikleri
bu ayakta tam düzelmeyen horizontal rotasyon ayak bileği' çatah tarafıından.kompanse
edilm1ştir. Nitekim ayak ve ayak bileğbin
yap grafisi çekildiğinde ayak yan olarak görülmesine karşın ayak, bileği ön-arka planda
gibi görülür. Ayak ve aYakbileğine iç rotasyon ya.ptınlar2k çekilen yan grafide ise ayak
bileğinin normal konuma geldiği• gözlenir.
Deformitenin fikse olduğu gecikmiş olgularda ancak tibia distaline yapılacak iç rotasyon osteotomisi ayak bileğini normale getirir. Tr.bii böyle bir osteotomi ayaktaki cieforr.miteyi arttirir, daha doğrusu gerçek defor·miteyi ortaya çıkarır. Bu deformitenin yeniden. düzeltilmesi gerekir; (6, 13, 22).
yalnız

Görülmektedi:- ki pes okinovarus deformitesinin düzeltilebilmesi için subtalar eklem kompleksinin tam olarak .ve tek seansta
gevşetilmesi kaçımlmazdrr (4,, 11, 12, 15, 16,
17, 20, 21, 23, 25, 26, 27); Hangi yumuşak dokuların gevşetilmesi gerektiğini daha
önce
belirttiğimiz bu düzeltme hangi
yöntemle

yapılabilir? 1971 rılında. :Vincent Turca (25)
J:ı.u düzeltmenin posteromedial yolla yapıla
bileceğini, 1982 yılında Douglas McKay Cll,
12) ve 1984 yılında. George Simons (20, 21)
komplet subtalar gcv.şetme .için Cincinnati
insizyonunun (3) gerektiğini ileri sürmüşler
dia:'. İnsizyondaki farkfalık ve gevşetmedeki
küçük yöntem ayrılıklarına rağmen amaç
aynıdır,

Gevşetme ne kadar iyi olursa covercorrection» yani fazla düzeltme ve planoval~
gus deformitesi olu~ma olasılığı o kadarı- artmaktadır (2, 11, .12, 20, 21). Bunu engellemek
amacı ile
talonavikü1er ekleme konulan
Kii'schner teline ek olarak talokalkaneal ekleme de bir adet hatta McKay'a c11.12ı göre
iki adet Kirschner teli konulmalıdıır. Bu tollerin çıkarılma süresi yöntemlere göre .3-6
hafta arasında değişmektedir.

Pes ekinovarusun

yumuşak

doku ameli-

ya,füı;n ile düzeltilmesinde karşılaşılan bir
başka sorun insizyon ·çevresindeki ameliy:ıt

sonu beslenme bozukluğudur. Çocuk ne k·ı
dar büyük, deformite ne kadar ilen ise bes:ıenme bozukluğu olasifaği o kadar artar. Beslenme bozukluğu olmaması için ameliyat sı
rasırıda damar' sinir paketinin diseksiyonunda dikkatli olmalıdır'. Kalkarieaı dallar damar sinir paltetfuiri askıya al:ıninası sırasın
da en sık,zedolenen dallardır. Kesilınesi haJinde topuk medialind~ besl~nme .bozukluğu
yap2.r. Da.ha da ciddisi •plantar geve.etme
sırasında mediat ve .ıateı-ai plantar damarların :kesilmesidir. Ayak tabanında geniş· nekroza yol açar (;t.4).
Ameliyat sonunda turnike mutlaka açı
kanama kontrolu yapılmalıdır. 2-3 cc hematom. bile, yarada ileri. gerginliğe ve beslenıne bozuk~uğuna,yol açar. Turnike. açılması
nın bir başka yararı de.ri dikildikten sonra
ayağın çec:itli pozisyonlarında yarra kerianndald · kapiller do lamının kontroluna olanak
sağlamasıdır. Ayak bileğinin nötralde tutulmıo.sı lmpiller dolanımı bo?:uyorsa
dohın 1 m
düzelinceye kadar ayak bileği plantar fleksiyona getirilmeli ve o pozisyonda alçıya
alınmalıdff. 1 hafta 10 gün sonra alçı deği•Ş
tirilerek ayak bileği. nötrale getirilir.
lıp
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Pes ekinovarusta .ytimuş'ak doku ;ameli~
yatiarinri:ı'. · . 'uygtilamnasıiida alt· yaş

sının

kcmservatif ted.avi ile düzeltmeye

direnÇii
Ryöppy
~e Sai:fanen cı0l ·ptilııer neonataı cerrahi tedavi ile literatÜfdeki en yüksek başarıll sonuçları aldıklarını beliırtemektedirfor:
Mc'Kay cıı, 12) ameliyatların 6 haftadan sorira
uygulanabileceğini, Simons (20, 21) ise aya~
ğın 8 cm.den. büyük olması gerektiğini yazmaktadır. Turco. C26~27) en iyi sonuçların 1-2
yaş aarsındaki çocuklarda alındığını bildiır
mesine rağmen bir, çok yazar . en iyi sonuç~
ların 1 yaş altındaki çocuklarda
alındığinı
bildirmektedir C8, 9, 11, 12, · 14, 15, 16, 17, 21,
olduğu· anlaşilır anlaşıılmaz başlar.

23, 28).

3 yaş üzerindeki çocuklaırda. deformitenin ilerlemesi ve sekonder kemik deformitelerinin artması nedeni ile .haşan oranı azalır,. komplikasyon oranı yükseliır C8, 24). Bu
yaştan sonra ayağıın lateral kolonunun kısal
tilmasım gerektiren kemiksel işlemlerin eklenmesi gerekir.
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2. Cowell HR. : The management of club
foot. J. Bone Joint Surg. 67-A : 991, 1985.
3. Crawford AH .• Marxen JL., Osterfeld
DL. : The Cincinnati incision : A comprehensive approach for surgical proceduıres of the foot and ankle in childhood.
J. Bone Joint Surg. 64-A: 1355-1358, 1982.
4. Ghali NN. ve ark. : The results of pantalar reduction in the management of
congenital talipes equinovarus. J. Bone
Joint Surg. 65-B: 1-7, 1983.
5. Laaveg SJ., Ponseti IV : Long-term results of treatment of congenital club foot. J. Bone Joint Surg. 62 - A: 23-31, 1980.
6. Lloyd-Roberts GC, Swann M, Catterall
A. : Medial rotational · osteotomy for se.
vere residual deformity in club foot. J.
Bone Joint Surg. 56-B : 37-43, 1974.

62

7.

Loveıı WW, Price CT, Mechan PL. : Pec
diatric Orthopaedics JEdit : [.oveU. and
WiıiterJ, JB. Lippincott Co. 1986, pp. 901915.

8. Main, BJ· ve ark. ; The results of early
op(lration in talipes equin~varus. J. Bone
Joint Surg. 59-B : 337-341, 1977.
9. Main BJ., Crider RJ, : An analysis of ıre~
sidua1 deformity. in club feet submitted
to early operation. J. Bone Joint Surg.
60-B : 536-543" 1979,
10. McKay DW : New concept of and approach to colubfoot treatment : Secti<m I.
Principles and morbid a.natomy. J. Pediat~ Orthoo. 2 : 347-356, 1982.
11. McKay DW : New concept of and approach to clubfoot treatment : Section II.
Correction of the clubfoot. J. Pediatr
Orthop .. 3: 10-21, 1983.
12. McKay DW : New concept of and approach tQ clubfoot treatment : Seçtion III.
Evaluation and results. J. Pediatr Oırt
hop 3 : 141-148,1983.
13. McNicol D, Leong JCY, Hsu LCS : Supramalleolar derotatio.n osteotomy for lateral tibial torsion .and associated equinovarus deformity of tihe foot. J. Bone
Joint Surg ..65-B: 166-170, 1983.
14. Nather A, Bose K. : COnservative and
surgical treatment of clubfoot. J. Pediatr
Orthop 7 : 42-48, 1987.
15.. Otremski I. ve ark. : An analysis of the
results of a modified one-stage posteromedial release CTurco operationl for the
treatment of clubfoot. J. Pediatr Orthop.
7 : 149-151, 1987.
16. Paul DeRosa G, Stepro D. : Results of
posteromedial release for the residual
clubfoot. J. Pediatr Orthop. 6: 590-595,
1986.

17. Porat S, Milgrom C, Bentley G : The history of treatment of congenital c1obfoot
at the Royal Liverpool Children's Hospital : Improvement of results by early
extensive posteromedial release. J. Pediatr Orthop 4 : 331-338, 1984.

18. Ryöpp S, Sairanen H. : Neonatal operative treatment of clubfoot. J. Bone Joint
Suırg. 65 - B: 320-325, 1983.

24. Taylor K, Thompson P : Relapsing club
feet. J. Bone Joint Surg. 61-B : 474-480,
1979.

19. Scott WA,

Hosking SW, CatteraH A. :
Club foot. J. Bone Joint Surg, 66-B: 7176, 1984.

25. Turco VJ. : Surgicaı correction of the
ıresistant club foot. J. Bone Joint Surg.
53-A: 477-497, 1971.

20. Simons GW. : Complete subtalar release
in club feet. Part-I. J. Bone Jonit Surg.
67-A : 1044-1055, 1985.

26. Turca VJ.: Resistant congenital club foot- Ona stage posteromedial release with
internal fixation. J. Bone Joint Surg. 61A : 805-814, 1979,

21. Simons GW; : Complete subtalar release in club.. feet. Part-II. J. Bone Joint
Surg. 67-A: 1056-1065, 1985.
22. Swann M, Lloyd-Roberts GC, Catterall
A. : The anatomy of uncorrected club
feet. J. Bone Joint Surg. 51-B : 263-269,
23. Tachdjian MO. : The child's foot. WB.
Saunders Co. 1985, pp. 139-227.

27. Turco WJ. : Club foot.
vingston Co. 1981.

Churchill

Ll-

28. Tümer Y. : Doğuştan pes ekino varus deformitesinin erken· cerrahi teaavisi. Ankara Üni:r. Tıp Fak. Mec. 34 : 389-404,
1981.

63

Doğuştan

Pesekinovarus Tedavisinde

(Hadidi Üçlü Girişim Ameliyatı)nın Sonuçları
*Veli LÖK
Hadidi tarafından ortaya konulmuş olan
üçlü girişim ameliyatı şu bölümlerden oluşur : 1 Medial gevşetmeyi amaçlayan
plantar diseksiyon, fleksor hallucis longus
tendonu uzatılması, fleksor digitorum longus
tendonu uzatılması, abductor hallucis tendonu uzatılması, tibialis anterior tendonu ön
yarısının kesilmesi, 2 Aşil tendonu uzatıl
ması ve posterior gevşetme, 3 Ayağın medial yüzünden tibialis posterior tendonunun
ayak önüne transferi. Bu ameliyat 1974 de
(1) Hadidi tarafından ortaya kondu ve detaylan 1976 da (2l MMOT 4 üncü Kongresinde Madrid'de bir filmde ayrıntılı olarak gösterildi.

MATERYAL:
Biz bu ameliyatı 1976-1985 yılları arasmda 87 olguda uyguladık. Hastaların yaşı çoğunlukla 4-24 ay arasındaydı : Bunlardan 15
hasta 4-6 ayhk, 11 hasta 6-12 aylık, 11 !hasta
12-24 aylık, 2 hasta 2-3 yaşında, 3 hasta 3-4
yaş arasında, 5 hasta 47 arasındaydı ,TABLO
1). Ameliyatlı hastalardan 46 sı (68 ayak)
en az 3 ay, en fazla 92 ay, ortalama 44,5 ay
işlendi CTABLO IIl . 46 hastadan 18 i tek taraflı, 28 i çift taraflı deformite gösteriyordu.
SONUÇLAR:
42 olguda C% 62) iyi sonuç alıındı, 4 olguda C% 5) orta sonuç, 14 olguda C% 21) kötü sonuç alındı. 8 olguda ise (% 12) fazla
düzelme görüldü ve bu yeni bir deformite
ortaya koymaktaydı.

Transfer yapılan tibialis posterior kaskontroldaki güçleri ·şöyleydi : 49 olguda iyi (O/o 72), 5 olguda orta C% 7), 8 olguda sıfır idi C% 12) • 2 olgu değerlendirile
medi, 4 olguda tendonun lfilsalığından dolayı
transfer yapılamadı CTABLO - V>.

laniıın

TARTIŞMA:

Hadidi (1974), bu teknikle ameliyat edil420 olgu bildidi. Hastalar 4-6 ay arasın
da ameliyat edilmiş, 3-7 yıl süreyle izlenmiş
t~.. Hastalarından yalnız birinde aşıırı düzelmeye bağlı deformite oluşmuş, ayak dorsal
fleksiyon ve valgus deformitesi göstermiş, tibialis posterior tendonunun tenotomisi sorununu halletmeye yeterli olmuştu. Bir olguda
ayak önü deformitesi geliştiğinden Heyman'ın tarsometatarsal
gevşetme ameliyatı
gerekmişti !ll .
miş

Bizim serimizde iyi sonuç 42 olguda C%
62) görüldü. Orta sonuç 4 olguda C% 5), kötü sonuç 14 olguda C% 21), aşın düzelme 8
olguda C% 12) görüldü. Sonuçlardan anlaşı
lacağı gibi bizim sonuçlarımız
Hadidi'nin
sonuçlan kadar iyi değildi. Sonuçlardaki bu
farklılık belki de ameliyat sırasındaki çocukların yaşı ile ilgili olabilir. Ziira Hadidi'nin
hastaları 4-6 ay arasında olduğu halde, bizim
hastalarımız 4 aylıktan 7 yaşına kadar bir
gurubu oluşturmakta, çoğunluğu 4-24 ay aıra
sındaydı. Hangi nedenle olursa olsun bizim
sonuçlarımızın daha kötü olduğu açıkça görülmektedir. Görüşümüze göre, deformiteleırin düzelmesi ve nüksün oluşmasını önleme
açısından yöntemin başarılı olduğunu belirt-

* Mahmut Esat Bozkurt Cad. 42/2, Alsancak, İzmir.
Bu panel konuşması Dr. Bülent Zeren ve Dr. Erol
lardan yararlanılarak hazııırlanmıştır.

Barın'la yapılan müşterek çalışma

meliyiz. Ancak, birçok olguda transfer edil- yok denecek kadaır az görülmektedir. Aşın
miş tendonun plantar fleksiyonu az veya çok
deformiteli bu çocuklarda baslt ıameliyat
kısıtlaması önemli bir sakınca olarak dikkalarla yetinmek başarısızlığı baştan kabullentimi çekti. Hatta 8 hastada C% 12) aşın dü- mek demektir. Hastaların en fazla % 10 u
zelme yeni bir deformite şeklinde dikkati atelleri iyi bir şekilde kullanabilmektedir.
çekecek şekilde ·sakınca oluşturmaktaydı, 4 Fizik tedavi ve ek:zersiz uygulamalaırı yok
hastada tibialis tendonunun kısa olmasına denecek kadar seyrek yapılmaktadır. Bütün
bağlı olarak transfer. edilemeyişi yöntemin
bu gerekçelerle şöyle bir sonuca varıyoruz :
diğer bir sakıncasını oluŞturmaktaydı. İşte
ortopedik cerrah pes ekinovaruslu hastaların
bu sakıncalan gidermek üzere biz, tibialis deformitesinin ağırlığına göre girişim içerianterior teridonunuri ön yarısını 3. cunei:for- ği gösteren bir ameliyat uygulamalı, bu amema transfer edecek ,şekilde Hadidi ameliya- liyattan sonra atel kullanım~nın pratik olatının bir modifikasyonunu geliştirdik. Bizim -'['ak yetersiz olduğunu, ekzersiz tedavisinin
transfer ettiğimiz bu kısım Hadidinin tekni- nüksün önlenmesini sağlayacak şekilde çok
ğinde defor:rrı-e edici bir faktör olarak görüaz yerde uygulanabileceğini gözönüne airriaL
lüp, kesilerek serbest bırakılmaktadır.
lıdır. İşte bu noktada, düzeltici ameliyatlara
Ülkemizde ve birçok gelişmekte olan ül- nüksü önleyici tendon transferlerinin eklen~
kelerde pes ekinovaruslu hastalar ortopedis- mesi kanaatıınızca önem kazanmaktadır.
te gecikmiş olarak baş vururlaır. Başka yer- Klasik görüşte olduğu gibi, tendon transferlerde başarısız konservatif tedavi görenlerde lerinin yalnızca nüksetmiş olguların tedavi~
sinde kullanılması Cyani nüksü baştan önlegecikmiş olgu gibi başvurmaktadırlar. Konservatif tedavi edilen her olgunun mükem- mek için esas ameliyatlarla birlikte yapılma
mel düzelmediğini, bazılarına göre olguların ması) ülkemiz için geçerli bir yol değildir.
% 50 siniri, bazılarına göre ise % 90'ının ya- Bu nedenlerle biz Hadidi'nin yöntemini
şamının herhangibir
döneminde ameliyat prensip olarak benimsedik, sakıncaları giderecek şekilde tendon Nansferinde modifikasgeçirdiğini: bilmekteyiz. Hastaların anne-bayon yaptık.
balarının genellikle ameliyatı güç kabul etmesi de deformitelerin ağırlaşmasında önemli olan anestezi korkusunu da eklemeliyiz.
KAYNAKLAR:
Tüm bu koşullar genellikle ortopedistin ağır
deformiteli olgulara ameliyat yapmasını zoi. Hadidi, H. : Manegement of congenital
.runlu kılmaktadır .. üstelik ortopedik cerrah
talipes
equinovarus,
Orthop. Clin. of
bu çocuklamın sorununu bir seferde ve nüksNorth Aınerica : 5 : 53, 1974.
•etmeyecek şekilde halletınek]e zorunludur.
:B]l durum ise .çok sayıda girişimi içeren 2. Hadidi, H. : Triple attack operation in
congenital clubfoot CFILM), IV. Congress
.ameliyatlar yapılmak zorunlu kılmaktadır.
of MMOT, Madrid, 20-24 April 1976,
.Yalnızca Aşil uzatılması il düzelen olgular

Doğuştan Çarpık

Ayakta Tibial Torsiyon Sorunu
"' Doç Dr. Y.

Bir kemiğin torsiyonu, o kemiğin kendi
uzun ekseni çevresinde dönmesi olarak tanımlarnr. Tibial torsiyon denilince ,tibianın
kendi uzun ekseni üzerinde dönmesi anlaşı
lır. Tibianm distal segmenti iç malleole doğ
ru dönerse internal tibial torsiyon, dış malleole doğru dönerse eksterna.ı tibial torsiyon
vardır denilir.
Tibiadaki bu torsiyon sonucu, - kemiğin
üst ve alt eklemleı:rinin hareket düzlemleri
m-asmda bir farklılık ortaya çıkar. Eğer iç
ve dış malleoller aynı düzeyde ise temel ölçüm 5 CnötraD olarak kabul edilir. İç malleol, dış malleole göre daha arkada ise, internal tibial torsiyon mevcuttur ve {-) işareti
ile tanımlanır. Eğer dış malleol iç malleole
göre daha arkada ise eksternal tibial torsiyon mevcuttur ve ( +) işaıreti ile tanımlanır.
Rotasyon ile torsiyon klarıştırılmamalı
dıır. Rotasyonda bir kemik diğer bir kemik
etrafında dönmektedir. Torsiyonda ise kemik
kendi ekseni üzerinde dönmektedir. Yani kemiğin iki ucu longitidunal aksında ters dönmektedir.
Tibial torsiyonu ölçmek için literatürde
birçok yöntem tarif edilmiştir. Bu yöntemler
3 grup altında toplanabilir CTablo 1).
ı.

Tıropometrik

yöntem

2. Röntgenografik yöntemler,
3. Klinik yöntemler.
ı.

Tropometrik Yöntem :

Anatomik
gerçeğe yakın

*

kadavralarda tibial torsiyon
olarak ölçülebilir. Bir stein-

İstanbul Üniversitesi,
Çapa - İstanbul.

İstanbul

TEMELLİ

ınan çıvısı tibianın proksimal ucunun kondiller eklem yüzeyi merkezi doğrultusuna
paıralel
geçirilir. Diğer bir çivi iç ve dış
malleollerin merkezlerinden geçirilir. 2 çivi
arasındaki açı tibial torsiyon
açısıdır. Bu
yöntem yaşayan kişilere uygulanamaz CResim 1).

2.

Röntgenografıik

Yöntemler :

Nachlas Yöntemi : Tuberositas tibia nötpozisyonda iken diz ve ayak bileği dahil
tibia ve fibulanın AP ve lateral grafileri çekilir. Internal tibial torsiyonda medial malleol lateral malleolün posterior kısmında bulunur. Eksternal tibial torsiyonda ise lateral
malleol medial malleol'ün posterior kısmında
bulunur.
raı

Hutter ve Scott Yöntemi : Diz 90° fleksiyonda iken topuk altına film kaseti yerleşti
ırilir. Ayaklanın medial kenarları uyluğa pa['alel tutulur. Röntgen tübü dizin yukarısına
yerleştirilir. Röntgen ışınları tibianın longitidunal aksına paralel verilir. Bu durumda alı
nan radyografilerde ayak ke.miklerinin iç
·kenarı diz eklemi aksına dik olacaktır. Bu
çizgi ile malleollerin gölgelerini birleştiren
çizgi arasındaki bir açı ·oluşturulur. Bu açı
90°' den çıkarıldığımda tibial torsiyon açısını
verecektir CResim 2) .
Seber Yöntemi : Tibianın iç ve dış kondili, melleol ve dış malleolün en çıkıntılı
noktalaı:rına birer kıskaç uygulayarak bunların oluşturduğu açının radyografi üzerinde
değerlendirilmesidir. Resim 3'de Seber yönteminde uyguladığırruız cihazlar görülmektedir. Resim 4'de bu cihazların hastaya uygu-

Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji

Anabilim

Dalı,

lapıışı

görülmektedir.. Diz· ve

ayı:ı_k bileği

90°

f1ıt~iyonda ik~n,- fil~ ,ka~eti .ayakla:pn .~~tına

: .Le :O@ay, ise.cbu

solQ.a

konulur. Röntgen ışınfari .tibian:ın' föngitidunal aksına paralel verilıf. Ol~şturiılacak al;ı
tibial torsiyön açısıdrr <Resim 5) .

Bu. yöntemler gerçek tibia. torsiyon açı
sım vermezler. Alt ekstremitedeki hafif bir
hareket neticenin değişmesine sebep olur.
Khermosh ve arkadaşlarmın
cihaz Resim 6'da görülmektedir.

geliştirdiği

Tibial torsiyon basit olarak göz ile de
tesbit edilebilir. Çocuk muayene masasına
oturtulur. Dizleri 90° fleksiyona geticr:-ilir. Bu
şekilde diz eklemi hareket ekseni masanın
kenaıı:ına paralel olur. Ayak bileği eklemi hareket ekseni ise, başparmak işaret pacr:-mağın
iç ve dış malleole yerleştirilerek saptamr.
Bu 2 eksen arasındaki açı tibia.ı torsiyon açı
sıdır <Resim 7) .
Bitter Yöntemi : Bu yöntemde kullanılan
ale.t Resim a'de görülmektedir. Kalça ve diz
90° fleksiyonda iken aletin 2 kıskacı malleollere yerleştirilir. Tuberositas tibia öne bakmaktadır. Bimalleoler eksen ile femur uzun
eksenine dik olan eksenin meydana geticr:-diği açı tibial torsiyon açısıdıır CResim 9) .
Tibial torsiyonu ölçmek için 1980 yılında
Jakop, Haertel ve Stussi komputerize tomografiyi kullanmışlardıır CResim 10).
Normal kişilerde yaşa göre tibial torsiyon dernceleri Tablo 2'deki gibidir.
TABLO: 2

i Olgu ' Ortalama torsiyon
dereceileri

!
L:~yısı_

-----------1
20
2 yaşın altı
23
2-4 yaş
1
4- 10 yaş
! 35
ıo yaşın üzeri 850
J

0

değerleri

sağda

23.6,

9laırak belirlemiştir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ :

Literatürd.eki yargın kanaate göre 15°'den
fazla intemal tibia! torsiyon düzeltilmelidir.

3, Klinik Yöntemler :

Yaş

~~

1

4+2
9+3
16 + 6
16 + 6

Hulter ve Scott erişkinde ortalama
eksternal rotasyon derecesi gösterdi.

22.ı

TibiaJ. torsiyonu operatif olarak düzeltmek için Üte~atücr:-de çeşitli yöntemler tavsiye edilmiştir.· Geist osteotomisi Resim ll'de
görülmektedir. Tibia 1/3 orta bölgesine enlilemesine osteotomi yapılır.
HASS (1929) osteotomisinde kemiğin çevresi boyunca 5-6 longitidunal kesi yapılır.
Tibiaya döndürücü kuvvet uygulanır. Böylece kemik halata benzecr:- bir biçimde k<ı.vnlır.
Stirling Cl936l , oblik osteotomiyi tavsiye
CResim 12).

etmiştir.

O. Donoghue 1940'de tibiaya kontrollü
2 derotasyon osteotomisini önermiştir CRRsim 13).
siye

1955'de Banks transpers osteotomiyi tavetmiştir .<Resim 14) Banks,

1975'de Cactle greft kullanarak
osteotomiyi tavsiye etmiştir.

yapılan

Kliniğimizde genellikle tibia
proksimal
1/3'üne yapılan rotasyon osteotomisini <Haglund 1923) tercih etmekteyiz.
Doğuştan çarpık

ayakta tibial torsiyonun
hakkında literatürde
görüş aynlıkları mevcuttur.
Birçok klasik
kitaplar ve bazı monografiler D.Ç..ı\.'da internal tibial torsiyonun sabit ve sık olduğu
nu yazmışlardır. Bunların arasında Mc. Muır
ray (1943), Haglund (1923), Turek (1959•),
Campbell Cl963l, Kite Cl964) ve Shaw (1970)
gibi yazarları sayabiliriz.
bulunup

bulunmadığı

Oysa Tachdıjian, Swann ve Catteral'e göcr:-e tibia esas olarak normaldir. D. Ç. A.'da
internal tibial torsiyonun 4. element olduğu
görüşü artık kabul edilmemektedir.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dala.'nda tedavi görmüş 24 D. Ç. A'Iı olgunun 34
ayağı klinik ve radyolojik olarnk incelendi.
Olgulara AP+lateral ve deformitenin dere-
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cesfue bağlıı olarak.· 2o-:-:-40° inter.tıal i rotasyonda .ıatera1 grhliler Çekildi ve klinik incelemeler yapıldı. Aynca tüın olguların Seber
ve Ritter yöntemleri ile tibial iorsiyon açı
ları ölçüldü.
Tablo 4'de D. Ç. A.'h olgula.ırda ölçülen
tibial torsiyon açılannın klasik kitaplarda
gösterilen aynı yaştaki çocuklarda Ölçülen tibial · torsiyon açıları ile mukayesesi görül'mektedir. Seber yöntemi ile· klasik kitaplar:
daki açı değerleri .arasında 0.74 derece, Ritter yönteminde ise ı.22°'lik fark bulundu. Bu
fark önemsizdi. Hiçbir olguda internal tibi.al' torsiyona ra5tlanıılmadı;

Talusun tepesinin düz

olduğu,

bl Ayak bileği ekleminin AP radyografideki gibi görüldüğü,
el

Kalkaneusun normalden

kısa

olduc

ğu,

dl · Ön ayağın nisbeten normal olduğu,
el Fibuler malleolün:arkada
ruldü ..

olduğu

gö"

Deformitenin
derecesine bağlı olarak
.bacak 20-40° içe rotasyonda ·iken çekilen
grafilerde ise :
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Talus

tepesiiıin

kubbe

c)

Kalkaneusun boyunun

dl

Ayağın

ön

kısmının

şeklini aldığı;
norinaı

late-

uzadığı,

anormal

dizil-

diği,

diği

el Fibuler malleolun normal yerine gelgörüldü.

Bu bulgular bize doğuştan çaırpık ayakta internaJ. tibial torsiyonun olmadığa., ayağın
arka bölümünün internal tibiai torsiyonu olmayan tibia üzerinde lateral olarak döndüğünü göstermiıştir.

Hastalaı:ıın çekilen grafilerind.e :

al

al

b) Ayak bileği ekleminin
ral görünümü aldığı,
.

Do&-uştan çarpık ayakta bacağı
lateral
rotasyon osteotorhisi yapılırsa ayağın ön kıs
mının adduksiyonu maskelenir fakat D.C.:A'
nın fizyolojik tamirine katkısı. yoktur. Çünkü
arka ayakta ·mevcut ıateral. lro~asyon · daha
da artacaktır. Medial rotasyon osteotomisi
yapılırsa ayağın arka kısmıruın normal dizilimi sağlanıır.

·Dü:z:eltilmemiş çarpık ayakta tibial ırotas
yon osteotomisi tavsiye edilmez, ancak ayak1taki deformite düzeltildikten sonra. internal
torsiyon varsa tavsiye edilir;

/Konjenital Pes Ekino Varus'da Sekeller ve ihmal Edjlmiş
Yakaların Tedavisi
·* Doç;
Konjenitaı Pes Ekino Varı.ıs CPEV> da,
daha önce konservatif veya cerrahi metodh:ırla tedavi edilmiş, ancak tedavileri yeterli
olmamış ya da iyi takip edilememiş vakalarda nüks görülmesi ve bunların sonucunda
sekellerin oluşması kaçınılmazdır.

Sekellerin tedavi. metodlaınna girmeden
bunlann nasıl önlenebileceğini kısaca . değic
nelim:
1 - PEV kesin, dikkatli ve acil .ortopedik tedavi gerektirir. Bu da hekimlerin, ebelerin ve yardımoı sağlık personelinin PEV'i
tanıması ve acil tedaviye ihtiyaç olduğunu
bilmesiyle mümküni:lüır. Buradan sonra iş biz
ortopedistlere ve buliınabilirse kineziterapistlere, bulunamazsa aileye düşmektedir.
Manüpülasyonların nasıı yapılacağıı, atellerin ,nasıl kullanılacağı, .süre11in ne kactar olaolacağı çok açık olaırak karşımızdaki tarafın
dan anlaşılıncaya kadar izah edilmelidir. Bu
bir nevi koruyucu hekimlik olmaktadır.

2 - Seçilecek olan cerrahi tedavi metodu
atravmatik olmah, bütün lezyonlara birden
yönelmiş olmalı ve tecrübeli bir cerrah ta:rafından gerçekleştirilmelidir. Yılda bir, iki defa PEV ameliyatı yapılırsa, buradaki · tekniklerin detaylarını, püf noktalarını bilme,
gerekli beceri ve tecrübeyi kazanma ihtimali
oldukça zayıftır.
3 - Diğer bir önemli nokta, çocuğun bütün büyümesi sırasında dikkatli bir gözlem
altında tutulmasıdır. Konservatif ve cerrahi
·müdahaleden sonra en az 18-24 ay ·süre ile
çocuk düzenli olarak tibbi kontrol altında
bulundurulmalıdır.

Dr: Remzi TÖZÜN

Bu şartlar yerine getirildiği zaman yeterli bir sonuç umulabilir. Ancak .aşın agresif ortopedik tedaviler, gereksiz, yaygın ve
sen-tleştirilen cerra!hi girişimlerden sakınma
lııdır. İyi bir tedaviden sonra dahi aileye fevkalade bir sonuç vaad .etmemelidir. PEV'leırin en az % 20 hatta % 25'lerinin istenmeyen sekeller bıraktıklarını ve bunlann muhtemelen yeni bir cerrahi müdahale gerektierbileceğini açık yüreklilikle kabul etmlidir.
Başka bir deyimle bu ihtimalin 1/4 oranında.
olabileceği bilinmelidir.

Vaka değerlendirilirken 4 ana mesele
üzerinde dikkatli durulmalıdır.
··ı

__,

Arka ayak

2 '""--- Varus

nasıldır?

varını? .. Ekinizm v:armı?

3 - Talus-navikuler
subluksasyon _varı:nı?
· ·4 -

arasında

ön ayakta· adduksiyon

önce klinik

yalı:I8:şırh

sürekll

varını?

ge>reklidir :

ı - Dorsal fleksiyoun incelenmesi : Aşil
tendonunun gerginliğinin her Z3:man söz ko_nusu olmadığı bilinmelidir. Düzleşmiz, de.forme olmuş bir talus çoğu zaman ekinizmdeın sorumlu olabilir.

2 - Subtala:r prono-supinasyon incelenmelidir.
3 - Ayağın beslenme durumu değerlen ..
dirilmelidir. Cildin durumu, nedbeler; nabız
lar incelenmelidir.
4 - Taban palpasyonu : Çoğu zaman tabanda kasılma vaırdır ve bu PEV yanında kavusa sebep olabilir.

* İstanbul Tıp Fak. ortopedi :ve Travmatoloji Anapilim Dalı.
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olabilir. Redüksiyon yetffi'sizliğini ortaya çı
karan, ön ayağım adduksiyonudur. Fakat esas .
sebep çoğu zaman talo-naviküler seviyede
durumunun - muayenesi " Ya da normat gözükeD; arka bölgededir.

5 - Ayağı dış kenarının muayenesi, abduksiyonun derecesi ve yeri konusunda bizi
aydınlatır.

6 -

KMlaiın

7 -

Yürüyüş değerlendirilmesi yapılma

unutulmamalıdır.

Tedavi metodunun seçimi :

lıdır.

8 ..:._,. Femoraliskelet ile bacak iskeleti seviyesindeki rotasyon fazlalığımn olup olmadığı araştırılmalıdır.

Ayrıca en az iki yönde radyografık inceleme yapılmalıd[ır. AP bir film ve ayak dorsal
fleksiyonda iken gerçek lateral bir film gereklidir.

I. AP ffilmde : Sapma derecelendiirlebilir; adduksiyon global olabileceği gibi. midtarsal bölgede ya da nadiren [.isfrnnc · eklemine lokalize olabilir. Bu filmde şu sorulara
cevap verilmelidir.
ı

- Belirgin bir sapma

varmıdır?
varmı

2 -

Talo-navikuler bir lüksasyon

3 -

Talus-I. metatars ekseni

-4: -

Kalkaneus - 5. metatars ekseni

dır?

nasıldır?

nasıl

dır?

II. Lateral filmde : Talus, talusun ekseni,
kalkaneus, nekroze ya da sublukse olabilen
navikulerin durumu ile 1. metatarsın durumu incelenmelidir.
lezyonlar sı
Ele alınacak eleman sertliktir. Yeni bir cerrahi müdahalenin bir kez daha sertleşme riskini doğuıracağı gözden uzak
Bu

yaklaşım şemasına göıre

_nıflandırılabilir.

tutulmamalıdır.

Ekinizm, aşil tendonunun gerginliğine
ya da postero-ekstern demetin serbestleştir
me yetersizliğine veya plantar gerginliğine
bağlı olarak belirginleşmiş olabilir.
Ekinovarus genelde arka ayağa sınırlı
gibi gözükse de çoğu zaman sinsice ön ayak
üzerine kadar uzanıır.
Adduksiyon çoğunlukla total olarak gögibi nadiren midtarsal bölgeye
yönelmiş veya Lisfranc
üzerine yerleşmiş
rülebildiği

Yeni bir cerrahi müdahaleye karar vel'ilbunu tek bir odağa yönelik olarak
mı yoksa total bir girişim şeklinde mi uygulanmalıdır? Bu, vakasına
göre değişmekle
birlikte uzun süırede oluşturulması gereken
nazik bir karardır.
diğinde

Çeşitli sekeller söz konusu olabilil'. Bunlara örnek verecek olW'sak :

- Çocukta minimal bir ekinizm, minimal
bir varus ve minimal bir adduksiyon vardır.
Çocuk buna iyi uyum sağlamış ve iyi ·idare
etmektediır. Burada ayağın hareketli
olup
olmadığı araştınlmalıdır.
Mükemmeli aramaktan kaçınmalı ve fonksiyonel olarak yetffi'li olaın bir ayağı global olarak müdahale
etmemelidir.
- Nüks çok belirgin ve sekeller ciddi
ise bu vakada cerrahi girişim karan alma-fildır. Burada müdahaleler şu odaklara yönelik olmalıdır.
ı - Posterior düzeltme : Özellikle postero-ekstern bölgede ve önceden yapılmış olan
insizyondan başka bir insizyon seçilerek yapılmal<ıdır. Arka ayağın ve topuğun
varus
deformitesi için Dwyer'in kalkaneal osteotomisi ve Schneider'in subtalar artrodezi tarif
edilmiştir. Bu ameliyatlar genelde yumuşak
doku cerrahisinin imkansız ve faydasız oldu.ğu vakalaırda tercih edilecek ameliyatlardır
.ve tripl artrodez yaşına kadar topuk deformitesi amacına yöneliktir. Dwyer osteotomisinde, ya medialden girileerk kalkaneus osteotomize edilir ve osteotomi hattı açılarr-ak
gref konur Ya da lateralden girilerek varusu
düzeltici kama çıkarılır, osteotomi hattı kapatdır. Bütün ıradikaı
girişimlerden sonuç
alınamıyarak arka ayak deformitesi düzetilemiyen 4-8 yaşlaırındaki çocuklarda talektomi
Castragalektomil
ameliyatı yapılabili.ır. Bu
endikasyon konulan hastalarda artrogripotik
ayak deformiteleri ya da çok geniş nedbe
dokularf vardır.
.

2 - Midtarsaıl düzeltme : PEV'de varusadduksiyon defonnitesinin varlığı ve nüksü
için cmedial kolonda büyümenin /yavaşladı
ğı, lateral kolonda ise devam ettiği ve izafi
olarak burada aşırı büyümenin olduğu» ileri
sürülmüştür. Bu deformitenin düzeltilmesinin ancak ayağın lateıral kolonunun kısaltıl
ması ile mümkün olabileceği bildirilmiştir.
Lateral kolon lmsaltma ameliyatlarının
en bilineni olan Evans tekniğinde kalkaneoküboid eklemin kama şeklinde rezeksiyonu
yapılarak bu eklemin erken artrodezi sağla
nır.

Lichtblau, Evans ameliyatını, taırsal büyümenin lateralde durması, medialde daha
fazla olması haline ters bir deformitenin -valgus- gelişebileceğini ayrıca tarsal ve subtalar hareketi kısıtladığım öne sürerek tenkit
etmiştir. Bu mahsurun ortadan kaldıırlması
için sadece kalkaneusun ön kısmının rezeksiyonunun uygun olacağım ifade etmiştir.
De Merneff, Hendrix ve Goldner ise lateral kolonun, küboidin cisminden yapılacak
kı:ıına şeklinde osteotomi ile kısaltılabileceği
ni ve büyümenin bozulmayacağını ifade etmişlerdir.

Lateral kolon kısaltma ameliyatları 3-8
uygulanabilir. Eğer ayak
medialinde gerginlik yoksa veya daha önceden ameliyat ile serbestleştirilmişse iyi sonuç
alınır. Evans ameliyatında aşırı düzeltme yapılmamalıdır, zira valgus deformitesi gelişe
bilir,
yaşlan arasında

Ön ayağın adduksiyon veya varus deformitesi, metatarsal osteotomiler, medial Küneiformun openin,g-kama osteotomisi ve tarsometatarsal kapsülotomi ameliyatlarn. ile 'de
·
düzeltilebilir,
. Metatarsal osıteotomiler metatarsların
kaidelerinde y13.pılıır. Teknikte ya sadece bi:iiinci m~atars kaidesi osteotomize edilir ve
lateralden bir kama çıkarıılarak düzeltilir ya
da bütün metatarslaır osteotomize edilerek
arka ayağa gö:re normal aksına getirilirler.
Medial Küneiforni ·osteotoml.si ile ön ayağın iki -.ctef'~rm'itesi :duzeltileb'ilir. , OpeningWedge osteotomisi araya konan gref ile hem

adduksiyonunu, eğer varsa ön ayağın ekinizminin düzeltilmesine imkan verir.
Heyman, Herndon ve Strong'un tarif ettiği tarso-metatarsal kapsülotomilerinde bütün metataırsların basislerinde bulunan tarsometatarsal ve intermetatarsa1 liga,manlaır ile
eklem kapsülleri kesilerek metatarslar gevşetilir ve ön ayak adduksiyonu düzeltilir. Bu
ameliyat 3-8 yaşları arasındaki arka ayaktaki deformiteleri düzelmiş ancak ön ayakta fikse ve sert adduksiyonu olan çocuklarJa
endikasyon bulur. Pasif olarak düzeltilebilen ayaklarda kesinlikle uygulanmamalıdır.
Kemik yaşı tamamlandıktan sonra, nüksvakalarda seçkin tedavi yöntemi tilipl
artrodezdir. Bu ameliyat için ideal yaş 10-14
yaşlandır. Maksadımız !hastanım deformitesini düzeltmek, ağrısını geçirmek ve ayak
tabanına basarak yürümesini
sağlamaktır.
Daha ilerı yaşlarda yapılan tripl artrodezler
kemik yapıda beslenmeyi bozarak kemdk nekrozlannı. ciltteki geniş hiperkeratozlar sebebi ile cilt dolaşımını bozarak cilt nekrozlarına yol açmakta .ve deformite ağrılı olarak tekrarlamaktad!ı.r.
Tendon transferlerinin PEV'in tedavisindeki yeri çok fazla değildir. Ancak, pasif
ofarak nötrale gelen esnek ·ayaklrurda aktif
supinasyon da varsa tibialis anterior tendonu 3. küneiforma transfer edilebilir.
Ayak tabanı da hastalığın siklıkla işti
rak ederek kavus deformitesine yol açabilir.
Bunun için plantar gevşetme CSteintler)
ameliyatı ihmal edilmemelidir.
etmiş

Erişkin yaşa kadar tedavi edilmemiş, envetere dediğimiz, ihmal edilmiş vakalara
günümüzde maalesef hala rastlanabilmektedir. Bu durum. konjenital . deformiteli bu
hastalara ilk çocuk1uk yaşlarında tıbbi ve
koruyucu hekimliği yeterince götüremediği
mizi göstermesi bakımından ülkemiz açısın
dan• önemlidiİ".

İleri yaşlara kadar tedavi edilmemiş bu
hastr..lar : Ayaklarının dış kenarları üzerine
basarak yürürriektedirler, ayak tabanları iÇe
balima:kta ve ayak iç kenarlar! kısalrruıştır.
Hemen hepsinde adale atrbfisi ve· internal
tibial torsiyon vardır, a~il tendonu gergin-

cur: .Ayıiki·d.1ş :kısmınd.a:ki;>cn't, 'taBaiı. c:' 1 ciİdi
gibi kalınıa'.$iiiiş, 'lı.ıitt~ n8:sı:rıaŞrrlış ·~ .· ı:tıtinı.
da higroma;oluşmuştur.•' '
,; ! r
Bu deforriıitelerid; dÜ~eltiımesi, arrcak
plantar gev7et:qıe, aşil l1zatıl~ası gibi yuffitrışak dokt,ı ameliyaÜari ile bi!.rlikte yapıl~n büyük kemik rezeksiyo~ları .ile• 'müttıkfüı ola~
bilm~kte.dir. En uygun ted~v1tarsekio'~i de
deiı.eiı ·tripl •artr~dezdir. H:a:st~l~nmrrz~ ,bu
ameliyattan önce ayaklarıno.n kısalacağı, 3-4
ay alçıda kalacağı, ameliyat bölgesindeki
ciltte .beslenme bozuklukları görü~ebileceği
açıkça ifade eclilmelidir.
Ayağın dış kısmındaki higroma k~sinlik
likle cerrahi olarak çıkartılmamalıdır. Bu
bölgeye gelen anor:mal yüklenmeler kalkınca
zaten zaman içerisinde kendiliğinden kaybolacaktır.
Bazı vakalarda' supinasyon ve transvers
kemerdeki yükseklik artışı çok olabilir. Ayak
düzeltilmesine rağmen 5. paırmak ayak tabanına meylederek tam ve düzgün basmayı engelliyebilir. Bu durumda 5; parmak ampute
edilebilir.

Bizim gördüğümüz şekilde ihmal edilmiş
geÇ yaşta. görmeyen. Anglo-Ameri.kart ekolünde, .ağli" vakalarda Syme tipi bir
amputasyon yapılabileceği bildirilmektedir.
Hastalarımızın ·hiç biri bu· amputasyon teklifini kabul etmemekte, deforme ve bozuk da
olsa kendi ayağının kalmasını istemektedirler.
vakaları
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PANEL-ili
PERTHES HASTALIBINA. GENEL BAKIŞ.
* Prof. Dr; Ömer
Perthes hastalığı hakkında. ilk yayın 1909
Walderstrom tarafından yapılmıştır.
Walderstrom pertıhes hastalığınıı kalça tüberkülozunun bir klinik formu olarak tanım
lamış ve koksa plana adını vermiştir. Koksa
plana tıp nomenklatüründe geniş oranda kabul görmüştür.
yılında

Amerikada Arthur Legg,
travmalardan sonra oluşan, topallama şek
linde belirti veren beş hasta çocuktan oluşan serisini yayın:lanınştır. Yazaıra göre femur başı epifizi, asetabulumda travma nedeniyle ezilınektedir. Perthes'in kalça tüberkülozundan ayrı bir klinik antite olarak bildirilınesi nedeniyle bu yayın çok önemlidir.
1909

yılında

Daha sonra 1910 da Fransız ortopedisti
Jacques Caive ve Almanya'dan George Perthes, ayn ayrı olarak, olarak, gelişmesi sınır
lı, non inflamatuaır karekterli, femur başı-

nıp ağırlık taşıyan

iyileşen

ile

1

PERTHES HASTALIGINDA İNSİDENS
VE EPİDEMİYOLOJİ:
Şekil ı

gibi hastalık 2-12
çocuklarda ortaya çık
maktadır. Bu yaş gurubu
içinden 4-8 yaş
arası çocukları seçmektedir. Hastalığın baş
yakından ilişkisi
langıç yaşının prognozla
varchr. Salter C17l klinik çalışmalarla, pe:rthes hastalığı geçiren çocuklaırda geç yaşlar
da koksartroz görülıne insidensini kesin hatla.ı'"'l ile belirlenmiştir. Bu çalışmada perthes
hastalığı eğer 8 yaşından daha erken başla
mışsa koksaırtroz insidensi % 38, 10 yaşın
dan daha yukarı yaşlarda perthes görülmüş
se koksartroz Insidensi % 100 dür.

PERTHESTE
EN SIK GÖRÜLME

YAŞI

YAŞI

2

3

Şekil

4

-,1
1
1

1

1

görüldüğü

de

yaşları arasındaki

1

o

yüzünden yassılaşması
bahseden yayın

hastalıktan

larını yapmışlardır. (13)

PERTHESTE GÖRÜLME

,-

bir

ŞARLAK

5

I Perthes

6

7

8

hastalığının

görülme

9

10

11

12

yaşlan

PERTHES HASTALIGINDA KLİNİK
BELİRTİLER :

Perthes hastalığı erkek çocuklarda, kız
4 defa daha sık görülmektedir. Bilateral görülme sıklığı % 12 dir. En çok Japonlar'da mongoloidlerde, eskimolarda ve
merkezi avrupalılarda, daha seyrek olaırak
ta Amerikan Hintleri, Avustralya yerlileri,
Polenezyahlarda ve siyah ırrkta görülınekte
dir. (13)

1 - Topallama : Başlangıç dönemlerin.de ~ğrısız olan topallama, önceleri aktivasyonlardan sonra, daha sonraki dönemlerde
intermitan ve geç dönemlerde devamlıı. karekterdedir. Hasta çocukların aileleri tara-

*

Dalıı Başkanı

laırdan
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fından ilk farkeclilen ve hekime götürülmelerine neden olan önemli bir belirtidir.

PERTH!SLİ ÇOCUX Of!AitSlZ

İSKELET GEl.İŞXESİ

OÖSTF.RlR

Baş

Normal BüyUklUktedir.

Noktalı

bölgeler celiqse a:erilili

göaterirler.

Perthes hastalığında ağrı da::.
ha ileri dönemlerde görülmekle birlikte dikkatli muayenelerde erken dönemde ·de orta~
ya çıkarılabilir. Sıklıkfh • ka~~kta, · baldır iç·
bölgesinde hissedilir. % 15 olguda ağrı tamamen diz'bölgesindedir. Diz bölgesi ağnlann
da tanıda geç kalınma tehlikesi vardır.
2 -

Ağrı :

, 9 -.,. Kas Spaı;~~ : Başlangıç çlönemleiinden itibaren belirgind~r. Özellikle. Js.alça ekleminin abdüksiyon ve intemal rotasyon harE:ketlerini: kısıtlayacak niteliktedir.
4-

Pertheste · Antropofuetrik. Muayenej
ve İskellet Sisteminde Görülen De.ğişmeler: ·.

Bulguları

Burwell ve arkadaşları (ll yaptıkbrı
antropometrik çalışmalarla pert!hes
hastalrğı olan çocuklarrn baş çevresi hariç
olmak üzere tüm vücüt ölçülerinde normalden daha az gelişmiş olduklarını saptamış
hİ'dır. Bu çalıŞma ile gövde· ve ekstremiteler~ ait.. kısalıkların daha çok 'vücfü distaı
bölümlerinde belitg~n olduğu da gösterilmiş
tir. Burwell ve arkadaşlaırından başka pek
çok araştır!~ı perthesli . çocuklarda antropometrik muayeneler yapmışlar ve sonuçlarını.
yayınlamışlardır. Bu araştı."rıoılardan bazıları.
b1r defa ölçümlü hasta ve ayna yaş gurubunda. olan. sağlıklı çocukların ağırlıklarım,
veya boy ölçümlerinin mukayesesini yapmış
lar, bazıları da bu karşılaştırmayı 5-10 yıl
sürdürmüşlerdir. cıo, 13l> Molley ~ve Mac. Mahon (14) iskelet gelişme yaşının perthes'li
çocuklarda %: 89 oranında gecikmeli. olduğunu bildirmişlerdir. Bu bulgtılar daha sonra Haırrison ve arkadaşları Clül tarafmdan
teyit edilm:iştir. Çalışmalar hetsta çocukların
sa&"lam kardeşlerinde de iskelet gelişme genliğini ortaya çıkarmıştır. Perthes'li hastalarda görülen iskel.et gelişme geriliği .şekil 2
de topluca görülmektedir.
detaylı

14

Otur<:ın Uzunluğu
ımbiskial

ı..rzunlukla

~o:-~t1l1 qekild~
a:ı:ahr

AAr(Mllionlar uasl

ıııe11afe

yaşlar araınndaki

boy

daha

ı:ı.:ı:

,8-10

u:unluAı.ırıdan

a:ı:aJııııotır.

' El

ve Cnkol kol bölgenine göre
daha çok gelir,r:ıe geriliAi göaterirler

Ayııklnr titıiı:ı.dan dahn fada
gerili.ili gösterirler

Şekiıl:

geliş-.e

II 5-10 yaş guruplan, arasındaki. perthes'li çocuklarda görülen iskelet
bozuklukları (9)

Sonuç olarak perfües'li çoctıklann yaşıt
larina göre erkeklerde ortalama·1 inç, kızlar~
da 3 inç daha kısa oldukları; iskelet• gelişme
gecikmesinin üç yıla kadar uzayabileceği ibelirtilınektedir.
Fleagle ve arkadaşları (6)
'maymunlarda yaptıkları. deneys.el çalışmalar
dan sonra hızlı büyüyen kemik bölgelerinin
maturasyondan en çok etkilenen. iskel~t J;Jarçaları olduğunu, perthes hastalığında saptanan büyüme ve gelişme geriliği mekanizmasının tam. açıklamasında güçli:.i.k lerin .hala .yenilemediği, belki lokal vaskülaritedeki aza.lmanın büyüme plağındaki konclrosiÜeri etki~
lecliğini iddia etmişlerdir.
ETYOLOJİ:

Gerçek etyoloii bilinmemektedir. Bugünkü bilgilerimizin ışığı altında pel'Lhes hastalığının etyolojisi incelendiğinde :
1 - Esas sebebin büyüyen femıur başı
epifizinin · tamamı veya bir bölümünün kan
akımındaki kesilmeler ile ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar :
yılları arakan dolaşı
mım incelemiştir. Çahşmalar Trueta tarafmdan geliştirilen post-morten kemik anjiografisi metodu ile yapılmıştır. Trueta 3-8 yaşlan
arasındaki çocuklarda femur başı epifiz kanlanmasının tek damara bağımlı olmasını, kalçanın abdüksiyon,
ekstansiyon ve intemal
rotasyonunda muskuler tansiyonun epifiz
kanlanmasını kesintiye uğrattıığını ileri sürmüştüt. Bu nedenle
araştıricilar · perthes

al

Joseph Trueta 1950-1970

ııındaki çalışmalarında dokula.:rın

hastalığını

epifizeal anemi olarak isimlendir~
Bununla birlikte hayvan modellerindt,:
ve naturer gelişmede, ameliyat edilen olgularda bu damarsal değişmeleri her şartta kesin olaırak bulmak imkansızdır. C3,4,5l
miştir.

bl Freeman ve England C7l perthes
sendromuna tamamen benzeyen durumu tecrübe hayvanlarının femur başlarında, tekrarlayıcı vaski.ıler kesintiler yaparak elde edebilmişlerdir.

Jensen ve Lauritzen Clll pertıhes
olan ve başka bir nedenle
ölen
iki çocukta yaptıklarıı post-morten incelemelerde inferior s~ırkumfleks arterde trombus
saptamışlardır. Orijin olarak yeni olan trombus klinik ve kemiksel değişmelerle uyumlu
olarak değerlendirilmiştir.
el

hastalığı

2 -

Travma Teorisi :

Legg tarafından ileri sürülen ve trokanterik bölge ile asetabulumun arasında travmatik olarak ezilen: epifizin hastalığı. ortaya
çıkarması düşüncesi de kabul gören bir teori
olarak görülmektedir. Petri ve Bitene (15lin
gö;z;lemleri, .abdüksiyon metodu ile tedavi
edilen çocuklarda femur başının derin asec
tabulumda tutulması onu travmalardan korunmakta, bu çocuklarda sağlam tarafta
perthes hastahğı görülmemektedir. Perthes'
in % 12 oranında bilateral olduğu düşünü
lürse etyoloıiide travmanın önemi aşikar olarak görülmektediır.
3 -

Eklem içi

basıncını artıran

o'l.aylar :

Hastalığın etyolojisinde eklem içinde artan mayi sinovitis gelişmesi gibi sebeblerle
bası artıran patolojilerin femur epifizine giden damarları tamponatla etkileyecekleri teteorisi de çekicidir. Soto-Hall (lg), Tachdjian
(20) ve Kemp (12 in çalışmaları ile görüşle
rini destekleyici hayvan deneyleri yapmalarına rağmen, sinovitis ile seyreden hastalarda her zaman perthes gelişmemesi, intrakapsüler efüzyonlu hastalarda ağrı olmasına
rağmen, perthes'te başlangıç döneminde ağrı
olmaması teorinin inandırıcı olmasını engel·lemektedir.

4 -

Hormon?-1 Etkiler.. :

Cavanaugh ve arkadaşları (2) 1936 yılın
daki yayınlarında perlfues · hastalığının sağ~
lıklı çocuklarda görüldüğünü bildirmişlerdir.
Bu düşünce sonraki çalışma:ı.arla tamamen
terkedilmiştir. Hastalardaki iskelet
sistemi
gelişme gecikmeleri,
boylanındaki
kısalık
pek çok araştırıcıyı endokrinolojik çalışma,
lara yönetmiştir. Bazı yazarlar perthesin hipotiroİdi ile ilgili olduğunu i~eri sürmüşle;rse
de bu konuda doyurucu kan.ıtlar bulunamamıştır. Daha sonraki yıllarda aktif peithes
hastalığı olan çocuklarda pituiter fonksiyonlar dikkatle incelemiş ve Fisher (8) v~' baş
ka araştırıcılar · growth hormon seviyelerini
perthes'li ha:stala<rda normal olarak bulmuş
lardır. Gerçekte pituiter growth hormon iskelet sistemine direkt olarak etki yapmamakta, karaciğer ve böbrekten salgılanan somatomedin, , polipeptit hormon olarak, iskelet sistemini' etkilemektedir. Pert!hes'li çocuklardan,. 3-5 yaş gurubu içinde olanlarda somatomedin belirgin olarak yüksek bulunmuştur. Perthes'lilerde muhtemelen
gelişen
doku rezistansıl ile semafomedin. etki.siz ~,hale
gelmekte, gelişen doku rezistansı istidadının
konjenital olabileceği varsayılmaktadır.
5 - Perthes Hastalığı Etyolojisiııde Femur. Başı Epifizindeki Patolojik kırığın rolü :
Salter ve

Tl;ı.ompson

(18) perthes hasta1057 ç0c:uğun 1261 kalça
radyoloıiik incelemelerini retrospektif .olarak
gözden geçirmişler ve bu hastalardan 376
sında erken devrede radyolojik olarak subkondral yarımay şeklinde radyolüsent görünüm veren patolojik bir kmk olduğunu saptamışlardır. Araştıırmacılar hastalığın rezorpsiyon evresini bu kırığın başlattığı vaırsayı
mım ortaya atmışlaırdır. Çalışmalarda ortaya çıkan diğer bir önemli husus ta bu patolojik kırığın altındaki epifiz bölgesinde 7ezorpsiyon olmasıdır. Saptanan subkondral
kırığın yeri ve genişliği daha sonra gelişe
cek rezorpsiyonun yeri ve genişliği ile tam
bir uyum göstermektedir. CŞekil 3l Gerçekte bu yarımay şeklindeki subkondrnl kırık
ilk defa Waldenström (13) tarafından bildi. rilmt;tir.
lığı tamsı konmuş

.75

Salter domuzlarda yaptığı deneysel araş
trrmr.larda, meydana gelen patolojik k.ınğm,
femur başında daha önce geli.Şen iskemiden
sonra ve onu takip eden revaskülarizasyon
evresinde meydana geldiğini
göstermiştir.
Böylece sonuçta perthes hastalığı, femuo.- başının · avasküler
nekrozu değil, avasküler
nekrozun bir komplikasyonu olarak gelişen
subkondral patolojik kıınğın etkisi ile gelişen
olaylar zinciridir. Avasküler nekrozun etyolojisi hala bilinememektedir.

mur

başının ağırlık taşıyan,

stres'in en yobölgede subkondral patolojik kı
radyolojik olaırak saptanabilir.

ğun olduğu

rık,

Hastalarda subkondral kırık yoksa
femur başı avasküler nekrozu, rezorpsiyon, subluksasyon ve deformite geliş
meden tamamen iyileşir.
bl

hastalık

el Perthes hastalığı femur başınm avasküler nekrozu değil avasküler nekrozun bir
komplikasyonudur. «Complicating factor"
ise patolojik subkondral kırıktır.
dl Ağrılı subkondral kıınk gerçek perthes hastalığının başlıyacağının bulgusudur
ve hr,stalığı başlatan olayctrur.
el
ral

Femur

başındaki

kırığın genişliği

yakından

ve

patolodik subkondprognozla

uzunluğu

ilgilidir.

6 - P!'lrt;lıes Hastalığının Etyolojisinde
Genetik Faktörler :
Genetik açıdan yapılan pek çok çalışma
ve özellikle Wynne - Davies (21l Harrison
ve Bunvıellin (9.lOl incelemelerinde, perthes'
li ailelerde genel populasyondan daha yüksek perthes ensidensi bildirilmesine rağınen
btr:inci derece akrabalarda görülme oranının
% 1 olması, daiha sonraki akrabalarda iSe genel populasyona uygun insidens, hastalığın
ailevi olmadığını ıspatlamaktadır. Son çalış
malarla spondyloepifizeal dipslazi ve multibl epifizeal displazi gibi ünifaktorial ailevi
hastalıklardan da olmadıığı anlaşılmıştır (9,
10,13,21).

Şekil

: III Fsmur başı epifizinde patolojik
nk ve rezorpsiyon'un patolojik
rıkla ilişkisi C18l

Salter ve Thompson (18) un
önemli sonuçlar

rından çıkaırılan

kı
kı

çal1şmala

şunlardır

:

al Perthes hastalığının ilk 4 aylık döneminde uygun radyolojik incelemelerle fe·
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Harrison ve Burwell C19l 114 perthes'li
çocukla kontrol guo.-ubunu oluşturan 130 çocuğu konjenital anomali yönünden mukayeseli olarak incelemişlerdir. Sonuçta perthes'
!ilerde daha çok konjenital anomali bulunduğu, hasta kız çocukla:rında bu anomalilerin daha ciddi boyutlarda olduğu saptanmıştır. Yazaırlar
sonuçta perthes hastalığıı
nın konjenital bir defektle
ilgisi olduğunu,
bu defektin kaiçayı perthes hastalığına yatkın hale getirirken aynı zamanda büyüyen
kemikleri de etkilediğini ileri sürmüşlerdir.

PATOLOJİ:
Yıllaır

önce yapılan ve bugün tamamen
total femur başı rezekSiyonları
ile kaza nedeni ile ölen perthes'li çocuklarda
yapılan histo patolojik
incelemeler perthes
hastalıığı.run patolojisini açıklığa
kavuştur
terkedilmiş

muştur.

Perthes hastalığında temeı patolqji femur başında parsiyel veya total doku ölümü
ve yavaş ilerleyen revaskülarizasyondur.
Son yıllarda geliştirilen biopsi teknikleri ile aktü perthes'li hastalaırda patolojik gelişmelerle radyolojinin ilişkileri incelenebilmiştir. Yapılan çalışmalarla perthes'te baş
langıç döneminde epifizde artmış
kemiksel
nekroz ve ilik trabeküllerinde ileni bOyutlarda bozulmalar saptanmıştır. Bu dönemde inflamatucı.r olaylara ait belirtiler yoktur. Erken dönemin radyolojik belirtileri, femur
başının artmış densitesi ve kemik fragmanlarında yumuşak koyuluktur (13).
Daha geç dönemlerde yani fragmantasyon döneminde kemiksel biopsilerde yeni kemik teşekkülleri görülmüştür. Bu yeni kemikler ölü trabeküller arasında ve üzerinde
yayılma gösterirler. Bazı yazaırlar bu kemikleşme olayına yavaş yavaş sürünerek birleş
me olaya adını verirler. Bu durumu hastalı
ğın erken dönemlerinde de görme
olanağı
vardır.

Fragmantasyon döneminde yapılan biopsi.lerde kemiksel örneklerin yarısı normal
sertlikte, diğer yarısı da yumuşak olarak bulunur. Genel kanının aksine kemik fragmanlrun başlangııç döneminden daha serttir ve
daha çok kemik iliği bulunmaktadır. Bu
bulgular femur başının normale dönme çabaları olarak kabul edilmektedir. Bu gözlemlerin ışığı altında perthes hastalığının bu dönemi için fragmantasyon terimi doğru olmamaktadı•r. Çünkü klinikçe fragmantasyon teırimi ile frajil kemik. defektlerini anlamakta-

1a.jın normal veya bazal tabakada lhafif derecede dejenerasyona uğradığını göstermiş
tir.

Ponseti ve arkadaşları (16) 1983 de perthes'li çocuklardan aldıklaırı kemik .ve kıkır
dak örneklerde histokimyasal ve elektr0n
mikroskobik çal1şmalar yapmışlardır. Bu çalışma perthes hastalığı olan çocuklarda epifiz
kıkırdağındaki anormal bölgelerde ·normal
ve fibröz kırıkdaktan farklı histoşimik ve
yapısal özellikler göstermiştir. Kıkırdak lezyonları juvenil kifozlu hastalardaki vertebıral plaklarda
görülenlere benzemektedir.
Bu epifiz kıkırdak anormalliklerinin iskemiye primer veya sekonder olarak bağımlı
olup olmadığı belirgin değildir.
Sonuçta perthes hastalığı çeşitli histolooik çalışmalaırda femoral başın ossükasyon
~erkezinin iskemik nekrozu olarak tanım
lanmaktadır. İskemiye bağlı olam. kemiksel
ve kıkırdak anormalliklerinin primer veya
sekonder olaırak oluşması konusunda şüphe
ler devam etmektedir (16).
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Perthes;. Calve -legg

Hastalığında Jedavi

i.lkeleri .

DoÇ. Dr. Mülntaz,.ALPASLAN ·
Günümüzde Perthes

hastalığında

tedavi,

değişik şekillerde. uygula~aktadır. Konser-

vatif ve •cerırahi olmak üzere ikiye ayırabile
ceğiiniz bu ana tedavi gruplarının her biri
fazla sayıda, değişik tiplerde tedavi modelleri içermektedir.
TABIO : 1
TEDAVİ MODELLERİ

A-KONSERVATİF:

1
Sadece gözlem,
2 - Sinovit bulgularının varlığında intermittant semptomatik tedavi ,
ai Yatak istirahati,
b) Antienflamatuar
el Traksiyon,
:3
Deformitcyi önleyeci erken tedavi.
n) Abduksiyon alçısı CPietrie ve Bitenicl
bJ Abduksiyon ortozları,
Toronto, Newington, Atlanta, Birmıngam, Tachdjian, New Orleans, Hacettepe v.s.

.B - CERRAHİ TEDAVİ :
·ı
Temoral Osteotomiler,

·el . Femur bı:ışının parsiyel eksizyonu, ·
al PerifertkcheÜecto~y.
.
.
b) Sentral cheilectomy COsteochondiTitis dissekans) ·
dl Distal ve laterale troc. major transf~,

e)

Chiari.

Bütün bu değişik tedavi şekillerinde hastaya uygununu seçmenin zo:-luğu fodavinıü
tipine bakılmaksızın kötü sonuçların % 20
ila % 30 arasında değişmesinden kaynaklanmaktadır. Bir başka ilginç taraf ise hiç tedavisiz hastalarda % 60 a vaf.aıi iyi ~onuçla
nn elde edilebilmesidir. Herhangi bir tedavi
uygulanmadığı takdirde. iyi sonuç . verecek
vakalar ve uygulanan tedavinin tipi ı:ıe olursa olsun sonucun kötü.akibete varacağı hastalar göz önüne alındığında tedavi seçimi
.karmaşık bir hal almaktadır. Kötü sonuç femur başında gelişen düzensizlikle sılm ilişki
lidir.. Rezidual deformiteler adolesant, erkeıı
yetişkin dönem ve sonı:asında. kalça prçıblem
.ıerine yol· açmaktadır .. Tablo"2 de iz}encc~gi
35 yaşından küçük Peı,i:hes. sE)kem.··h?ıstalar
da yaklaşık % 9 cerrahi işlem gerekmiştir.

bı De. Rotasyon CAxer),
el yarus~Derot~syoı;ı CSomerville, Lloyd:f!,obertsl,
d). Rotasyonel CSugioka)

2- İnnominade Osteotomiler.

al
bl

Salter,
Steel,

c)

Chiari,

3 - Geç cerrahi tedaviler :
al Adele gevşetme-Artrotomi,
bl Abduksiyon osteotomisi CValgus Os·
teQtomisil

J·

,.TABLO: 2
Sayı·

Toplam '.vaka
--------

Gower ve Johnston 2

4

37

Kelly ve ark 3

7

80

Perpieh ve ark 4

4

Toplam

15

41
-----·157 C% 9,51

Perthes sekelU 35 yaşından küçük hastalarda ameliyat insidaı:ısi.
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Mc Andrew ve Weinstein 50
da % 5

hastanın

yaş civarın

totalkalça protezine aday

olduğunu bildirıniştir.5

[.ateral kalsifikasyon.
Ga.ge belirtisi,
Yaygın

Ağrılı

kalça probleminden başka topal•
lama, ekstrernite kısalığı ve at."'Ofi diğer
önemli klinik problemler olarak sayılabilir.
Osteoartiırite yol açan femur başı deforrnitesi ve hastalarda estetik, psişik ve fonksiyonel rahatsızlıığa neden olan aksama ve atrofi problemi tümüyfo halledilebilirse, hiÇ ışüP
hesiz en uygun tedavi verilmiş olur'.
Femur
denloo şu

başında

deforrniteye yol açan neözetleyebiliriz.

şekilde

Femur başının yassılaşması, iskerni nedeniyle enkondral ossifikasyonun duraklaması
nedeniyle ve nekrotik trabeküllerin absorbslyonu ile yerine geçen fibrokartilajinöz dokunun göçmsi Ckollapsl ile oluşuır. Femur
başının yassılaşması ve düzensizliğinin bir
başka nedeni epifizdeki rejenerasyonun şekli
bozuk kartilaıi modeli takip etmesidir. CBiolojik plastiklik)
Özellikle femur başında deformite ve
buna bağlı gelişebilecek diğer arazlann Cal{sama, kısalık gibil hangi kalçalarda olacağı
nın bilinmesi
tedavinin seçımı açısından
önem kazanmaktadır. Perthes hastalığında
mantıklı ve uygun
tedavi erken teşhis ve
hastalığın şiddetinin doğru ve tam teşhisine
bağlıdır. Hastalığın çok erken dönemi dışın
da Pert'hes'te teşhis oldukça kolaydır. Zor
olan, uygun tedavi verilmediği durumlarda
kötü prognozlulann tayinidir.
Prognozu etkileyen dolaysıyla
yönlendirecek faktörler nelerdir?

tedaviyi

A - KLİNİK:
1 -

Yaş,

2 -

Kalça

3 -

Şişmanlık.

B -

RADYOLOJİK

Femur

başQ

sertliği,

tutulma

Sublüksasyorı

yonl

80

:
miktarı,

derecesi Cepifizyal protrös-

metafizyel kist,

Ringe abduksiyon.
Kötü sonuç habercilerini bu şekilde hasonra nekrozun başlangıcından
itibaren tabii seyri içinde giden hastalığın
yol açtığı femur başı deformitesi problemi
nasıl önlenebifr, gözden geçirelim.
tırladıktan

Perthes hastalığında femur başı deformitesinin önlenmesi için günümüzde ileri sü.rülen prensipler üçtür.
ı

- Kalça hareketleri normaile

yakın

ol-

malıdırr.

2 - Destruksiyon ve subluksasyon önlenmeli veya düzeltilmelidir.
3 -

Hasta kalça üzerinden

ağırfilk kaldı

rılmalıdır.

Hastalığm ilk belirtilerinden biri tutulan
kalçada abduksiyon hareketinin kısıtlanma
sıdır,. Yukarıda belirtildiği gibi abduksiyonda kısıtlılık kötü prognoz işaretidir. C6l özellikle ıS!rar eden sertlik veya tekralayan sertlik probleminde çok dikkatli olmak gerekir
Fleksiyonda 30° veya daha fazla abduksiyon
kısıtlılığı ile giden frrita bilite durumunda
mutlak yatak istirahati ve traksiyon tedavisi
uygulanmalıdır.
Poliklinik vakala,cında ise
haftada bir veya iki haftada bir bar uzunlu.ğunu arttırmak şartı ve ailenin
günde iki
kez egzersiz yapmak koşulu ile broomstick
alçı uygulanabilir. 'Th"aksiyon ve abduksiyon
alçılanna rağmen kalça sertlik problemi giderilemiyorsa genel anestezi altında kailça
muayenesi gerekir. Şayet genel anestezi altın
da kalçada abduksiyon kısıtlılığı yoksa adduktör tenotomiye gerek yoktur. 'Th"aksiyonh. spasm çözülecektir. Hasta 8 yaşın altında
ve genel anestezi altında abduksiyon kısııtlı
lığı varsa adduktör tenotomi indikedir.

8 yaşın üzerinde sık sık tekraırlayan irri table kalça problemi olan veya uzun süreli
<',bduksiyon kısıtınlığı olan vakalarda adduktör tenotorninin yanısıra psoas tenotomisi
tavsiye edilmektedir. (6-7) Kalça eklem ser-

bestliğr · honnalse"ıveya · ·~krar::kazanılınışsa.

tedavi

plaiıınin

ikinci r aşamasına··.ğeÇilir" .· •

şu şekilde

.' 'Has~ yaş~· s·i~'. alt~d.a ise'. v:e ·remur
b~mcii parŞij:eı iiıtllıma ;pu1gul~n :
;üç

v#Sa

aylık fasiiaiarla sadece gözleD;l'yeterlic}ir.

.

Perthes hastalığının seyri esnasında femur başında gelişebilecek deformitelerin önlenebilınesi için gerekli ikinci tedavi işlemi
femur: başının ·asetabµluma iyön!endirilmesidiır. CContainment)
Containment üç

şekilde sağlanabilir.

. . -,- De~şik tipte ortozlarla alt ekstremi.tenin pozisyoıxup.u değiştirerek CAbd. alçı ve
~rtozlanJ.
·.
·
··
2 - Femur baş ve boynunun femoraı osteotomi ile pozisyonunu değiştirerek cyarus,
varus derotasyonl.
3 -

~etabulumun

yönünü

temi olan,ortoi:

değiştirerek.

Bütün bu contrument yöntemleri üzeaine
ve bu yöntemlerle ~naI1 neticeler hakkında
oldukça fazla sayıda yazı ve çalışma mevcuttur. 8
Kon5ervatif veya cerıraıhi olarak femur
~ınnn asetabuluma yönlendiriildiği tedavi
şekillerinde sonuçlar benzer yöntemle İncele
nirse iyilik açısından· önemli fark bulunmamaktadır. (9l 5-S yaş• grubunda ırisk faktörleri taşıniayan ve Catteraı.1 II-III tutulınala
i"ıında konservatif tedavi µygundur.

tedavisiı:Un·devaıantajla.rını

toparlayabiliriz .

.,::.:..::ıA_trofiy{;

arlint\

i

2 - Erken uy~l~~a' prbgnoz faktör~
ıeri :heriliz· ·belirleneın:ediği iÇin'daha; sonra
tesbit l:lllileiı. Jfötu prognoz :vaıı:ruarın.da · ciiSk'"
li baş belıniÜEırinlli. ortaya 'ÇiklŞı) cerrahi
contaipment'ın: sağ}ru;ım~U1dlil; g~ikmeye yol
a~abilir,

.:.... deıişen :kıd.Ça sertliği 'tontainment'ın

ooziiırtı.Siuia yol aÇaBiıfr: tgüride 1-2 kez aile'. tarafınctı:in (:İha~ .Ql.kıirılıp eksersiz yapıl
ması g~:kir, ·Anne fıiktönÜ
/;,",

"

<

Cihaz tedavisindeqıfu'e hastanın yaşına
göre değişmekle beraber en fazla 2 yıldır.
İleri reiienerasyon- dö:q.eminde periferde yeterli yeni kemik geliştiğinde daha f~zla kollaps
meyd~a geılmiyeceği içlıı cihaz
tedavisine
son verilir.

Konu ile uğraşan araştırıcılar gerek p~
tojenesi göz .önüne alarak geırekse tedavide
kilit noktanın sentralizasyon oluşunu dikkate alarak containment'ın en iyi cerralıi olarak• sağlanabileceği fikrini• ortaya ~µnışlar
dır.

10-11.

Öricelen• osteotominin revaskülarizasyodüşünülınüş . ancak daha
·sonıraki gözlemler ~u konuda olumlu bir bulgiı buiamarnIŞtır.. Erken mobilizasyon ve normal ağırlık verdirerek yürütme cerrahinin
·avantajları olarak ilen sürülmüştür,· 6 yaşın
üzennde riskli başla.tda ve Catterall II-ITI
vl:tkaılB.ııında iyi bir tedavi yöntemidir;
iııi hıZlandırtlığı ·

.• ~~ile .fümurbaşı asetabulµm;:ı santralize Cdilmek ·isteniyorsa :l:ukkat ~lınesi gereken· en önemli nokta Containment'lll. ortoz
Bütün bu Sa.yılan avantajları yanında
tarafından yeterli sağlanması. htısl.ısudur. Bu
varus osteotomisinm dezavantaıilaırıda vard~m en iy1 cihaz: içinde ayak~ grefi .çeki' dir. Bunlar:
lerek. saptai:ıır .. Fenıur ~ı asetabulllID;a cihaz yardırn1 ile yönlendiıilınemişse esasta
ı -• c;.eıffahi varµsun ~abit . kalınası (6
hasta tedavisizdir ve çocuk•:kö'tÜ'Şekilcte•..'.teda yaşın··. iizerindeki . çocuklarda fa:ı;la,. derececıe
.vi ecllliyordur>Uygun vakalaırda hasta;y'ı: cihaz . varus kE)ndiliğinden. iyileşmez).
·
· ·
tedavisine alınak kolay· yoldur ve u8uzdur.
2 -'- Ekstrefiliteae kıı8almaya yol aı;:ar.
Ancak bu tedavi ;prÖgramiri'cfa risk fRktörleri
ortaya çıkarsa veya cihaz :ile yeterli (:Ontain3 -o-: Kısalık :ve .'.alJ<l,~~ör. yetersizliğ'e
ment sağlanamazsa perırahi cont~iııll1ent'e · bağlı topallığın artmasın~ .. neden olur. ;
geçebileceğinizi
düşünıneniz. gerE)kİf. Bu
4 :.:.._. Postinfeltsiyon;:;
nokta tedavi başlangıcında aileye izah edilmelidir. Ekonomik ve kolay bir tedavi yön5 - Nonunion

6 -.:. Yeter8iz
poziyon kaybı.
7 -

İkinci

internaı

' fiksasyona

bağlı

bir ameliyatla. internaı tesbit
gerekir.
. ''':

aracıran çıkarılması
,

y arus

'

'

osteçıtgmisi

ile

eontainment'ın

sağlaması işleminde günümüzde . tçl.rtılışan

konulaııı şu .şekilde özetliy.epiim.Z.. ·
Bazı

·

İntertrokanterik osteotomiyi sadece varus olrurak düşünmemek gerekir. Sadece rotasyon·· veya• varus rotasyon, ·ekstansiyon veya diğer kompinasyfüılar ·olarak -vakar:ıın duruili:unai göre uygulaniak gerekir.. Bıi aşama
da artrografi:iıin önemi ortaya çıkar; Ringe
abdıiksiyon ·•var ise valgus. osteötomisi uygulanabilir.
·sağlanmasında 'diğer

bir
yönteıri.'•innominate osteotomidir;' Catteral II
ve nr vakalah, :r'iskli baş kriterleri varsa bu
tip tedavi: için üygunduır. Ancak•butip•teda~
vi iÇin baş artrcigraı:nda. yuvarlak'. olarak. tesbit edilmelidir. Kalça hareketlerinin' sert, olduğu durumlaır ve Catterall grup IV ·va.kalan bu · tip tedavinin 'kontraendikasyonlaırıdır.
Görüldüğü gibi Perthes tedavisinde problem vakalar tüm· başın hastalığa iştirak ettiği Catterall gırup IV vakalandır. Bu !hastalarda sayi!lan tedavi yöntemleriyle başarı
sağlanamamaktadır. Grup III vakalanda en
zor karar verilen hkstaııardrır; Hastalığın· sonucuna muhtelif faktörlerin etkilediği. göz
önüne alınarak tedavinin şekli hastanın klinik, radyolojik bulgularına, yaşına çocuğun
ve ailesinin psikolojik· ve sosyoekonomik durumuna göre seçilmelidiır. İster' konservatif
ister cerrahi en önemi ~davi prensibi kalça
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varus

yaiarlara göre
erken dönemde yapılınalıdır. Ancak bu durumda· ameliyata gerek .oln}ayan hasta.lan, cerrahi riskine sokmuş o~µruz v~ Y}lkarıda sıralanan, dezavantajlara, hastayı maruz bırakal::ıiliriz. tntertırokanterik ~steotomi tartışılan diğer .bir
konu osteotominin open-wedge mi yoksa closed-wedge tipimi yapılacağıdır. 110° aıltında
veya closed-wedge 'osteotomf:bacağın daha
da kisİilm~ır:fü. ve dofaysıyla aksamanın artmasına yol açar.

"Containmen'in

hareKetlerinin · ·sağlanmasıdır. ··Bu,. başlangıç
tedaVisinden sonra ()rtoz tedavisi femoral osteotomi veya iliak osteotomi gibi tedaviler hasti:ı.run prognoz işaretlerine ~~ l:iu tedavilerine avantaj :V~ dezavantai)ari göz önüne
alınarak yapılır.·
··
· ·
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legg- Perthes

Hastalığında

Konservatif Tedavi
Doç. tir. İnanç AYAS

1910 yılında Amerikalı Legg ve Fıransaz
Calve ve Alman Perthes tarafından değişik
isimlerle tarif ,edilen bu ..femur başı aseptik
nekroz hastaiiğında tanı yönünden önemli
bir sorun olmamasına kaırŞın tedavisinde ha~
len tart;ışmalı noktalar. mevcuttur.
Hastalıkta tedaviyi iki ana
da toplayabiliriz.

başlık altın

ı

.3 -

· a ......,.., Yatak İstirahati.

1

T:raıJiyonsUZ::''
::.
·b;?',>.
2 · - Traksiyoruu.
-

'

konservatif tedavi yöntemle~e

ğicmed:~n' 'iecia:Vict'e ·~h~" I)r~nsipl~r'' üzerlnde
dl'.ı.~'~\!~?ijh,'.;;.~ 1'.i'. • ..,, ..•
: . .;:
,_,,~iıı;· pe,rt;}ıesl~ ,h~t.a,c;J,aM4.ı:ı.vi

iŞ~f"kc;>p.s~:p;,ıı.~~r ~oJş~, 1 ,

ister •.ce.rrahi

•. ·

·

f•.·.!.;;;_'FE!ffiur ba:Şihıh "'''iic>rnıaf•~ekfüieve

7

J.µ,t~lan kalça ekle~ .no~l.):1a-

reketlerini temin etmelidir.

·

Hastaya hasta:lık d~~ı · · boyunca
ağrısız bir ·~klem temin etırı~liqfr,
•3 -

H<ı,stalık .. d~vaırııpca iyi bir ağırlık

.. 4 taşımayı

temin etmelidi[,.

Hastaya·· en: az' hastahane veya eve
bağımhk ·vermeli veya mümkün ol.duğunca
ambulatuau:'bir tedavi olmalıdır.
. iJ
';> ' '

'

~

j

Yukarıdaki sıraladığımız 5 ana noktayı

tutarak tedavi . yönteminin .. ~eç-~rken

ŞU fiktörleride mutlaJra . degerlendl.rmemiz

'grekıidir.

.

Broomstick alçı.I:
el':_ Kal a rie'iionufuı: izin

kai~~; abdÜk~yön'dlıkrıin:
'>
L

2

•--f'

.,,

a -

··

·

vermeyen

•i. i

.HAREKETLE :rE.DAVİ

~xo~.(·'

. .•

İki taraflı uzun baeak yürüme alçı-

sı,.

. :b ..;_Tutulan•;taran,askıya alıp. iki k?ltuk değneği: ile· yürüm~.
, :·',
ct -ı Sani' 3"Btowne Cihazı' veya Snyder
1
a~kısı i6' ikfıfoıtl'.ı.:k'Cie~eği ile Yürüme:
- İs6hi~1 h~hlaıı ,, '·: tten · botfôiı!ı: •ciha,

5 -

hatırda

_Pely!;~f:!dal .~Çil:,

c ••

a.setebıtıfuiı. ıi(f 'lio:rllınıı ·münııSebettei buhin~
masını temin etmelidir.

''""'? -

seyri.

. 1 ..-.. HAREKETSİZ TEDAVİ
YÖNTEMLERİ :

. Bi~ bu )azımizcia tedavinin :kon.servatif
föiı:ı'.ın:u özeüeriıl.ye çah~aci:ığiz. ·•

1

I:Iastf\JıITTn

tipi.

Butün bu faktörleri dikkate alarak seçetedavi yöntemi konservatif yöntem
olacak ise bu başlık altında şu tür tedavi
yöntefuleriiı:e sıralayabiliriz.
·
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Konsertatif Tedavi.
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Siraladığ;ımız tedavi yöntemlerinin yarar
ve zamrııf·faraflanriacfa' kısaca' değinmek istiyorum.

Gazi Üniveırsitesi T,ıp Fakülte~i Ortpp~P.i' ve Travmatoloii ~~ilim Dalı-.9~retiın Üy!=si.

Birinci grupta slraladığımız hareketsiz noktadır. Ancak yukarıda saydığımız zorunve hastalığırun nekadar uzun lu durumlarda biz Gazi Üniversitesi Tıp Fasürdüğü göz önüne alınırsa kullanılınasının
kültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
dmkansıza yalun zor olduğU, hemen ortaya çı
Dalınd.ll: .çok nadir. olarak. uyguluyoruz. Bu
'ieıt avanf:l:iıjıt nokta hastanın
kacaktır. Aynca.• bu~~ka4aH'~fö1·~; har:eketsii •'tedavi;de
kalan bir kalçanın hareketlerinin sonucun- kalça h~reketlerinin t'ıı.fiı olarak engellenmeda üz~Ç.e durulması gereken bu başka sa- miş olmasıdır. Hasta çocuk Broomstick alçı
kıncaclır: .,.
"' · '·
içinde kalça hareketlerinin pek çoğunun yapabilir isede mümkün olan her olğuda hareAncak bu grupta ,.şaydı~ . yatak istikl:}t1e'tedavi'. yöıitei:nlertdlk oiaı:r:ak· akJa gelrahi <Traksiyonlu vey~ 'trakstyonsiızl üze- melidir.
..
rinde aynca durmak lstiyoru:m.:
'''.
<;,,.c.
Pek çok Ortopedi kliniğıhde olduğti ·gifü
Hastalığın ilk b8.Şiangıç dewesi zaman
bizillı, . ·klihrğblii~ded~ · konservatif yÖnfemiefzaman ço}\: ağrı,lı .<>labilµıe1tte,ciif. Bunun ya- re. ·v~ii~fıe~ifes /li~t~Iığı t~davisi derllfüiğihc
)J.ısıra kalça çevresi kaslarında . aşırı spazm
de aklımı~~'lf&r~ketU·ited.avr'yÖrlfonil.eri gel"
;ve •kalça hşrek~gerinde aşırı. kısıtsızlık ol- mektedir;.
duğu durumlaırda,.; 7J:3 paft~ık kıs!l bir süre
Hareketli tedavi yöntemlen"başlığı. altın
için hastayı yatak istirahatine al~ak özellikda
pek
çok cihaz ..akla ge~~biH.~.. Ancak bu
le tek veya 2 '~raflJ cilt"trakSiybnu ile istirahatini temin etmek2,'fa:ytlali'oir''yöntemdir. cihazların özellikleri; yapınilan · ve uygµlamalan ayn başlık altifıda.' Rrof: Dr. Hidayet
Bu kısa süreli .Uev'rede;'kalça hareketle- ERI>:ıı:~ tM"af~.n.<;1~,~9ı~~,"1~Pdan ~n buırinde-traksiyon
yapıl<iığı . ta.ıçQirP.e-spazmın
rada sadece kli:rıiği}}lJf:c,{eki. ,uygu~ı,rmayı .aQlk7
azalması sonucu bir gelişme<İe · görülebile- !ayacağım.
· ,,
· ·
··
cektir.
~··tz·ı•ı'
5
. Biz, kıfııi@rlıiicı.J' ıiii.teıletYi ıed'ıiv:t yönYine bu kısa cfe~e<İe7ıiastalikın cilıaz.. tmiert ıçeBslfüie 1Tacıidjian'ıri g0fıŞtırtiigi
ıarıa tedavisi pla.nl~ış• ·İŞe:;.cih~z yapı1ınModifiye Thomas cihazını'% iülılliniyorffi::' ·
hastanın yaşı
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Haırekets~' ··Whi~~::.iö~~~den birl
olan Broomstick alç'ı ~efflicfe'
ıfısaca durmak ·istiyorum•;;ı,r'.i
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Bilindiği

gibi iki

taraflı

va.kalarda

uygıi.._

·larlaiı:' ve· her'iki>.ayağa;. kısaıi;.,veya nadiren

uzun bacak alçısı yapıln.p:ıkş.lçalan abduksiYoncla;; t~t~ ,~d~. 1 ,~}"ajı:Jaıı:;4~:\Q ı:ıJ.çılar
arasına:bir,bar uygµla.malc· olıi,n bu tedavi
yöntenıicl hal~n sııc {;inlruu\
~an za...
Ilıan U:Y.~1aına.ıH1.Yıiz.' · ,ı;> '. 'c:•' · •

dahf

özellikle iki tara1lı. ·. yakala:rclıı.. eğer hasta ...~ilhaz.a uyum göst~ritiyor ·:J.~ yürüyemiise, ~eya hastariirr' 5osyo:ekonomik düzeyi iki ta.raflı cihaz uygulaması gibi oldük·Ça, zor bir. yön~m i~ e:µgel ~.Ji~h~giliyor
.işe .PU, yöntem {ıkla gelµıeijdiı:, :ÇPkz~ sürebilen hastalık devamınca ve çok aktif. pir
yaşta hastayı bağımlı hale getirmek, yürümesine .engel1efuek zor karar .verebilen bir· .
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Fakültesi OrtOpeai

Klfuiğihe Mşw

ra.rak tedavi ..edilen hastalara .'\J.ygulanan tedavi yönteıhıetj
. . ... · aşağlp.a.,·.
.. . . .. .ta.biç,
" .;ı ~e.
. . aµ,nlJl; .....
llıUŞtiır.

TedavFYöntemi
Pelvi-Pedal alçı
Bro<>~-Stlck aiÇi
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Tomas

t'.I'achdjiatı:> cihlızrı
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İki taıraflı Modifiye ;

Thomas

CTachçlUş.n> cihazı

'fol>ıani

.. Değişik Tedavi Yönte:mJeri
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.. 2

49

ı2

. 7.

. . . Tablo ı de görüıd.I@ gibi 113827{~ :vı
ıa.rı arasında kliniğimizde toplam ,7,o; ııwıtıı
tedavi görmüştür. Bu vakaların 58'sı (% 20)
erkek ·idli •.

Bu 70 hastamızın 61'i (% 88,4) konsavatif tedaVi yöntemleri ile 8 i C% 11.4) cerıraihi
yö;ntemler ile tedavi edildiler.

Takip edilen hastalarımızın dosyalarında çok yeterli kontrol notu bulamadık. Bu
açıdan anılan saynmn
tereddüt ile kabul
Konsrvatü tedavi yöntemleri ile tedavi edilmesi gerekir.
edilen 61 hastamız 53'ü C% 88) hareketli teKliniğimizde öncelikle Tachdiıjan cihazı
davi yöntemler! ıç.e,risinde ,t~cill 0H~ i')ni:ter<:ih ed~herr·Şu:noktaıarı göz önüne a1Tachdiian cihazi ile tedavi: edildiler. ~s;1
Ar(ı.dtlt. / ' ı • •
: ),
· ·
..
Perthes tedavisi gören toplam 70 hastamızın~:{7%';7s:n· 1f lhsaca :ıfer'l:ıört hast~z
dan üçü Tachdijaın cihazı ile tedavi edildiler.
· Ce~~.t~a.Jı· }'öÜ:temierÜıı 'fed.avi edilen ôkl:ilımıriınzcian ·. s'i. konsrvatü t~avi yön~
temi olarak Tachdjian ciihazı ile takip ve>te~
davi; edilrr' iken ·tedayi yönteminin yetersiz. kalmasr sonucu s,eçilen cerra.lıi yöntem
ile tedavi gördüler. Bu.noktadan. hareket ile
.d

'f~l;ldi!~.c;;i~ıµ;~Jle,.~Y1- ett~ .Y~alar- 1
da. % 90.6 oranuıdı:L,
b~nlı. sol).\lÇ akhgı,mızı
0

söyleyebniırli: k~:hl{ 'tu. :':riokt~da.' bfr: kiişku~

mll 'l:ieifrtfüek iSterlın:

F) ·., • •

1 - Hastayİ hareketli biçimde, okuluna,
oyuna devam eder durumda tedavi edebiliyonız.

~t' :·rxu.ııariiıfu Ifola.ydır~
1

)

3 '.-'--. lsÜr,ahat halincle ve •~ecl3 , çık?-rtılıp

kalça

eğzersizleri yaptınla,biliJ.', ru

r ~ ..

4 - Bu cihazla yürümek,diğerlerine göre biiI'az daha kolaydır.
5-

İki taraflı yı:ı,kalarda

?a çqk zor da-

hi olsa yürünebilinekl~iI. . :.ü..,:.:"':~

.

Legg -Calve- Perthes

Hastahğınm

Çihazla .Tedavisi
Prof. Dr. Hidayet ERDEM

Femur başa aseptik nelci'ozlaınnın tedavi
prensibleri halen tartışJl.lalıdır ve hale:n değişik yöntemler uygulanmaktadır.
Uygulanan k~nservatif tedavi prensipleri iki ana
grupta toplamibili.T (8).
İstiia.hat

I -

tedavisi, ·

immiı~{ ~Tisl :.

I -

- Traksiyon ve yatak istirahati,

ı

2 -

Kalça spika alçısı ve yatak istiraha-

3 -

Broom Stick

ti,
alçısı

ve yatak istira-

hati,

.

Femur başına yük vermeden hasUJ,
abduksiyon, iç rotasyon ve fleksiyon~
da yürütmeyi içermektedir;
3 -

bacağı

Perthes hastalığında:: .~Q:rıs~rv,:~tif; :ıt~~~l
am2,çlan şöyle özetlenebilir.
1 _ Femur baJŞının ana hatların ve başın
asetabulum ile uyumunu korumak, kalçanın
normal hareket genişliğini devam ettirmek,
Hastanın hastalık dönemindeki ağ~
azaltmak ve Herki yıllarda ağrısız,
fonksiyonel eklem kazanmak,

2 -

Kalça fleksiyonunu önleyici, abduksiyonunu sağlayıcı kalça abduksiyon cihaz1
ile yatak istirahati,
4 -

Kalçayı

abduksiyon, iç rotasyom ve
fleksiyonda tutan cihazla yatak istirahatini
içine almaktadır.
5 -

il -

A) Femur
yürütmek,

ba~ına

- Femur

başına

bacağı

2 bacağı

yük vererek

ırısını

3 - Hastanın uzun süre bir yatakta, enstitüde veya evde kapal~ kalmasını önlemek,
ambulasyonu sağlamak, günlük yaşama aktivitelerini normale yakın ve en az rahatsız
lıkla gerçekleştirmek.

Hareket tedavisi

İki yöntem uygulanmaktadıT.

ı

m~.

Tüm. b~ harek~t t~cİa'visf g~fçekıeşni~slH
de de. pek Çok.~illaZ.1üınaniırrhıştı!r.. \: ci

Hareket tedavisi.

II -

2 - Femur başına yük vermeden hasta
bacağı abduksİyaon ve iç rotasyonda yÜrüt-

hastayı

Çalışmalarda elde edilen bulgularda, nornorma1 bir kalça ekleminin oluşması için
genellikle şu faktörlerin çok önemli olduğu
belirtilmiştir.

yük vererek her iki
abduksiyonda yürütmek.
Femur başına yük vererek her iki
abduksiyon ve iç rotasyonda yürüt-

1 - Kalçaya abduksiyon ve bir miktar
iç rotasyon vererek femur başını asetabuium içinde dinamik olaırak korumak,

hastayı

2 - Veskülarizasyonu bozulmuş olan femur başına vücut ağırlığının yaptığı stresi
münikün okiuğu kadar azaltmak (8).

Femur başına yük vermeden hasta
kalça eklemini normal pozisyonda yürütmek,

Legg-Calve-Perthes !hastalığında genellilcle gö;:ülen adduksiyon, dış rotasyon ve
ileksiyon kontraktürleridir. }:Iangi tip cihaz

mek.
Bl :Femuı
yürütmek.
ı

-

o~ına

yük vermeden

uygulanırsa uygulansın cihazlamaya geçmeden: önce kontr~ler ;va,ı;~a ·ınut!ajta <iü3eltilmeli,. kalçanın· . tam Jw,reket. genişliği. sağ1anmalıdır. Hatta 3-4 ayda.tıir yapııan.a!ra
k-0ntrollerde. kontraktür. gelişimi, hareket kı
sıtlılığı veya irritasyon görülüırse ~ihaza ara
ve...>meli•,;'kontraktürler açılmalıdır. Ciddi adduktör •kontraktüırü. olan· olgularda 45° lik
abduksiyon sı;ı.ğlf!.mak için addult,~9r,, ;tenot.omy.·e bile gidilmiş:tir··.CSJ .,

Fell1ur başın'daki aseptik nekrozun anteraı.de .. sık ğorülmesi ı:iedeniyle bazı cihazla:: kalçayı flek~iyonda ·tutacak şekifüe yapitrmştir. Bu duırum femur bllşına yük vermeYEiliı .dtııizıar . iÇiri dqğriıdur. Femufb~şına
yük; vel'~n cihaiıarda yapılırsa bu Bölgeye
gelen ba~n. ·a!"taçağındah · :hastanın . zararına
olur. Nitekim ]:ıasta dik pozisyona getirildi•ğfucl.e rahatlar. ·
···
· ··
Kalçanın ıateral

subluksasyonunda. çocu·ğu.n gece· kullanması için 'kalça beliırgin abduksiyori ··derecesinde bilateral · traksiyona
ttlinmakfadiır; Ttiı.ksiyoiı uygtılanmadığı zaf{&ı. vefa gerekmediğinde'; ya da kalça ad,du.ksiyona d.ôğriı yöneldiğinde, kaılçı:iıara· 45'600 arasında abduksiyon ve 20-30° arasıridB.
·lç .rotfü3yon {;eren kalça spilia k,1çıS1 uyğulanrriiştir. '
. · ·· .
:
','.

"';!,''

lum. uyumu.sağlamayan cihazlar
kullanılınlşt~r

c6J. . "

.

h~stalarda

.. .•.. 'i

.

Nonnal Jenn,ır başındaki Yük dağılımı
eşitken, nekroz sonucu baştaki yük dağılımı
bozulmaktadıır. V'ücut ağırlığının baş Üzerindeki· dengesiZ 'basılan :başın düzleşmesini ve
yeni baş oluşurken a.Setabulrim dışına ·taşa
rc>.k. büyük baş ... qluşumu_ça. hatta progressif
subluksasyona ortam hazırlamaktadır. Femur başının böyle bir gelişmeden korunabilmesi içi~ kalçanin aOô.uksiyonda tutulma
prensibi temel almhuş ve femuf başından
yük geçirsin veya geçirmesin Petrie tip· abduksiyon alçısı; .Birkeland, .Rad;in, A~lanta,
SRH CScottisch Rite Hospitall, Trilaterı;ıl soket,::eJ~r9n~o. Newington, J?r. Surat, Birmingham; :f!ace~t(:}P(:}. tip .ve diğ(:};ı: bazı cihazlı;tr bu
esasa göre yapılmıştır.
.Abdqksiyon açıs;1. ,cın,az tipin.e göre 25°
ile· 45° .. arasllıcl.a ·değişmektedir. Atlanta ve
SRH gibi bir. kaç cp:1az d!şında hütün.·~n:ıaz
lann yapımında abduksiyon kadar 5° ile 20°
arasında iç rotasyona da önem verilmiştir.
.Atlanta cihazında fenıur b'aışıp.çl'an .yük· geçmesinde bir . sakınca. görülmyrniştir. F.emur
başının .asetabulum iiÇnde devaffilılığını sağ
lamak, oluşabilecek defon;rıiteyi örıleıilek ve
rizyol9iik harekete. izin vermeK 1çiri ı97ı'de
ilk. olarak kullaminıiştır. .Cihazd.a. he;ı:bir
lmlça için' 40-50° ui< abduksiycni. v~Urken,
aizde.iı aşağı uzanll1aciığı için iÇ ·rotasyon verııememiştir. Ancali: abduksiyon a(([si. artm1arak· ·dJıŞ rotasyona kaçış öillenmeye Ça:lıışıl
miştır. Cihazı geliştireiller dfZ ve ·ayak bileğinde oluşan ge:VŞ:e:k:likleıriH önemli olmadı
ğını belirtmi_şler,dir. Ayrıı::a bu cihazın, ço-:cuklann ak:tivitelerlııi min.imal düzeyde kısıtlaması, d2.yanık!J.ı .olması ve yapımıının kolay olması ciha~ın .üstünlükleri olarak belirtilmiştir (5).

BüYüme plaiğının bozulmaması amacıyla
ciha:zJJ.amada hep femur başına yük.vermekten k,açı.nılmQŞ, işte bunun .için de hasta ya
yatak .istirahatine . amiımış veya hasttj.. diz
.f1elçsiyonda Snyder .Siling . CSam BroW'ne) ·de
.olduğu. gibi askıya alınarak koltuk değnek
Jeri ile ,yürütülı:p.üş veya v:ficut . ağırlıığıp.ı tuberositas iski'den alıp meta'! barlarla· yere
akta.ran Thomas gibi cihazlarla hasta koltuk
değneksiz yürütülmüştür · Bu tiP cihaZlarda
büyüme piağı vücut ağırlığından zarar görmesine rağmen femur başı asetabulum uyuKatz'a göre abduksiyon cihazı ile yapı
mu iyi oıinadığı için femur başında deformilan tedaviye göre dalha iyi sonuç vermiştir
. te oluşmuş baş lateralde asetabulum dışma
(3):
·~mışfur. Bu durum dikkate alındığında fePetrie tip CBroom Stick) alçı uyguılama
mur başına yük vermenin yeterli olmadığı
·ve siferik baş oluşması için femur başının sında her bir. kalçaya 45° abduksiyon ve 5asetabuulm içerisinde tutulması gerektiği 100 iç rota,syon verilmiştir. Hastaya verilen
45'lik. abduksiyoıi pozisyonu ile kalçaya en
·anlaşılmıştır .. Bu . durum 19.28'de Parker ta.rafından açıklanmasına rağmen. b?-'tasetabu- . az l:msıncın bindiği belirtilmiştir. Petrie ve
>
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l>iüfıi~ ·tlıi

aih ted.aviS!:iifö '~'açım'ım'·
.şöyle
·.

özetlemiştir:

·::·~;

'·:i:"''.·.J::ı:.,

1eŞıın-iek,p~ru~J~~/ıi1 ;&eıaımil#''iÇiti~
...~· 7

·· 3 "- Femur

Iiİüına,

4 .-:-

'aliım.;., alfiiasffidiın . EtÇlk biır UStUhlült ısağ}anL
m.ıştıY; ':Ayak leV:halarr..dnaruı:ıu:zun: eksenine

Femur ·başını .ruıe.tabull.ı:mun

na.ıınıµ .1Jtiın~in4~. !tg~~~~; :,
baŞi

'" ·.

üzerindeki eklem karti-

YfuuyÜş esna5ında :a.~etil:fülar :kar~

tna]. ~~~e •.. binen ortaıaina:.'oa'sıncı azalt-

mak, · ·

s ..,.,...

·; •

Kalçanın

devam. ettirmek.
6 -

··· · · · ··

eklem·hareket

·

genişliğini

. .·

En kıisa 'ianıanda normal bir asetasiferik bir reinur öaşı temin' et-

buıum· içinde

mek.
Bu uygiııamanm tedavi süreclı-il kısalttı
femur başını asetabuhim İçinde dalın iyi
santralize ettiği Cki Moose metodu, Eyre-Brook epifizial indekS'i Sjovallin epifizial bölümlendirmesi ve. Wiberg köşeli .merkez açı
sı göz önühde tutularak) belirtilmiştir. ıiga.
mentöz stırainlerin epifiz büyümesi üzerinde
etkisi olmadıği savunulmuş, bu nedenle hasta ~ilatEn"al a!çı içinde yürütü'lm.üştür. Erken
h.areketllı .eklein yuzıınun .. şEıkiUeılmesiıle
yardım .~ttiği savunulmuştur.. Petrie ve Bii:fl:dc
tarafından .kullanılan bu .• Broom Stick alçı
metodu d.a istiıralıatta abdÜksiyon cihazı uygulamalarına göre daha iyi sonuç verdiği belirtilmiştir. Alçı. sargılar ise olguların çoğunda artı).k terk edilm.iştiır (4).
·
ğı

kontrol eailmiŞ '.ol tir. Gttay'a.:~v.e: tibiaı~distali~
nm.·wa·füeı.• yerieştirilm.iŞ .çapr~:,baz:, Myesitıı
crec ·merdi%n 8.ktlviteSi :esiıas:ında:.:: •'hastanın

4&'1ik :açı 'ile 'yerleştirilmişlerdir; •Newington
cnı.aiilicic. abduksiyon genelll.kle: 45°den faz.r;r venınliştfr.·:An.cak·hiç.• bir: zaman maksi•
inUin abdUksiy<in verilmem.iŞjmakSimum.dan
10° az abdukSiyon tercih edilm.iştir:'Böylece
m~si·mtım abduksiyon verilmesine bağlı oluŞabileceli: .a~ya karşı. konulııiuş s~novia. Htihabinctfili kaÇırnlinıştir: Eiı :.az abduksİyôn
açıısım gelişmede. p'atolojik etki yaptığını
belirtEln . Wiberg. hastalığın . tedavisinde ··kullamlan hiç bir cihazda. 20°d.~n az abduksiyon açısının yerllmemesi gerektiğini savllıl
muŞtu.r. Newington cihazıiıirı . \lygulandığı
hastalocda, gece de abdiıksiyon v~; iç rotas~
yonunu sürdürmek için plastikten ya:İ>ılmıŞ
posterio!".sheller kullanılmıştır, Bunlar temizlenebilmesi, b:üy:ütme · ayarı yapılabilmesi. ve
dayanıklı olması , bakımından ayantajlı .bulunmuştur. Hastalara. ılık su banyosu ile bany®an · sonra abdom.inalleri, ·sırt ekstansörlEı
rini, ırektus femoras'i içeren germe egzerşiz
leıri :ve kalça, diz, ayak bileği, ayaklarin tam
eklenı hareketlElıini içeren egzersizler verifobilir. Yüzme önerilebilir. Newington cihazı
nın uygulandığı hastalar tüm aktiviteleruu
:ko1tUk · değneği ile Ta.hatlıkla. yapab,ilmişler
dir {1).

'. o halde kalçaya yal~ızca bilat~l al!dukSiyon veren Atia!lt\:1- ve SRH ~ihazlan'. abduksiyôn'. iç rotasyon veren Petrie ' tBroom
stick>, .~lçısı ile Newington cihazında·femur
. CurtiS tarafnıdah tanimlanan Newing- . oaşİn'dan .0ik geçirilmiş
aİiibulaiyoh 88.iton .cihaZının Legg-Calve:Perthes ·hastalığının JanPıwtir: · ·
·
··
· ·· ·
·
'
ı. )7!,
tedavisilıde sonu9ları memnun edici bulun,Abduksiyon ve iç rotasyonda fikiır birliği,
muşt~. Bu cihaz ambufasyon alçısı içindeki
kontrolün zorluğunu da ortadan kaldırmış oluşnıasma rağm.en, flekSiyon V.e; yük:taşıİna
~onusunda . hel{imler arasında gÖrüş ·: birliği
tır .. Newington cihazı; uylUk. bandı, plastik
diz kovanı, ayak bilegi: bölüniü! Yürüteç ta- sağlanarrıarrııştır. ~irm~ham .v:e bir kaç tipte hıı.sta bacıiığa istenilen. abduksfyon, iç :rqbanı ve çapraz barlardan oluşur. Stabilize
edici plastik diz kovanıı ve ayak bileği bölü- tasyon yanında. biır de Jleksiycm ilave edümü kalçanm iç rotasyonunu 'devam ettilrmek •miştir: ,Birmingham .tipte femlır baışı'Ila ~ük
için 20° iç rotasyonda ;yel.-ı6ştfrihniştir. Diz- verm~mek. için bacak ciha,2;ıa Mkrya a1qııp
.•(6).
le;:-. ve kalçalar rotasyonu kontrol etmek için lrnltuk değneği. ile yü~tülm.üştÜr
""'·
.
',,
ın° füeksiyonda t:utui?:ıuştur: Ayrıca böylelikıOOs'de Tachi:liian ve· Jouette'in tanimladı
le dizin valguslı ve hiperekstansiyomı ·da ği cil:laz. hasta:. 'fokstrem.iteden·y:üktı:işıtina-

ve

''"'

88

'

'

'

/

mak; kalçaya abduksiyon ve·iÇ·rotasyon ver~
mek gibi temel üç faktörü içerir; . Tırilateral
soketli cihaz, kıısmen diz üstü quad..rilateral
soketine benzetilerek yapılmıştır.. Diz üstü
protezinde medio-lateral stabiliteyi sağlamak
için bir lateral duvar. gerekir. Oysa trilateral
sokette .. büyük trokanter altında lateral .duvar ..açıktır ve, çevrelenmiş büyük trokanter' iri ..ii~e::i ile iliak kristanın altı lateral stabilizasyonu sağlar. Soketin medial duvarı yete['ince yüksek tutularak ramus pubis'e baskı
yapılmıştır. Hasta bu, baskı bölgesindeki rahatsızhktan kurtulmak için bacağına
abduksiyon ·açısı da verilebilir. Trilateral soketli cihazda kalça iç ri:rtasyominu sağlamak
için . sôketiıı postero-fateraı pa•rça8ından :·gluteus maltsimus'a .'baskı.;verilriıiştir;; 'İç~: rotasyonun artırılması' istendiğinde yürüyüş ünitenil} CözEı--rıgininl altı.na ,poste.r:o-ıateı:f!Jdeµ
kmn~ kon'ın,u!ıtm, .Çih.azın ' diz el}:\eminiiı. ust
..;e· alti~~.Üzanan~,-bÜyüy;ebilen .ı:rıedia\. çl}key
çub~iı.ı. ;ii:ıi ~k~aıWiY.o!l~ ...iter.· .. zAi#kabı
ö~engiy~ ba.ğia:P~;ştır. ·cihaz 'a,yrı(ia:' iıir ctistaJ. kontrol yayı ve bir topuk ~kstansiyon yü'rtıiüŞ1uhlte Cö:fa!lgfoiJ··ni 'fo~ri/ .Bu ·cihazda
w2ut· ağıı'.ifğ<r'·st>Ket :J1zefu\deıütisı1iM
, seki
1
viibtıisi11a''i§kiumdarr~ · a1ii:irr.p•'ifa1ça, diz ve
ayak bileğirtJl&'n 7!f4ı;ni:gıfe!n·' ::fô:P~: eQstfuısi
yon yürüyüş >:ünitiıie 1 5\ ak1'1!'rıln:ıtşttr: :TöJ;:rq.j,{
ekstansiy:.onL~f'ü;y:üş ~ünite: gnwite; me+'lk;~in
,<'l.'efl;";·gelemV.ettika'l.'ıhat .ile 'Ster.dem :gelenıt.eak
~~n\ku:ı.ıvelı!:'1f a,ı;ıru>mdalki. lıqrizoı;ı;tatı::rrı~sltfeyi
,,qzşııltnıf}]ı:. iş:.tt!: 1 • • • }'~r:.l~ştiiı::Iw:iş,+iı; . .,~F;,~!-;;r Yi'.t,.'..wx
":·4· :ııs
.ı,. · '.fu "" -u-~'/ üril,yüŞ
..,, R~--" · ·,'t-~ı. ,. frilse'
..... ~ cti':
" ... :x.,,.,,,
'e,ŞUJ',
.' ·' 1 "3ind
'e''fıt:·hü
tof
:_:;
k&ceR:tt'.
::ctı1:$tzın
,...Ş\,,.," x P«'··'>'••·' ·«<<«!
'<'•<'< . ._.,,,'
:b;wak':"Ü;;;e,Çrı:);cierıt:rrır.p··
ilciıS,sıiıi'·erıgeü~hı.ek
~
!,,)$~, ı<~ (t;-f}:--'": - ~;; ) ,.~- ~~;-,-P
''< ı_, ,'/".- ~!(':f
"!Çin ayak1cai:ii. aJtiiıa::'k.9fü~6L :yş.ya '.l}qnuitJ.ıuştur. Bu yay cinai:ln "i:laciit1r Üzerinde inip" çık
·f:#a :ffarel?etinlSX ciha2ırii: •e'kstremited.eti' tamüY'ıe' 'ıi:ikma'.Sfüa ıenğel-Olô.uğufgibi' ayağfü plan-

·
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; --·' ;,

tar:f1eksİycfoUhu'~ci'a- ölileinişurı· cllıaziif.~tüm
;:(fµ,U:.:n,ıw,

fiür;eçj.; içensinde; pilt :soket .ar;:ı.sında
, önl~mek içi,n gl'aya pa.nıuklU, §tOkin;et; }ı:,OJılJ.}muştur.; '. füı.sta; ~a):çaya
chlıaz içinde. abduksiyon veı::ildiğinde,::sağ)am
QıUŞ.cm,:csürtıJ.nı:rıeyi

C:!~tr:~rrı~t<:ı.de '.'LYX!l~;k<ı.b~ ;:ıltın~ yüks~}~i-f:ow

musfof. Soketii:ı sıkma,sın;:t bağlı uyluk i;irok-~iiri~ilıii~;:-~~i~ı:' ~tr'ofisinde soketi~·.:' heinen
y::nilcnmesi~~· glaııf{iŞıü-: ':Biiat~raf ieggcaıve Perthes hastalarının peıineumdan çok

rahatsızlık verdiği

ri oldukça ·zor
1970

için bu. cihazla yürümele-

olmu~tu

(7,8).

yılında Badin, GlimcMır ve Amrich

tarafından

Pogo Stick cihazr tanımlanmıştır.
cihazm .ilk uygutanış;1Ilfil
Mart 1964 tanhine rastladım belirtirleır. Pogo Stick cihazı ela iskial gluteal seki ile femur başmdan yük taşıtılriıad[ğı, kalçaya ab~
duksiyon ve iç rotasyonun verildiği bir ci:
hazdır. T:rilateral
soketten farkı kalça ab:
duktörleri:riin aktiviteleri azaltılarak kalçU:..
ya binen kuvvetler. azaltılmak . istertm~şt!r.
Yıiıza:rar abduktör kas kuvveteriiıin yürüyfü?
esi:ıasınC!!:i: elimine' edilmesi :,;.uc:ut ağırlığııü
Öf tact~ii ·'ı~~dıril:ı '~~~tan,siYonyn' .. ; s~&-lanill:aifr
Araştırmacılar

'lÇil'l"g~re:kıi cfichlguiıu :belirtlnişl~rdir:. AD.dik
Çalısm~daki; ' ol~faa-da ·.· 'abduktör''. kasların

g8~-~e,k .olması .nediınfyle apduktor kuvyetı~.
riri' ·eifininttsY:o:miıicfa · P.ek i:)a$,afıli '6lürrfü.iı'lı'.

·ij;:;,$tır. >cm.azctd,bir' ayfl:k 'oi.J.egfifab.ctı,syi:tkla'
şik 3o 6m. 'uzuri1ı:ığunda ş~ıtliiıde btüi:u1müŞ
çelik teı vücut ağırlığını taşıyan pyfOI1 tüpüne: bağlanm:ı.ştır;·;Bu · tı:c;tEJ:lbJateralinJ:H'Velkro
kayı:ş-.. tutttıruınıuştm~ u şeklix:ı;deki . ç_@J~k; ;teJ
vel onu:Q: kayışı yetmncıe:rg13.vşek: Q,1rakılı:ı;l:1ş:
'1:ır böylece :stabilizasy-0n sağlannıamı~~u-._,Ç~
ihazın .;susp,ansiyonu omuz.. ask~s} ile· ŞEığl.ı'!.p-~
.keri? cihaz·. içiıne ;yerleştfriJrWş :.Ya:ıt• :da; c)Jıqg;ı;ıı
dorsifleksiyon-t:t:ı ya;rı;;t1mca:. glur, ·Kar§.~ )t,ar~f

u

,~ıaWf~~\ a,,}t~.1,1:§t. ,;z:ü~şf~H.;:~~~~xı:101:ştur .. (~).
.. · {97.t>~~ıınaa. ·:ı;,Eirk:.elcı,ı:ı.d ·'.v~.·:Zj:lt.H•··~<?gp
Stick.ö~:tının d;eğişik ·biı;\ ..flekJi,1:1,i:: tap.ıgıl~
'nı.1şlaµiır;: G}Jıta~, :)bir.•:JiYJ:gsti.kı •tril3:teıı:aJ~ soket,

.il:i.ir :.medial pylo;n,,.tü:ı;>:·'.V:e bir: abd~ksiy~:q.,,.blil'
..rlndaü: •olUŞm.tıştu~c,.::.:Bı;ıs.t;anm: .. ·<,ı-Y.akk.ı:ild,J1iı,
kalça;ya a,bduk.siYon ve· iç. :rqtasyon: vş:r-;ecek
şekilde<'.abdtıkş~yon · barı~.a: >tutturuln,ıµştur.
:eihazm· süsparısi;y.onu ··için Qnnız ·kayışı .vf;}
:bazen: silesiyan .~bant·. kullanılmıştır. · Ara.ştır
mra:cılar: (Bir:ke'lam:l ve Ze.ttl'in :tanımladığı. bu
aodüksiy~n: cj]:).azınınc hasta~arıın a;ktiviteleriırte nfüıimaJ.. kısıtlama• getinnesi····•··nedeniyle
·UhilateraL Perthes'li.:• fıastalaırda ·. • ·ku}lanımını
Jonerm'işle,r:dir." Ancak rbil'ateraı ol:anlarda ·pek
•tercih:: ·edilni.einiştir ('7:).
,. ·

·

.. :· trabefte:Pe ''u;~ ~bd.tıksiYCı~ · •• c:M:oditi~e
Tıio'fu'ıisr · ·cinf~ii
'1976.',::fı.1ıD'c.fa-'
'üyguJaiım:!Şti;:.
,.,., ., • .,,,,.,,.;."t'.<'-1:'
.,..r, ,.
.. ,,,.,.'r !.·:•.\:": ·:"
,, ,
'Bu ·cihazda da."'vücut aği:rlıgını ferrrltr be.şından geçirmek için tüberositas iskii altına bir
,ı:

iskial: seki . yerleştirilmiştir.: İskiauseki · Thomas ve diğer uzun.· yürüme: cihazlaııında olduğu gibi horizontal değil, uyluk korsesi ekseni ile 20-30° açı yapaeak şekilde, :korsenin
postero medial köşeşine yerleştirilmiştir. iskiaf sek,i kalça abduksiyonda iken yere paralaldir ve vücut ağırlığuıı yere ak.taran medial metal çubukla dik açı yapar. Kalçayı abduksiyon ve iç rotasyonda tutmak için kalça
eklemli bel kemerinden yararlanılmıştır. Medial metal çubuğun alt ucuna yerle tam teması sağlaması için altı lastikli üçgen özengi
.bağlcmmıştır. Orta çubuk alt ucuna da ayakkabı tespit edilmiştir. Bu çubuk bacak bQ-.
yundan 2 cm. uzun tutulmuştur. Sağlam taraf ayakkabı altı yükseltilmemiştir. Çünkü
sağlam bacak vertikal, hasta taraf abduksiyonda durduğundan rölatif kıısalma hasta
taıraf ayağının yere ·değmemesini sağlamış
tır. Bu cihazda bel kemeri olduğu için suspansiyon yönünden başka ilaveye gerek ol-

80-90. %.'ı patellar tendondan taşıtııır. Güdük
ucu .sağlamlaştıkça·protezdeki patellar ·tendon sekisi yavaş yavaş azaltılıp ağırlığının
100 %'ü güdük ucuna aktarılabilir.
Eğer kısmi Weight Bearing konusunda
ortopedistler görüş bildirirse Hacettepe Tip
Abdukiyon yürüme cihazında bu uygulamayı yapmak mümkündür Ancak ağır1ık dağı
lım yüzdelerini hassas tutmak. çok zordur.
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Perthes Hastalığında Uyguladığımız Cerrahi Tedavi ve Aldığımız
Sonuçların Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Güngör Sami ÇAKffiGİL
Aseptik nekrozlar ara.Sında kalça eklemini tutan Perthes hastalığının sık görülmesi, hasta çocuğun aktivitesini sanırrlaması
ve tedavi zorlukları bakımından klinik ve
sosyal problemleri ile en başta yer alır.
1910 · yılında ayrıntıları ile tanımlanan
bu hastalığın tedavisindeki görüşler ·günümüzde bile çok faırklılıklar ·göstermektedir.
Konservatif tedavinin çok uzun sürmesi ve
bunun hasta üzerinde yaptığı psikolojik yı
kıntı, sonuçlarının her zaman yüz güldürücü olınam<tsı gibi etkenler bizi bu çalışmaya
sevketti.
Çeşitli sebeplerden dolaşım . bozukluğu
na bağlı Synovitis, Retinaküler Arter ve
Ven'lerde Kollaps'a sebep olur; Akut venöz
Konjesyon ve arterial sistemde basınç artı
.mı olur.· Bu. olay civftrında .intima Proliferasyonu ve medial hipertrofisine yol açar, neticede femur başının içinde Oligemia oluşur, bunun sonucunda da c~llum metaJizinde hafif, epifiz plağında qrta .ve femur epifiz çekirdeğinde de ileri derecede harabiyet
gelişir.

erken teşhisi, epüiz
revaskülarizasyona ait radyografik bulguların ortaya çıkmasından 2-3
ay .önce, Nükleotid kemik. Syntigrafisi (99
.mTC-fosfatl ile mümkün olur. Her ne kadar
kan akıımının mevcudiyeti veya yokluğu kantitatif olarak gösterilmez ise de, kemik harabiyetinin devam edip etmediği hususun·da kısmi bilgi veren T::ansient Synovitis safhasında .izotop Up-Take'i artar.Üç hafta sonra ise bariz azalma gösterir. Bu ı::zalma aynı
Perthes

hastalığının

çekirdeğindeki

şekilde
şahade

ameliyattan 6-8 hafta sonra da müedilir.

Subtrokantetik Osteotomi ameliyatı febaşının . asetabulum içine konsantrik
yerleşmesinde, ayrıca venöz dranajm düze.l~
ınc~5inde etkili olur (60l. Pelvik Osteotomi
ameliyatı ise Dr.
Shink ve arkadaşlarının
tecrübi çalışmalarına göre, femur başı ve
aııetabulu~ sirkülasyonu üzerindeki ·olumlu
etkisinin . mikro-anjiografik ve Sintigrafik
mctödlarl.a kanıtlanmış ve bu ameliyatın kaiça eklemindeki biyolO'Jik stimülasyoi:ı fonksiyonu vurgulanmıştır. Şöyleki, ameliyattan
bir ay sonra başlayıp 4 ay devam eden bir
.hipervr:skülarizasyon ve kan akımındaki artış femur başında % 75, asetabulum'da %. 30,
.mineral aktivite artışı isEı % 75 oranında gefü3miştiı· .
mur

Bu. du;::u:m . osteotomi ameliyatlarının
kollateral sirkülasyonu artırdığı tarzında
-izah bulur. Hipervaskülaırizasyon mikro-an~
jiogrnfik olarak demonstre edilebileceği gibi,
kemik sintigraf:lsinde aktivite artışı ve izd. top klerel1s bulguları ile de kanııtlanır.
Perthes'te femur başının yassılaşması hemen bütün vakalarda müşterek bulgudur.
Hastalığın 6 yaşından önce ortaya çıkmasın
da «Ge('. Arthritis» gelişmez. Buna mukabil
10 yaş üzerine belirlenmesi halinde «Geç
·Arthritis» kaçınılınaz bir komplikasyon olarak ka::şımıza çıkar.
Coxa Magna ve Coxa Vara durumları
·«Geç Arthritis» için ·predispozan· bir faktör
olınadığı, buna. mukabil femur haşanın asetabulum dışına taşması, protrusyon g.öster-

mesi ise bu komplikasyon için yegane
layıcı faktör olarak göstermektedir.

hazır

Perthes'in nekroz safhasında epifiz büyümesi geçici olarak durur. Osteotomi ile
sağlanan periferik
revaskülarizasyon, subkondrar ossifikasyona imkan verir. Bu safhadaki bir travma patolojik kırığa, yani
fragmantasyona ve bölgenin plastik vasıflı
bir kemik dokusu ile replasmanına neden
olur. Plastik vasıf.taki k~mik femur başının
asetabulum dLşmda taşması yani protrusyonu, femur başının destrüksiyonuna; asetabulum içine konsantrik redüksiyonu ise, hem
asetabulumun hem de femur başının sferik
bir tarzda şekillenmesine imkoo ver:iır,.
Doubl Osteotomy an;ı.eliyatının «Fizyolojik Etkisi» yani hipefr~vaskülarizasyon ile
kan akımının artırılmasi ve «Biyolojik Stimülasyon Etkisi• yani konsantirik redüksiyonundan sonra .femur başının mekanik baskısına bağlı olarak.femur başıı. ve asetabulumun sferik bir tarzda ğelişmesine imkan vermesi, bu ameliyatnı tedavi objesidir.
DO Ameliyatı uygulanan hastalann kliriik, radyo§rafik, syntigrafik ve Histo-patoloiik tetkikleiiiıe göre, ameliyattan sonra nekrÖz1 safhasinı takip 1eden fragmantasyon safhası süratle geçiştirilerek dejenerasyon safhasına ulaşılmaktadır.

Reossifikasyon, femur ba~!lillil sferik
formda şekillenmesi, matürasyonu tamamlanıncaya kadar yani~ 18-20 yaşıına kadar de.
vam eder. Binaenaleyh hastalığın nekroz .ve
fragmantasyon safhalaııında
uygnı.andığı
takdiırde süratle reıjenerasyon sağlanmakra
dır.

DO AMELİYATI İÇİN
İNDİKASYONLAR :

1-

Hasta 6

yaşının

2 -

Femur

başında

üzerinde

olması,

lişmemiş olması,

4ması,

Hastalık

abdüksiyon
yakın olması,

süresininc 12 aydan

kısa

6 Caterall'in riskli baş CHead in
Risk) dediği yani, başın sub-luxasyonu metafizeal kistler, femur başında lateral ossifikasyon Ckondanse görünüm) , femur başı epifiz
plağının transvers düzlemde görülmesi, baş
ka bir deyimle Caterall Grup Il ve Grup III'e
uyan durumlar.

DO . AMELİYATI İÇİN
. KONTRENDİKASYONLAR :
1 ..,.,. Hasta .beş yaşının altında olması,

2 -

ol-

Hastalık

. süresinin 18 ayda!\ uzun

olması,

3 Femur başında fragmantaSyon, .. femur ·boynunda yaygın osteolitik kistik. bölgelerin mevcudiyeti CCaterallin Grup IVJ.

DO AMELİYATININ SAGLADIGI
AVANTAJLAR :

. i . :. :. :. Konservatlf tedavide uzun süre yave emosyonel gelişim .üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırır.
tağa bağlanmanın yarattığı •fiziksel

Başın sferik bir formda şekillenm:e~
asetabuulm çukurfogrmun artmasını

2 -

·sfui,

sağlar;

3. -

İleri yaşlarda gelişmesi

muhtemel

«Geç Artritis'D önler.
4 - Subtrokanterik osteotomi retinaküler revaskülarizasyonu, Pelvik osteotomi de
asetabuler ve femoral basın revaskülarizasyonunu stimüle ederek şifa olayının 2-3 yıl
yerine 1, 5-2 ayda gelişmesine i.ınkiı:n: verir

Bu

deformasyonun ge-

3 - Kalça hareketlerinin,
ve iç rotasyon hariç, normale

5 - Kalça şikayetleri CAğn, topallama,
abdüksiyon ve iç rotasyon hareketlerindeki
sınırlılık bulun.masına
mukabil radyografik
bulguların negatif, sintigrafik bulgulann bariz up-take defekti şeklinde tezahür etmesi.

rekonstrüktif osteotomilerin. esas
yetersiz olan asetal:mlumu mekanik
olarak düzeltmek ve böylece femur başının
üstündeki çatının rekonstrüksiyonu ile, kalçanın stabil olmasını. sağlamaktı Buna mukabil ameliyelerin biyolojik etkilerine be özellikle kalça dolaşımı üzerinde yapabileceği
etkileri üzerinde pek durulmamışµ;
amacı

Legg - Perthes hastalığımda Handelsman
(C\l Chiari tipi osteotomi ile iyi sonuçlar aldığı bir seriyi bildirmiştir,
Chiaıri'nin (2)
kendisi de, seçilmiş vakalarda bu ameliyatı
başaru ile kullanılmıştır. Bu ameliye ile ilgili
biyolojik etkilerin yeterince bil.inmemesi bizi Innominate Osteotomi'nin kalçanın ,kan
dolaşımı üzerindeki etkilerini incelemeye ve
böylece bu. müdahalenin fizyolojik esasları
na katkıda .bululrıabilmek amacıyla teşvik
etti.; Dr. •Shim, ve ,arkadaşları tecrübi araştır
malar için ağırlıklaırı 7-20 kg. aras.ında olan
otuzbeş köpek kullandılar; osteotom ile asetabulumun .hemen .üzerinde. 9steotom1 yapıl
dı.

Dolaşım değişiklikleri

subgruplara ayrıl
belirli aıralıklarfa ve postoperatif · 'dört' aya kadar,·. mikroangiografik,
kemik scanningTve izotop klirens çalışmala
rı ile degerieridiıı:'ilcli.
mış hı::tyvanlarda

Mikroangiografik çalışmalar 15 köpek
üzerinde yapıldı, , ameliyat takibeden ilk
üç ayda da, üç köpekte uygulaındı.
Sonuçlar üzerinde
çalışma yapılan kö, :' >
) '' , '
peklerin çoğunda, innominate osteotominin
iyileşmesi esnasında ve çalışmaya .,esas alı
ı:an 4 aylık süre içinde vasküler proliferasyon olduğµnu göstermiştir; Şöyleki revasküia:rtzasyon · Scari.ni~g;de' aktiVite, kan akımın
Çla klireiıs artışı olarak kendini belli etmiş
tir.
,'~

MİKROANJİOGRAFİK BULGULAR

Bütün vakalarda mikıroajiografi ile osteotomiden sonraki 4 aya kadar olan süre içinde osteotomi saJıasında damarlanma artışı
kanıtlanmıştır 10 vakada, osteotomi yapılan
taraftaki femur başında ve. asetabulumda da.marlanmada artış kaydedilmiş, geriye kalan
5 köpekte ise, osteotomiden · sonraki 4 ayda
her iki taraf karşılaştırıldığında farkın az olduğu izlenmiştir.
Özetle revaskülarizasyon
ameliyattan sonra bir ay içinde belirgin hale
gelmiş, bu durum üç ay devam
etmiş ve
dördüncü ayda kaynama radyolojik olarak
tamamlanınca,
damarlanmada da normale

doğru gidiş kaydedilmiştir.

Ostecıtomi yapı

lan taraftaki femur başında damarlanmada
azalma ise hiçbir köpekte müşahade edilmiş
tir.
KEMİK SKENNİNG

!SİNTİGRAFİSİ}

BULGULARI

Kemik Scanning; 18 köpekte· · osteotomi
yerinde ve asetabulum sahasında; 13 köpekte de, aynı zamanda femur başında da aktivite• artışına. belirlemiş. Osteototomideiı sonraki. 3, ve 4, a.yda Scannirrg'i yapılan ş kö·
pekte ise 'herhangi biır aktivite artışını · göstermemiştir. Yumuşak
dokularından· tamamen temizlendikten ·sonra kemikler üzerinde
yapılan Scanningde hem asetabuler bölgede
hem· de'.• feıiılir başında, femur •boynunda ve
trokante'rik bölgelerde radyoaktivite artışi
kaydedilmiştir. Mesela bir köpekte amliyatta~ bir 'ay sonra osteotoıiıi yerfude''kantlita~
tif değerlendirme 24.714 göruldü, kontrol tarafta ise, 22.234 olarak kaydedilmiştir. Ameliyattan üç ay sonra• tekrarlan8:n Scanning'de ise, osteotomi yapılan tarafta• deg~i'l<fü~
dirme. 31.~2 •. kontrol tarafta ise;· ÜU59 olarak tesbit edilmiştir. Bu de~tler 3inlı.ominat
osteotomiden 3 ay sonrasına · kadar kemik
mineral aktivitesinin ve kan akımının kalça~
da arltığmı ,göstermekte~r.
FEMUR BAŞI KAN AKIMI
BULGULARI:

Femur başı kan akımı miktarı için Tc
m diphosphati k1irensi tablo ı' de özetıen
miştiır .. 12 köpekten altısında, osteotomi tarafındaki frrıur başında belirgin kan alm:~ı artışı, geriye kalan
köpeklerde ise osteotomi
tarafından kan akımında daha. az bir artış
görülmüştür.
Osteotomiyi taakiben üçüncü
aydan önce yapılan. ölçümlerde, kan akımı
hızında belirgin bir artış kaydedilmiştir. Bu
bulgular ·Innominate Osteotomiden sonra
kan akımının üç aya kadar artma gösterdiğini kı:tnıtlamaJı:tadır. 12 köpek için st.andart
hata hesaplanmış olarak ortalama kan akının
kontrol tarafta (7.67+ 0.97 ml/100 gır/daki
ka, osteotomi .tarafta ise 9.97+ 0.57 ml/100

99

gr/ daI{İJ~~ idi. Fark İstatistiki b1a~ak anıarn:
lıdır. Cp 0.005) % 30 kadar artışı gÖstermektedir. Osteotomiden 4 ay sonra kan akış hızı
normale doğru dönmektedir. Bu bulgu milı:
roanıjiografik ve kemilı: scanning bulgularıy
la uyum· göstennekteclii.
TARTIŞMA:

Bu çalışmanın amacı köpeklerde tecrübi
innominate osteotomiden · sonra kaılçadaki
vasküler ve dolaşıma bağlı_ değişiklikleri incelemekti. Femur başında lig teres hariç şu
muşak doku yoktur. Asetabulumda yumuşak
doku yoktur. Bu nedenle. izotop çalışmalar
da ve herhangi bir yumuşak dokunun. superpozisyonu · sözkonusu olamaz. Femur baş[
ve asetabulumun damarlanmasını, femur başı kan akımını
araştınnak . için üç değişik
metoct kullanılınıştır. Kemik kaın akınuı;ıı ölçmek için kullanılan metodun geçerliliği birkaç araştırıcı tarafından teyid edilıniştir.
99 m T.e .ile işaretlenmiş fosfat bileşikleı inin
Uptake'nin kan aınmına bağlı olduğunu ve
bu ·ajanları kullanılarak yapılan klirens çalışmalarının kan akımı göstermede kullaralabildiğini, teyid etmiştir. Çalışmalar innomi~
nate osteotomiden sonra hem de femur başında damarlanma ve kan akımında artma olduğunu göstermiştil:-. Kan akımındaki. artma~
nın bu işlemin klinik uygulamada önemli ye:
ri olduğuna inanıyorın:. Innominate Osteotomiden sonra kalçanın kan ak~mının arf;ması
herhalde kaynama için gerekli kollateral dolaşımın artmasına bağlıdır;. Bu. durum mikroanjlografi iŞlemi sırasında yapılan gros
anjiografi ile gösterilıniştir. Bu çalişmalar,
vakalann % 50 - % 65 inde ilk üç ay içinde
osteotominin kan akışını artırdığını göstermiştir. Şuiıu da söylemek
mümkündür ki
herhangi bir tip innominate osteotomiden
sonra görülecek vasküler değişiklikler bu çahşmacıa görülenin benzeri olacaktır.
Chapchal, femur başının asetabuluma
ile ortaya çıkacak .bi.yolojik stimülasyonun önemi.'le değinerek, Sa:lter tipi osteotominin gelişmeyi st.imüle edici bir rol oynadını , v:ur~µla~1ştır. · I{alçanın glişmesindeki
bµ ~u;;tış kJ.pmen femur üst ucunda .kan akı
mının artmasına ba°ğ1ı · oÜıbilir. . ..• . )

baskısı

Chİari, lrn~jenital kalça Çikuğnın. konse.rvatif.tedavisinden sonra ortaya çıkan avasküler nekroz vakasında, intertrokanterik ostetomi ile, Chiari · tipi medial deplasman osteotomisini kombine ettiğini· bildirmiş ve bu
kombine amilyeden sonra kalçada belirgin
klinik ve radyolojik gelişme kaydetmiştir. Bu
olumlu sonuçlarda her ne kadar mekanik
faktörlerin rolü varsa da, kalçaya gelen kan
akımının artınlınasında ve avasküler durumun düzeltilmesinde ıroı oynayan önemli bir
faktördü::'. Başka bir deyişle bu ameliyat,
herhangi tip femur başı aseptik nekrozu olan
hastalarda femur başını ve eklem mekaniği~
ni düzeltmek amacıyla yapılırsada aynı zanıanda kalçanı:q ve kan akımıının. artmasına
yardımcı olur.
Wedge be Salter, seçilıniş sekonder dejeneratif. d~eneratif. osteoarthrit vakaların
da Innominate Osteotominin ,faydalaınnı vurgulamışlardır. Biz, literatür araştınnalarınm
,;.e klinik çalışma.ıanmızın · ışağı altında uyguladığınnz Double Osteotomi ameliyatının
mekanik ve ffzyoloçik yönleriyle Perthes
hastalığının teda'\Tisinde çok olumlu sonuçla~ ~erdiğini sa~mıyoruz.
'
Ö:ZET:

Innominate osteotomiden sonraki 4 aylık
süre. içinde milı:~oaı;ıjiografi, kemilı: scanniİıg
ve izotope · klirens testleri uygulannııştır.
Mikroa:nji~grafi: köpeklerin % 65 inde oste:otomi yerinde, asetabulumda ve femur başında ve femur
boynunda . aktivite . artışı
kaydedilmiştir. 99 m Te. ·difosf~nat· kliıfensi
çalışmalarında ise.•. köpeklerin .. % 65. inçle fem,ur biı:ş~11a gelen k~n .miktarruda · % 30 artma ,,olduğunu
gostermiştir
..
1'
'
,"
,''
'
Bu: bulgular; innominat osteotomiden
p.roçesi esnasında kalçanın hipervaskülarize olduğunu ve kan akımının· arttığını göstermektedir.
sonıra şifa

Innominate ve ·subtrokanterik osteotomi
kombinasyonu, seçilmiş vakalarda
femur
başının Legg-Perthes
hastalı;ğu. asetabuler
çlispfazi, ve kalçanın dejeneratif osteooarth~
,:ritinin teda,risinde seÇilecek 'tedavi yolu ol'inalıdii:

·

SONUÇ:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 19771982 yıllan aırasında Pertlies hastaınğından
muzdarip 26 vakaya DO Ameliyatı uygulanmıştır. Hastalık
süresinin on iki aydan az
olduğu 21, çok olduğu 5 vak'ayıı • içeren 26
hastadan 17 erkek, 9 kız olarak belirlenen
ghıpta yaş ortalaması 6 yıl 10 yıl idi. Ameliyattan sonraki taakip süreleri ise en az 2
yıl 5 ay, en çok 7 yıl 2 ay ve ortalama 3 yıl
5 ay şeklinde kaydedildi.

Bu gurubun radyografik (anatomik) ve
klinik (fonksiyonel) evaluasyonuna göre
vak'aların % 84.61 de haşan, % 15.38'de de
başarısız sonuçlar elde edildi.
Perthes

hastalıığnın

cerrahi tedavisinde
DO ameliyatının erken sonuçları ümit verici olmuştur, bu yoldaki çahş
malanmı~ sürdürülecektir. Opere vak'alanmızın 18-20 yaşlaırında yapılacak muayeneleri, nihai değe~lendirmelerimizde bize ışık tuuyguladıığınız

tacaktır.

Perthes Hastalığının Sekel Devr,inde, Tedavi,; Prensipleri
* Doç. Dr.
Perthes'li hastaların yaklaşık % 50 sinde femur baş be boynunda, , a:setabulumda
veya o ekstremitede sekel ortaya çıkmakta'
dır (3,5,7,8,14,17,19,21). Mc Andrw Perthes'li
112 hastanın ortalama 47,7 yıl sonraki geç
sonuçlarını incelemiş ve bunların % 50 sinde osteoartroz geliştiğini belirtmiştir (12).
Her 2 Perthes'li hastadan 1 dnde sekel ortaya
çıktığına göre, sekel tedavisinin önemi kendiliğinden ortaya çıkar. Buna rağmen bütün
klasik kitaplarda Perthes hastalığının aktif
devırindeki tedavisi anlatılır, sekel devrindeki tedavilerinden ise hemen hemen hiç bahsedilmez. Perthes hastalığı ile ilgili yayınla
rın büyük çoğunluğu da etyoloji, patoloıji ve
aktif devredeki tedaviler ile ilgilidir. Sekel
devredeki tedaviler ile ilgili yayınlar ise oldukça azdır. Bu yüzden ben bu konuyu aydınlatmaya çalışacağım.

Perthes

hastalığının

Ya çıkan değişiklikleri
mümkündür:
ı Femur başı deformasyonu,

Femur boynu kısalığı (Koksa brevisl
3 - Trokanter majörün nisbi yüksekliği
(F'on1rniyonel koksa varal .
2 -

4 -

Bu

Kısalık.

değişikliklerden yalnız

biri bulunagibi, birkaçı veya hepsi aynı hastada bulunabfür. Tedavi prensiplerinin kolay
anlaşılması için bunları ayrı ayrı inceleyecebileceği

ğiz.

1-

FEMUR

BAŞI

DEFORMASYONU

Perthes hastalığında baş yumuşadıkça
Wolf kanunu uyarınca, basıncın daha az olduğu bölgelere doğru gelişmeye başlar. Asetabulum kubbesi altında basıınç en yüksek

*

ÇAKMAK

olduğundan, femur başı. hem içyana hem dış
yana, doğru: gelişerek<çıkıntılar, oluşturur. ,İç
'yandaki Çıkıntı,,ba.ş ,.ve boynun dış yana, doğ
ıu kaymasına yani s'ubluksasyona, dış yandaki cıkıntı ise abduksiyon kısıtlanmasına
veya menteşeli abduksiyon hareketinin ortaya çıkmasına yol açar, Femur başı küresel
özelliğini kaybeder ve yassılaşır. Bu yüzden
her yöne hareket edemez. Aynca femur başında oluşan deformasyon nedeniyle kalça ekleminin rotasyon merkezi dış yana vo aşağı
ya doğru yer değiştirir. Bu durum abduktor
kasların görevini yeterli olarak yapamaması
na yol açar.

Perthes hastalığımın sekel devrinde görülen femur başı şekillerinin 5 derecede incelemek mümkündür (21).

I sekeli olarak orta4 guruba
ayırmak

lViehınet

Tam normal kalça eklemi :

II - Küresel femur başı : Femur baş
boyun ve asetabulumda hafif anonnallikler
vardır, femur başı normalden daha büyüktür (kolrna magnal, femur boynu normalden
daha kısadır, asetabulum hafif sığlaşmıştır.
Ancak femur başı küresel özelliğini kaybetmemiştir.

III - Küresel olmayan femur başı (Mantar veya şemsiye şekilli femur başıl : Femur
başı küresel değildir fakat düz de değildir.
Femur baş boyun ve asetabulumda değişik
likler vardır.
IV - Düz femur başı ve uyumlu asetabulum : Femur başı düzleşmiştir femur boynu ve asetabulumda değişiklikler vardır. Asetabulum, düz femur başına uyum gösterir.

V - Düz femur başı ve normal asetabulum : Asetabulum normal iken sadece femur başında düzleşm vardır.

İst. Ün. İst. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Kl. Öğretim üyesi.

I :ve II .. tip femur ..başı. deformasyonlannda asetabulUmla · femur b~ı arasında. küresel bir Ü.yum vardır. Bu kalÇalatda osteoaırt
roz gelişmez. Bu nedenle tedavi gerektirmezler::,,·
III ve IV. tip. femur başi deformaSyonfemur başı ve asetabulum arasında
kfu;ese1 olmayan ,bir uyum vardır. Bir. uyum
olmasına rağmen bu kalçalarda· 40-50 yaş
larından sonra hafif veya orta derecede osteoartroz gelişir.
larında

Perthes hastalığııhıri sekel devresindeki tedavinin esas amacı ko.ksartroz gelişimi
ni önlemektir. O halde III, IV, be V. tip femu:- başı. deformasyonlarına müdahele etmek gerekmektedir.
Femur başı deformasyonlarında: tedavinin esasını bir örnekle şöyle açıklayabiliriz.
Bir kab içindeki sıvı bir madde üzerine kabın ağzına tam olarak uyan bir pistonla basınç uygulanırsa, sıvı madde kabın
şeklini
alıır. Eğer piston kabın ağzına tam olaırak
uyum göstermezse sıvı maddede deformasyon ve dışarı çıkma oluşur. Kabı asetabulum, sıvı maddeyi de femur başı olarak kabul edersek, birinci örnek normal kalça eklemine, ikinci örnek ise perthesli kalçaya
benzer Çocuk kemiklerindeki remodelasyon
yeteneği sonucu, femur başı asetabulum içine tam olarak sokulabilirse zamanla asetabulumun şeklini alıır. Bunu sağlamak için
çeşitli cerrahi yöntemler vardır.
a :

Adduktor tenotomi ile abduksdyon

Başın

başında

lateral

Menteşeli

14

c _:_ cıieue~tonrl : .Adduktor tenotomi
veya varizasyon osteotomisi ile femur başı
asetabulum içine santralize edilemeyen olgularda, yani femur ·başının ileri derecede
yassılaştığı ve büyük lateral çıkıntı olan veya semer şeklinde femur başı deformasyonu
olan olgularda 1973 yılında Garieau ve arl{adaşları bu çıkıntıların eksizyonunu tavsiye
etmiştir (6, 19l. Bu ameliyatta femur ba.şın
da eklem dışına. uzanan önde yukarda .ve
aş().ğıdaki kemik ve kııkırdak çıkıntılar eksize edilir. Femur başı asetabulum içine santrnlize edilir, böylece zamanla femur başı remodelasyonla küresel şeklini yeniden kazanır.

Cheilectomi ameliyatından sonra femur
ve boynu arasında büyüme kıkırdağın
da:ki bağlantı zayıflar ve epifizyal kayma
oluşabilir. Ayrıca. femur başı büyüme kıkır
dağının kapanmasıı söz konusu olabilir. Bu
yüzden bu ameliyat .10 yaşından önce yapıl
'maz (4, 6, 9, 10, 13, 19). 14 yaşından sonra
remodelasyon. yeteneği azalacağından femur
başının yeniden küresel şekil alması beklenmez. Sadece abduksiyon harektini arttffabi.başı

lir.

alçısı

Femur

b - Va.rizasyon. osteotQmisi : Adduktor
tenotomi ameliyatının alt~matüicİi~: Aym indikasyonlaırda~ uygulanır..
Uzun süre· alÇ!llı
tesbit .istenmeyen ·olgularda· yapılır. Varizasyon osteotomisi ile sadece femur başı asetabulınri içine saiıtralize edilmez, aynı zamane
da· femur .başina gelen yükler de eşitlik olarak· dağıtılır· C19l.

hafif çökme varsa,

kısmımda çıkıntı

abduksiyon

yaşından

varsa,

vaırsa,

küçükse,

Abduksiyonda santralizasyon sağlanıyor
sa, böyle olgularda adduktor tenotomi ve ili:>psoas tenotomisi yapılarak yeterli abduksiyon elde edilir femtir bişı asetabuıu:ni içine
sokulur. Abduksiyonda yürüme alçısı yapılıır
3-4 "'ay bu alçı içinde. yürütülür. Başın remodele olmas!l beklenir (19).

d - Abduksiyon osteotoınisi : Cheilectomi devrini geçiren yani 14-16 yaşından sonraki olgularda menteşeli abduksiyonu önlemek için yapılır. Bu ameliyata karar vermek için adduksiyon pozisyonunda radyografi çekilir. Bu pozisyonda eklem uyumu iyi
ise intertrokanterik bölgeden valgizasyon osteotomisi yapılır. Bu ameliyatla menteşeli
abduksiyon ortadan kaldırılır ve abdu1rniyon
hareketi artar .. Ayruca bu işlem kalça ekleminin biyomekaniğini düzeltir, femur başına gelen stresler daha geniş alana dağıhr.
böylece osteoartırit .riski azalır cıa, 19).
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Femur boynu kısalığı CKok$a brevis) f~~
mur başı büyüıne •kıkırdağının· erken kapanması sonucu meydana gelir (2, 19). Bu deformite sonucu abduktor kasların kuvvet
kolu kısalır, bu yüzden bu kaslar yürüyüşün
stans fazında daha fazla çalışmak zorunda
kalır. Bu durum kaslarda yorgunluk ağnısı
na ve ilerde kalçaya binen yükü arttırarak
koksaırtroza yol açar,
Maquet tarafından tanımlanan büyük trokanterin lateraHzasyonu işlemi yapılır. Büyük trokanterin
lateral deplasmanı abdüktör kaslaırın kuvvet kolunu uzatır ve M kuvvetinin yönünü
değiştirerek R bileşke kuvvetini medial olarak asetabulum içine kaydırır. Böylece kalça...
ya gelen yüklenmeler daha geniş bir alana
yayılaırak birim
alana düşen yük azaltılır.
Biyomekanik dengenin · sağlanmasıyla koksartroz riski azalır.
Femur boynu

3 -

K:as ·ıi·ğrısi ~e' yorıtun1ı'.ık ·ak.fısı giderilir.

, . : Tır~1;de\el}bur~top~U~ası düzeltilir.
Abdtiklsiyon hareketi
terin <LSetabulum kenarına
Kalçanın bozulmuş

TROKANTER MAJÖRÜN NİSBİ

Şiddetli Perthes hastalarında femur başı
büyüme kıkırdağının erken kapanması sonucu, femur başından büyüme olmaz,. halbuki
sağlam olan büyük trokanter epifizinden büyüıne devanı: eder. Bunun sonucu nisbi trokanter majör yüksekliği ortaya çıkaır (5,11,
19). Buna fonksiyonel koksa vara adı verilir.
Catterall'e göre 3 ve 4. tip o1guların % 21
inde bu komplikasyon görülüır. Bu durumda
trendelenburg topallaması ve bozulan biyomekanik denge sonucu ilerde koksartroz-ortaya çıkar.

Bu deformitenin gelişini önlemek için,
büyüme kıkırdağı brken kapandrığı zaman, 8
yaşlarında
trokanterik epifizyodez yapılır
(1). Bu ameiliyat yapılırsa :nisbi trotanter
majör yüksekliği gelişmez, abduktör kaslaır
ınormal uzunluk ve kuvvete olur.
Büyüme devri sonunda aynı deformite
görü.lürse, büyük trokanter distale ve lateırale nakledilir (5, 11, 19). Bu olgularda· birlikte femur bOynu kısalığı da birlikte bulun.duğundan, distalle birlikte laterafo de deplasman yapılır. Bu ameliyat yapıldığı zaman,

.CTrokanönlenir>.

biomekanik dengesi

düzeltilir.
Abduktor

kasların

etkili

çalışması sağ

lanır.

Kuvvet kolu

kısalığında

YÜKSEKLİGİ :

artınlff.
ça'rpması

uzatılır.

Osteoartroz riski
4 -

azaltılır.

KISALIK:

Perthes hastaılığında görülen sekellerden biri de ~ısalıktır (2,5,11,15,20). Kıısalığın
nedenleri. şöyle sıralanabilir.
1 - Femur başı büyüme kıkırdağında
enkondral ossifikasy6nun. inhibisyonu,
2 - Femur başı büyüme
erken füzyon oluşumu.

kıkırdağında

3 '-- Subkondral kolaps sonucu
koksa plana,
4 -

oluşan

Tedavi esnasında uzun süre kullan-

mama,
5 -

Varizasyon osteotomisi.

Perthes hastalığında görülen kısalık mikgenellikle 1-1,5 cm kadardır. Nadir duruınl<trda Tcmye kadaır varan kısa1ık görülebilir. Kısalığıfrı .2. cmi nin üzerinde olduğu
olgularda distaı femoral epifizden uzatma
tarıı

yapılabilir.
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Perthes

Hastahğmda

Karşılaştırılması

Tedavi Yöntemlemlerinin

"Dr. Haluk AGUŞ
Perthes hastalığı kendiliğinden iyileşen,
A. Femoral osteotomi,
sistemi.k olınaya;n bir has~tıır., ;~µS;:ıq.eden
B • Artrodez,
le perthes hastalığının tedayisinde mümkün
C. Artroplastiler.
olduğunca . lökaUze ye fizyoloıiik biır _yöntem
uygulanmasi · g~rekliliği geneÜikle kabıiı edi· Araştırmail)Jlzda 1980 yılındşn itibaren
len bir. göriİştür, c2,aJ. · Amaç \ıygufi asetadeğişik yöntemler ile tedavi· edilmiş ve .izlebulum bıiş. ilişkisini sağlamak·v~ sürekliliği-.
ni korumaktıri•Buitedavi süresince tutulan me süreleri en az 24 ay ·oıan 21.hastanın 22
ka!lçaya ağırlıık vermenin, .etkisi .tartıışmalı kalçası değerlendirilmiş ve•.sonuçları ·kaırşı
laştırılmıştır.
dır. 'Bu yaklaşımla Pertheste izlenecek tedavi yöntemleri~i .şu.. şekild~ sınıflayabiliriz.
YÖNTEM ve ~m~EÇ.:.
l; Gözlem,
2. Kesinti,li s~to:qı,atl.k teda'Vi · Ctraksiyon, ateD, " · .. "' ·.
··

ö~~ ,t~avi.• (şekil. boz.iıklu

3.

E:rken

A.

Km1seırvatif,

ğunu'",, önl~m~k ı;ınlacijiaJ. '· · ·
ı.

2: ·

AbcI_lİicsiyoI1 · cihazlari', ; ··

Cerralhi :
ı.

osteotomileır

CVarus, RoCsalter, Chi-

4. Geçikmiş cerrahi tedavi (mevcut deformiteyi düzeltmek amacıyla,
A. Kas gevretmesi ve artrotomiden sonra abduksiyon alçıları,
B.
yonu,

Femur

Olgulanmızda

femur. epifi2;lerinin;' ;tutuÇateral .s@flaması.~ş, göre değerlendidimi,ştir (Tablo ıL ~
· ·· ·
·
l:u,ş\l
"

Femoral osteotomi
tasyon, Kombine)

2. Pelvik
aril.

sl.Ila ceiTalli' 7ölarak mÜdahiiil:e eailirkeiı di'g-Jr iı. o!ğiiiiıhı: ka.TÇalan. konser\iatif yön-

1i1P"Ier1~. feciayi . etlİlı:n,~Ye.··· ÇalıŞılllMştıır.

· Abduksi'yon. alçıları;-.:·
:t.:d,

B.

Değ~ri1eI1airÜe'iııiastaılann ıs i erkek, a
sıtkızdrr:· Ortaraına·~aş p.7 dir',.ort~li:ıma izleme süresi 37.1 aydır. ·ıö:·ÔİgUrtuh ı:i: kalça-R

ba~ının

bir bölümünün eksiz-

C. Abduksiyon osteotomisi,
5. Geç cerrahi tedavi Csekonder dejeneratif artrit için).

'* SSK İzmir Yenişehir

,,

-,,

',;--

'

Ko!ls~rvatif ·oiaraJI'.' tedavi edilen ı ·olgumuz kesintili semptomatik teda'eft yôntemine
göre alçı uygulayarak, diğer olgulaırımız ise
çeşitli abduksiyon cihazları ile tedavi edilmişlerdir. Bu olgularımızın Caterall sınıfla
masına göre dağıılımlaırı şu şekildedir. 1° ı
olgu, II0 4 olgu, III0 5 olgu, IV0 1 olgudur.

Cerrahi yöntem izleımnekte olan hasta:larda «tehlikedeki femur başı unsurları" saptandığCnda uygulanmljŞtır. Cerrahi yöntem
olarak olgularımızın tümüne femoral osteotomi uygulanmıştır. Bu grupta tedavi edilen
olguların dağılımı ise şu şekildedir, ! 0 o, Il0 1
olgu, III0 k olgu, IV 0 1 olgu,

Hast. Ortopedi ve Trav. Klin. Uzmanı.

TABLO : I.

Olgularımızda

femur epifizinin tutuluş oram ve
tedavi sonunda olguların değerlendirilmesi

1

II

1 111

SONUÇLAR
ıv

İYİ /YETERLİ/KÖTÜ

--~-~-·~_;:__:___ı_~.__'.~~~··-~---:_·~·l=-~~---~/_-3_5 _·_-/~;

._·~l....·_:___..

.....·..,..:•..___

I .. Grup. Konservatif olarak tedavi.·edile~ler.·
U; Grup. Cerrahi olarak tedavi edilenler;.
Olguların tedavi
sonundaki değerlendi
rilmeleri Sundt esaslarına göre iyi, yeterli
ve kötü olarak yapılırnştır (3) <Tablo D.

Tedavi sonunda konservatif olarak tedavi edilen olgulardan 5 olgu iyi, 2 olgu yeterli ve 4 olgu kötü olarak değerlendirilir
ken, cerrahi olarak tedavi edilen olgulardan
3 olgu iyi, 5 olgu yeterli ve 3 olgu kötü olarak değerlendirilmişlerdir.
TARTIŞMA:

Perthes hastalığının tedavisinde en
önemli komplikasyon olan femur başının
şekil bozukluğuna
kalınlaşmış olan eklek
kıkırdağının büyüme bozulduğu ile avasküler trabekülleırin yerine oluşan fibröz kıkır
dağın neden olduğu bilinmektedir C2l. Bu
nedenle tedavide hastalık süresince normal
büyümeyi sağlamak için uygun baş asetabulum ilişkisi içinde kalça hareketlerini sağla
mak ve daha fazla nekrozu önlemek içiniskemik atakları engellemeye çalış!llmalrıdır
(2,4). Bu amaç konsocvatif tedavi yöntemlerinde çeşitli cihazlar verilerek sağlanmaya
çalışılırken cerrahi olarak pelvik be femoral
osteotomilerin tek başına veya kombine edilerek yapılmasıyla gerçekleştirilebilinir.
Bizim olgulanmızdanda konservatif olarak tedavi edilenden 1 olgu dışındaki tüm
diğer olgularımıza iyileşme döneminin sonuna kadar abduksiyon cihazı verilmiştir. Cerrahi yöntemde ise vaııizasyonda, de otasyon
osteotomisi uygulanmıştır.
Her iki gruptaki olgularııill!lzdan elde
edilen sonuçlar değerlendirildiğinde konservatif tedavi uygulaınan 11 olgunun 5 inde

iyi, 2 sinde yeterli olmak üzere 7 olguda başarılı sonuç elde edilirken cerrahi müdahale
gören olgularda 3 kalçada iyi, 5 kalçada yeterli olmak üzere toplam 8 olguda başarılı
sonuç elde edilebilmiştiır,
Görüldüğü üzere elde edilen sonuçlarda
pek belirgin bir fark yoktur. Ancak konservatif olarak tedavi ettiğimiz hastaların 5 tanesi sonuçlarının iyi olması beklenen Caterall I ve II dereceye giderken cerrahi olarsk
tedavi edilen 11 kalçadan 10 unun III ve IV
dereceye girdiği göz önünde tutulmalıdır.

Konservatif olaırak tedavi edilen olgularölçülerde cihaz yapılması önemil sorunlarımızdandır. Ayrıca konservatif olarak
tedavi edilip kötü sonuç alınan 1 olguyla,
yeterli sonuç alınan 2 olguda ebevbeynler çocuğun cföazo. kullanmadan sorun yarattığın
dan yakınmışlardır.

da

ideaı

Cerrahi olarak tedavi edilen olgularda
en önemli sorun
abduktor
yetmezliğe bağlı olarak görülen
topallamadır ki ıo hastanın 4 ünde saptaınmış ancak
3 olguda 12-18 ay içinde tamamen gerilemiş
tir.

karşılaştığımız

Perthes hastalığının tedavisinde ortopedistin seçeceği yöntem uygulamak istediği
tedavinin süresi ile hastaılann aktivitesini sı
nırlamak istediği süreye bakış açıısına göre
konservatif veya cerrahi olacaktır. Biz gerek olgularımızı değerleindirmemiz sonucu
ve gerekse hasta aktivisinin kısa bir süre kı
sıklarunası, özgün tedavinin
sonlandırılma
sında belirgin bir sonuca ulaşmayı gerektirmemesi açısından son 2 yııldır cerrahi yöntemi daha sık uyguluyoruz.

'fö1

KAYNAKLAR:

ı. Axer, Anatoı., saıfor,' Roberi!'i:ı3{;:ic&rre~::
pondence,. J. K ..J ..·. s ... 67-A;
Ü~l-(142, 1985.
.
: •. ,
!

Perthes Disease, Journal of Pediatric Ortl:lopa'eô.iCs,·:<Voıume: i. ·:NU:mber 1, 47-54,

{;1'981?

..

5. Marsman A. J. W., Koekenöerg L. J. L,
Perthes' disease; Results of .conservative
treatment
analysis of so called risk
!.
.
~~
sease., 81-100, Churchill-Livingstone," 1 st
factors, J. B. J. S, 63~B; 282, 1981.
..
edition, 1982,
B: Salter, Robert B. M; U., Present status of
S\iiig' al treatmeıit för Legg-Perthes dise3. Stevens, Peter., Williams Peter, 1 Menela:ase,iJ B; J. S;: oocA; 001-966, 1984.
us, Malcolm., Innominate Osteotomy fOii' ·

Anu;~y.~·;·T;at:ı;nent of [.eggcGalve-Perthes Dis~ase,. Legg~Calve-Perthes Di-

2. Catterall,

;102

:and

eıuniyeı

K fE

onrası

l RI

.

1

: Mezuniyet, sonrası . Kotıfet~.~ş'.·~ 1
ARAŞ r·ı R·M A
'•

•

>

, !m

".'' ' " ' "

<

;

S ,,,\,' ~.:..:,,, /, '·;

Prof. Dr.
Tanım:

Birçok terim varclırki günlük yaşantının
içindedir ve devamlı kullanılır. Bu terimleri
tarif etmeye kalksanız, çok ·değişik kavramlarla karşılaşırsınız.
Ansiklopedik eğitim sözlüğünde araştır
manın ta..'ifi şöyledir : Bilimsel metod kullanılarak, mantıki ve anlamlı bir sorunun cevabınıı arama işi.

timi

araştırma için beynelminel geçerli

tanımlar:

- Planlı ve sistemli bir şekilde veriler
toplayarak, bunları analiz ve izah ederek
problemlere güvenilir çözüm yollarının bulunması işlemidir.

-

Yeni bilgilerin elde edilmelerine ve
olarak izahına yönelmiş titiz v:e yoğun btr deneme. müşahede ve geliş
tirme çalışmasıdır.
olayların doğru

Bilinen sonuçların, teorilerin ve kanunların yeni deney ve gözlemlerin ışığı altında gözde!,n geçirilmesi ve bu gibi yeni veya [Slalı edilmiş bilgilerin pratiğe uygulan-

masıdır.

Araştırmanın

Önemi ,

Her yönü ile gelişmenin temelinde araş
yatar. Gelişmeme ise başkalarına bağımlı olmayı getirir:
Ülkelerin gelişmişliği
ve araştırma arasında doğru orantı vardır.
Günümüzün gelişmiş ülkeleri bu ilişkiyi bildiklerinden araştırmaya büyük imkanlar hazırlamışlardır. Kendi imkanlrurı ile yetinıne
yip, diğer ülkelerden beyin ithal etmektedirler.
tıırma

Araştırmayçı.

önem vermeyen bizim gibi
ülkeler ıise «tabe~ durumundan ku.ı."iulamıyor. Bu zülden kurtulmanın
gelişmekte

Ze~

IWRKl]SUZ:

yolu: Gerçek bilim' aclamı, gerçek· araştınca
yeÜştirerek, ger{;ek ·araştırmalar yapmaktır.
Taklit yol değildhr.

Araşt~ İçin Gerekli Şartlar :
Bu şartlan üç başlık altında" toplayabiliTİZ.

- Araştırıcı : Her insan araştırıcı olamaz. Bir yere kadar araştııııcılık Allah vergisidir. Baza insanlarda sentez yapma, defektleri görme özelliği vardır. Burada gerçek
araştırıcı ile teknisyenleri birbirinden ayıır
mak lazımdı. Halen yaygın olan geliştirme. ve
güdümlü araştırmalarda çalışanların çoğu
teknisyendir, gerçek araştırıcı değildir. Kendi dalımızdaki yayınlara baktıığımızda çoğu
nun klinik araştırmaya benzer neşriyat olduğunu görüyoruz. Gerçek araştırma mahsulü olma.yan bu tip çalışmalrurın sahiplerinde
gerçek araştırıcı değildir.
ekseri araştırma orAlmanya'da Nobel ·kazananların listesini
çıkardıığıffi[zda, bir aile
ağacı ile karşılaşıyoouz. Araşmrmacılığın ne
eolduğunu bilmeyen ye ,araştırmaya kıymet
vermeyen bir ortamda araştırıcı zor yetişir.
Gerçek

araştırıcılar.

tamında yetişiyor.

- Araştırma Ortamı : Kütüphane, laboratuar v.s, gibi yeterli imkanlar olmayan
bir ortamda araştırma yapılamaz. Hele hergün ilerleyen tekniğin her bilim dalına süratle girmesi araştırma ortamını zor bulunuır
hale sokmaktadır. Eskiden bu ortam yaJruz
Üniversitelerde varken altmışlı yıllaırdan
sonra bu iml,anların daha çok araşUırma kuruluşlarında. özel sektörde toplandığım görüyocuz. Her niillet kendi yapısı ,iktisadi
durumu ve sistemine göre araştırma kuruluşları kurmaktadır. Mesela Amerika'da kamu sektörü arraştırmada büyük rol oynarken,
Japonya'da özel sektörün ağırlığını görüyo-
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ruz. Türkiye'de TÜBİTAK ve Üniversitelerin
bu işi yüklenmeye çalıştığı görülüyor.
- Maddi İmkan : Araştırmada önemli
bir faktördür. Paranın gerekliliği üzerine
konuşmaya bile lüzum yoktur.
Araştırmanın

Tipleri :

Üç tip aıraştırma vardıır 1:) Temel araş
2l Uygulamalı araştırma 3) Geliştirme

Araştırma.

A:faştırmanın en zor yanla,rından b:i!ridir.
Bilhassa bizim eğltim sistemimizde yetişen
gençlerin en çok sıkıntı çektiği konudur. Bazı şahıslarda konu bulabilmek Allah vergisidir. Fakat gerekli şartlaır yerine getirilirse
hemen hemen her insan konu bulabilir ve
araştırıcı olabilir.

tırma

Bu

araştırması.

ıı

Temel Araştırması Özel bir pratik
uygulamayı amaç
edinmeksizin, bir bilim
alanındaki bilgilerin geliştirilmesi için yapı
lan araştırmalardır.
2l

Ar.aştırma : Bir bilim:
bilgilerin geliştirilmesi için yapı
lan ve aynı zamanda br ama{;a yöneltilen
Uygulamalı

alanındaki

aratırmalardır.

Geliştirme Araştınnası:

Temel ve uygulamalı araştırmalardan elde edilen sonuçların geliştirrilmesini hedef alan araştırma.
31

lardır.

Bu üç tip araştırma arasında bazen kesin sınır çizmek zordur. Aynı zamanda gereksizdirde. Temel aıraştırmalar daha ziyade
teorik araştırmalardır ve deneylerle desteklenir. Bizde en az yapılan araştırma tipidfu.·.
Tıpta en çok yapılan klinik araştırmalar ise
uygulamalıı. araştırma için girer. Konuya biraz daha giırince esefle göreceğiz ki. bizdeki
klinik araştırmaların çoğunun araştırma ile
uzaktan, yakından ilgisi yoktur. Geliştirme
aıraştırmalannda memleketimizde az yapıl
maktadır. Gelişmiş ülkelerde en çok yapılan
araştırma tipi bugün için bu tip araştırma
lardır. Gerek devletler, gerek özel sektör bu
tip araştırmaya fazla yatırım yaparak teknoloji satmayı hedeflerler. Güdümlü aıraştır
malarda bu grubun içine girmektedir. Bu
araştırmalar ekonomik ve askeri güç kazandırıırlar ve gerçek araştırıcıdan çok bol miktarda teknisyeni gerektirirler. Yalnız şunu
unutmamak lazımdır. Tekel, uygulamalı ve
geliştirme araştırması arasında denge olmalıdırr. Bu denge bozulursa günün birinde ge..
liştirme araştırmasının kaynağı kurutulmuş

olur.,
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Mevzuu Bulmak :

şartları şöyle sıralayabiliriz:

- İhtisaslaşmak : Artık .eskiden olduğu
gibi her bilim alanına vak'lf olmaya imkan
yoktur. Belli bir alanda ihtisaslaşırsa, o alanın problemleri daha çok göze çarpar.
Bunun içinde ihtisas ve doktora ilmi araştırıcı
lığın başlangıcıdır. Bu dönemde
sınıflama
yapmaksıızn IJ:ıer öğrenciye

araştınoıhk aşı

lanmalıdır.

Okumak : Araştırmanın en önemli
Okumak bir alışkanlık işidir. İhtisas
ve doktora öğrencileri okumak alışkanlıığna
kavuşmuş kimseler olmalıdırlar. Mesai içinde ve d1JJşmda planlı olaırak devamlı okumak
mutlaka gereklidir. Okumaktan kasıt ise roman gibi okumak değildir.
-

yanıdır.

- Hangi dalda olursa olsun bir veya ild
lisan bilmelidir.
- O kadar çok yayın vardır ki; ilk önce
özetler bulunan mecmualaırla bu işe başla
malı, daha sonra ilgi duyulan
makalelere
dönülmelidir.
- Okunan her yazı özel 'arşiv için kartotex'e cıoxıs cm.lik kartonlar) geçirilmelidir. Kartın üstü aynı literatür yazar gibi iş
lenmeli, Sonra özet yazılıp, şalısi kanaatler
ve disküsyon kısaca işlenmelidir. Araştırma
konusu olabileceği düşünülen konular büyüklerle tartışılmalıdır.
Neden • Niçin Sonnak : Yapılan her
okunan her yazıda neden ve niçin sorulmalı., söylenen, yazıılan ve yapılanı düşünme
den kabullenmek ufku daraltır. Kafayı bağımlı kılar. Yaratıcılık kalmaz.
-

işte,

-

Kofü:.berasyon :

Diğer

bilim dallan ile

devamlı. irtibatta bulunmalı. İnsan kafasunn

bütün bilim dallaırı ile ilgilenmesin~
yoktur. Çeşitli dalların mensupları ile

imkfuı
konuş-

malar; diğer dallardaki gelişmeyi kendi dalına aktarmaya ve beraber/çalıışmaya zemin
hazıırlar. Bugün tekniği tıptan ayıramazsı
nız. Yeterki bu bir araya g!'llişlerde kafamız
devamlı, kendi alanımızla meşgul olsun.
- Bilimsel Toplantı ve Gezilere Katıl~
mak : Önemi düşünülduğünden daha fazladır. İlmi toplantılar, konferanslar. geziler belirli bi.r bilim ortamıdır. Başkaları ile konuş
mak ufku genişletir. Toplantıya, gitmeyip
yalrnz bunların kitaplaa:ını okumak yeterli
değildir. Hatta aiistanlarla klinikte oturup
çay içmek bile çok faydalıclır. Bu esnada çok
şey öğrenilebilir.
·
- Dikkatli Olmak : Araştırmacıların çoğu bir araştırmayı yaparken başka problemlerle karşılaştıklarını bilirler. Bu problemleri yakalayabilmek için araştırma esnasında
çok dikkatli olmak gerekir. Dikkatli değilse
niz kolaylıkla önünüze g~lmiş bir araştırma
konusunu atlarsınız.
- Hissetmek : Hissetmeyi burada iki
manada kullanıyorum. Sezginin çoğunluk Allah olduğundan, sentez kabiliyeti ile ilişki
sinden bahsetmiştim. Müşterek hissetmekten
gayeyi misallerle anlataynm. Çünkü bunun
izahn için Türkçede ayn kelime. yoktur. Bir
doktor hastasının çektiklerini hisseder ve çözümünde çaresiz kalırsa, bunun çözmek için
çareler arar. Bir ziraatçı köylü ve çiftçinin
çektiklerini ihissedebilirse, onların derdine
çare bulmak için yollar arar. Belirli metodlan geliştirmeye. çalışır.
Her

Araştırma

Konusu

Araştırmaya

De-

ğenni?

Bunun için de
-

bazı

kriterler

konmuştur

:

Araştırma

konusu yenilik getirmelitekrar etmek
araştmıcılıık değildir .. Eğer başkalarının yaptığı araştırma itimat
edilmiyorsa, o zaman
aynı araştırrruı, tekrarlanabilir.
dir.

Diğerlerinin yaptıklarını

- Diğerleri şunu denemiş, ben de şunu
deneyeyim şeklinde araştırma olmaz. Arnş
tırma olmaz. Araştırma bir nedene ve niçine
cevap vermelidir.

- Araştırma
memelidi.r.

beş

seneden fazla sürme-

- Konuyu çözebilmek için maddi imkanlara sabip değilsek, o araştırmaya başlama
malıyız. Bu imkanlara alet,. ye:·, zaman ve
metoda dahildir.

-,-- Konu araştırıcının ilgisini çekiyorsa,
daha azimli ve zevkle çalışır.

araştırıcı

-

Araştıncı

mi yeterlikte

ve

problemi çözebilmek için ilayni zamanda sabırlı

olmalı,

çalışkan olmalıdır.

lukları

san

Araşmrma esnasında .çıkabilecek

zoryenebilecek sebatta, .özverili bir in-

olmalıdır.

Proje Yapmak:
Bugün için araştırma yapmada mali imkanlar çok önemlidir. Hiçbir kuruluşta parasını boş yere harcamaz. . Araştırmaların
kuruluşlarca desteklenebilmesi, ancak iyi. bir
proje yapmakla mümkündür. Devrimizde
projesiz aıraştırma düşünülemez. Projenin
bir iyiliğide baştan itibaren çamşmanın bütünlüğünü ve yolunu çizmiş olmaktır.
Bir proje şu kısımlardan oll.lşur :
1) Amaç : Projede elde edilmek istenilen gaye açıklıkla ortaya konulmaiıdır. Neden bu gayeye yönelildiği yine açıkfilkla anlatılmalıdın'. Bu anlatımda literatür verilerinden bahisfo kendi amacı daha belirgin. hale ·getirilmelidir.
. 2) Materyal - MetO(f : Kullanılacak matccyal ve metod en ince teferruatına kadar
anlatılmalıdır. Bu arada hangi lruruluşlaııı:ri..
hangi imkanlarından fa:ydalamtlacağı belirtilmelidir. Kullanılacak ins.an gücü, bunların
ne kadar çalışacağı gibi detaylarda bildirilmelidir.
3) Zaman : Projenin ne kadaır
gerekçelen ile bildirilmelidir.

süreceği,

4) Mali Portre : Yapılacak harcamalar,
nereye, ne kadar ve ne zaman kesin rakamlarla söylenmeli ve hesap edilmelidir.
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DeneySel

Araştırmalar

:

Tıp alanında yapılan araştırmalar

temel·

aıra:ştırma,

ister

ister

uygulamalı araştırma

niteliğinde olsun çoğunlUk deneysel mahiyettedir.·· Bu araşt.irmalarda materyal insan
popülasyonu, çeşitli hayvanlar v.s. gibi sayı
ile ifade edilen cinstendir.. Sayılarla uade
edilen bu deneyler iyi planlanmazsa, neticeler Ya manasız veya ciddiyetten uzaktır. Bunuri. yanl!Ilda fuzuli zaman ve materyal israfı
yapılıriış 'Ôlur!

, Deneylerde hata''yapmadan;netice ~lmak
için aşağıdaki hususlar göz önünde tutulma.dır.

. ....i. R8plication· : 1:Ayni deneyi tek bir indi\ridiunida yapmayıip;: birçok individiumda
tekrarlamaya denir. Mesela, h.a"Y:van deneyi
yapacaksak her grupta biırden çok hayvan
olmalıdırki, ayni deney bu''haivanlat<fü tekrarlan,sın.: ·'
.,
.:._. 'Faibiiki grupların· birden çok olıpası
meseleyi'tamamen çözmez. Grupların Teca'nüs1ü öneirilidir.·Yıini gruptaki bireyler ayni
'olmalidir: Deney• hayvanlarımda. bunu temin
llisbeten imkan: dahilindedir. Klinik -araştır
malardai hastalar •tek yumurta ikizi. değilSEr,
bunu te:inln:·mümkün değilfür.
Eğer birbiırinin .. ayni deney hayvanla..'inı
içeren gruplar yapabiliyorsak Cdizayn edebiliyorsak> buna «Plot designe" denir. Bu çok
zaman' 'imli:an ·dahilinde ·olmaz. o zaman
l:i:a'yvanfarı: yaş, cins, ağırlık v.s. gibi birbiıri.,..
ne benzer daha ufak gruplara ayırınak gerekir. 13una da ~Block designe»' denir. Bu ufak
gruplarda mütecanisliği sağlamıyorsa.• .mütecanisliği sağlayacak. daha ~fak gruplara bö.lünür. Bunada .«Split plot ·designe~ denir.
Her ufak gruba, ayırı:µa deneyü . hayvanı sa~sını artırır.· Bunu nisbeten önlemek için
kilo,. yaş. gibi zamanla değişen tali pzellikloc
ayrı gruplara bölünmeden de deney yapılar
bilir. Bu takdirde mesela deney bcı.şlangıcın
daki kilo ile deney sonundaki kilolar tesbit
Eidilip, bunu ·;..kovariyans» analizi ile gidermek mümkündür. :
Bir çok faktörün ka:rşılıklı etkisini ·incelemek istiyorsak ve ayni özellikli· deney grupları teşkil edebi.J.ıniş isek, karşılıklı
etkiler

Cinteraksiyonl hesaplanabilir. Bu şekildeki
deneylerde; çok. sayıda aynı vasıfta .individiuma ihtiyaç vardıır. Bu da çoğunlukla ~ağ
la.namaz. Bu takdirde ya gruplar küçültüiiir
Cincomplet blockJ veya latin kare yöntemi
uygulanır.

Bütün. bu arilatılanlar. gözönünde tutularak bizim yayınlarımıızi değerlendiırellm.
Hastaların cinsi, y~ ortalaması yazıılır. Fakat bunlarda işlenen ko~u arasında ilişki kurulacak .bloklara aynlnıa .· yoktuır;. Mesela :
Salter ameliyatının neticelel-ini inceleyen: 'bir
araştırma' ele alalım. Hasta materyali mütecanis değildir. Yaşı, cinsi, ameliyata gelıne
yaşı değişiktir.
NeticelerimiZdede; epifizit,
hareket· kısıtlılığı komplikasypnlamnı değer
lendirecek olalım. Görülüyorki beş değişken
vardır. Sağlııklı . sonuca varmak
istiyorsak:.
hastalaırı tam veya tam o~ayan blokİara
ayırıp .sonunda kovariyans analiz.i .ve interaksiyon. hesaplannlalıdır. Btİnlar yapılanU
yorsa inkomplet blok yönteIIJ.i uyglİlannialı
drı. Başka bir misal verelim. Yü.z tibi3. ki.ıı.ı
ğı:ndaki konservatif ve cerrahi·. tedaviyi. karşılaştırmak ·istiyorsunuz.. Burada;. kırık tipi,
hastanın yaşı, cinsi, tedaviye başlama zaına
İl!l gibi değişkenler vardır,.· Neticede de, ,şifa
gecikmesi, psödoartroz gibi. değişk~nl,er .b11il1*ıraaktadır. Bunlar arasında ilişki kuıyl
mayan bir yayın •. yayın niteliğini .taşınuı:z;.
Söylediklerimiz eksiksiz yapılsada, araş.
tırıcıı da bazi özellikler bultimnası gereklidir.
Araştırıcı tarafsız· olmalıdır. Muhakkak
kendi yönteıninin doğruluğunu İsbat etmek.
için çalışmada tahrifat yapmamalıdıır. Her
çalışma kıymetlidir. Sonucul:ı istenildiği gibi
olup olmaması bir rol oynamaz. Sap1i:ıntiiı
ve tarafsız olmayan araştınc:ı. kısa zamanda
kendini alay mevzuu eder.
·
Araştmcı işini ciddiyetle yapmalıdır. Ölçümleri doğru yapmalıdır. Ölçümün doğru
.Plm.ası için yöntemleri ve ·aletleri sık sık
kontrol etmelidir. Hel~ illede arzu ettiği neticye varmak için ırakamlarda tahrifat yapmak düşünülemeyecek biı:;.yanlıştır.
Hazır
aıraştırmacının
özelliklerinden
bahsetmişken, bununla paralellik
gösteren
yayım özelliklerinden de bahsedelim.

Yayın Özellikleri :

1) Doğruluk : Gerçeğe uymayan yayın
yapmaktansa yapmamak dalw. iyidir. •Yayını
yapan için çıkacak kötü isim silinemez:

nın adından sonraya koyaırlar. Bu uygulama
gittikçe daha çok tutunmaktadır. Özetin geçerli bir yabanoı dilde Chasseten İngirlizce>
tercümeside verilmelidir.

7) Literatür; Llteratüır yazmada belirli
: Yazar için tarafsızluk.
kurçı,llar yaınında gördüğüm hatalara değine
nedenli önemli ise yaiı içinde aynı ölçüde ·
ceğim.
önemlidir. Şahıs veya zümrelere hoş görıiin
- Yazarların soyadlan tam, adlaırının
mek için bu ilkeden sapan, kötü bir üne sabaş harfleri yazıda verilen sıraya göre yazı
lı,ip. olur.
lır. İsimler aırasına virgül konur. Sonra iki
..•3) . Objeır:tınik : :Yayın 13ubjektif buiguianokta konarak makalenin tam başlığı yazk
ra dayandırılmamaln.dır.
lıt;•:Ba,şllktan sonra nokta, konup, mecmua"
4)
Kontrol .Edilebilme.: Yayında metod- ıruın adı. yılı, sayısıve .başlangıç-bitiş · sayfa
lar, ruraştırma dizaynı, :ölçüm aletleri gibi numaraları ·sırasıyla· yazılır: Yıl kaide .. olakullanılan her şey . açikça
belirtilmelidirki, rak yazaır'•adlarmdan· sonrada' yazılbilir.. ye.
aıraştıİ'ma :aynı şartlar. altıında başkası taıra
terki bütün literatürde birlik olsitn.:ı.
fından da kontroredilebilsin.
- Bir kitaptan iStifade t!dilıriişse. ·Yine
5):·:Açılı: Dill~; Y:azılrna : ı-ı:er ilmi yayın
yazaırların soyadı ve adlarından sonra •kita..
:kı$aı .basit cümlel~rle, okııyarın sıkıİi.ayacak bin titri, sonra .basıldığı matbaa .ve 'sonrada
şekilde kaleme alıın:m~lıdır,,
basım yalı yazıl!!r .. Burada dçı, yıl .öne alınabi
lir. Fayd~lanılan sayfalanda · $onda l:ıelirt
.Yayın,ın Bölünderi :
mekte fayda vardır.
2)

Tarafsızlık

n : Yayuun AdH Burad
1igw

yayının orjinal-

anüı:tabilmeli, ;kısa olmalı; Geçerli bir

yabancı dilde tercümesi 'yazılmalı. Tanıtma
'ıfelimeleri veriınıeu:

- Bir editÖrün topla<lığı yayının bir bölümünden istifade ediı.ini)şse; Editör veya editör ;veya• editörlerin adları ile yaZJ,lır.. :Yalnız
alınan: yazının .yazam ve bölüm
parantez
içinde ki tabın adından sonra· ya,za:r: atjıı: baş
ta olmak, .üzere yazılı:r.

.. 2)
Giriş .: Bu '1:ıölümde kısaca yayının
gayesi, :hangi. ana flkir ve hipote~ üzerine
oturtuldUğu; hangi .neticeye vaırılniak istendiği kısa özlü. çüriılelerle anlatıhr. ·Giriş bö.lümünün ikinci paragrafında çalışma.nan literatürdeki yer;inden de bahsedilmelidir. Fa~at./ bu, tarrtış,Ill.a ye,ririi
almamalıdır.
.
:'

fından yayınlanmış eserde, yazar yerine mü-

.ı

essesenin ismi yazıılır.

' '

'

'

'

'

'

'

~'

3) ::rvfatecyal • Metod : Kullanılan mater.yal· ..;.e metod· en. ince •teferruatına kadar ya;•zılmalı. Bundan .sonra araştırmadan alınan
sonuçlar bildiriinıelL
·

ı i
4) Tilrtışma : Yazının en önemli kısmı
. d!!r. Kendi neticeleri ile literatürdeki netice·ıer karşı1aştuıı1ır.
.
5)
Sonuç : Tartışma ışığı altında hangi
neticeye varıldığı bildirilmeli. Giriş bölümündeki gayeye ne derece erişildiği anlatıl

~

görede ·sıralanabilir.
-

_:_ Birden çok yazarlı yazılarda, '.ve ark.'
<veya et.aı:r ile kısaltma yazılabilir; Bütün
isimleri yazmak daha iyidir. Zira ciddi yazı
laırda yazarların hepsinin katkısı vardır. Bizdeki gibi basit bir yayına bütün. klinik hocalarınıın •.adı konmaz. Bu bile yazıının gayri
ciddi olduğunun işaretidir.
-

,'

Yazan olmayan ve bir müessese tara-

- Mecmua ,isimleri keyfi kısaıta.lniamaJ.ı
dır. Dünya .:O:or.m1aırın.a uyulmalıdÜ". .

;;malı;.

a> · Özet : Sonuçtaki fikirler kısa cümlelerle
belirtilir. Bazı mecmualar özeti yayı:.,,

Literatür sıralarken, soyadlara göre
en iyisidir. Yazıda geliş sırasına

sıralamak

re

Okunmayan yazı. kesinlikle literatüiktibas edildiği yazıya atıf yaMetin'de CBak .. J diye;belirtilit.

alınmaz.

pılır.

Mezuniyet Sonrası Konferans - il
KOKSADTROZ'DA FEMUR PROKSİMAL OSTEOTOMILERI
* Prof. Dr. Ayhan ARITAMUR
Son senelerde coxarthros cerrahi tedavisinde materyalle artıhroplasti'nin büyük başarılan göstermesine rağmen ·intertrochanterik osteotomiler .coxarthros cerrahi tedavisinde güvenilir tedavi usulleri olmaya devam
etmektediır.
Çünkü osteotomi kalça eklemi
mekaniğinde· temel bir değişikliğe .imkan veren yegane tedavi metodudur.
Son 45 sne içinde coxarthros cerrahi tedavisinde 4 ana tip osteotomi gelişmiştir ..

ırek

1 -

Varus veya valgus osteotomileri,

2 -

Rotasyon osteotömileri,

3 4 -

Translasyon osteotomileri,
Kombine osteotomiler.

Bunlar arasında varus osteotomileri gekoruyucu, gerekse tedavi edici vasfı .do-

layısıyle değer kazanmaktadır.

Yürürken veya ayakta dururken kalça
eklemindeki vücudun dengesi fonksiyonu,
hareket fonksiyonundan çok daha önemlidir.
Yürüme esnasında femur başı asetabolumun
içinde .vücut muvazenesinin dengede kaldıığı
hareketli. bir küredir. Ekstansör, fleksör, abduktor veya adduktor ada1eler dengeyi hem
dururken. hem de yürürken temin ederler.
Bu ad.eleleri nfizyolojik fonksiyonu yüırüme
nin otomatizmini sağlamaktadır. Kalça ehleminin santralizasyonuda önem gösterir
(5) . Fizyolojik durumda femur başı ve eklem
çukuru merkezleri birbirine yakın veya müş
terek olan iki küre segmenti teşkil ederler.
Merkeziler arasındaki bu faırk 4 mm yi geçmez. Böylece eklemin taşıyacağı yük büyük
bir yüzeye intikal etmiş olur <Şekil ı ve 2l
Ekılem satıhları

·normal olarak kapsül,
labium aırticulare adale ve tendon
kitlesi ile takviye edilmiştir. Yaşın tesiri ile
kemik trabekülleri incelir, kıkıırdak aşını!!"',
bağlar,
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bağlar ve tendonlar gevşer. Adaileler yoruluır
ve tembelleşir. Arterlenn;lumenleTi arteıi
oskleroz ile daralır. Bütün değişiklikler sonucu baş ve asetabulum arasındaki temas
serbestleşir ve kalça mafsalı patolojik
bir
değişime müsait bir ha~e gelir. Mafsal münasebetlerindeki en ufak bir değişiklik coxarthros'u meydana çıkarmaya yeter.

Pauwels

aşağı yukanı

35 ·sene süren

araş

tırriıalannda intertrochantertk varus. valgus
osteotomilerinin koksartroz'lu kalçanın teda-

visinde faydalı olmasının sebebini açıklanınk
için uvraşmıştır (13, 23, 24). Kalça' mafsalı
na binep. en büyük .yük frontal düzlem üzerindedir. Bü,yük ise statik v:e dinamik kuv·
betlerin toplamından ibarettir. Yürümenin
tek ayak fazından basma ayağı kalça ekle
mine eksantrik vücut. ağmlığından mütevellit bir yük binmiştir. Khldıraçta olduğu gibi
ğer bu yüJru dengede tutan kaırşo. yük koy.
mazsak. vl.i.cut .. sallanan ayağın tarafına düşecektir. Fakat bu düşme olmadığına
göre
trohanter • majora yapışan .adaleler piriformis ve spina crural adaleler (tnsor fascia
lata ;rectus femoris, sartorius) dengeyi temin eder <Slayt) <Şekil 3). Şemada görüldüğü gibi S kuvveti vücut• ağırlığı ve M ad.aıe · kuVVeti ·dengede bulunur. Kalça mafsahna
binen yük bu M ve S vktörlerinin toplamın
dan ibarettir:.. Yönü ise M ve S vektörlerinin
birleşme noktasını femur başı merkezi ile
birleştiren çizgidir.
Pauwels bu esaslrurdan
gidip kaldıraç kanunlarını tatbik ederek adalelerin kaldıraç kolunun vüqut kolunun 1/3
ü kadar olduğunu bulmuştu!!"',
Kuvvet x kuvvet kolu = zıt kuvvet x
kuvvet kolu olacağından a,dale kuvvetinin
vücut ağırlığında,n üç misli daha fazla olması gerekir. Bu kuvvetlerin hepsinin de kalzıt

ça mafsalına bindiği düşünülür.se frontal
cephed!" mafsala binen yükün değeri M +
S'e ya!ni vücut ağırlığının hemen dört misline ulaşır CŞekil 4). Bu ;kuvvete bir de .hareketten mütevellit dinamik kuvvetleri katmak icabeder. Pauwels'in hesaplarına göre
normal insanda M bektörü vertikal ve 21 deırecelik R vektörü ise 16 derecelik açı yapar.
Eğer collum diafiz açısından 126 derecelik
normalin üzerinde bir coxa valga hali bahis
konusu ise M ve R vektörleri yer ve yön
değiştirir, M vektörü femur başına yaklaşır,
kuvvet kolu kısalır neticede kuvvetin adale
çekiminin artması gerekir CŞekil 5). Böylelikle R toplam kuvveti artar. Burada dikkat
edilecek husus R vektörünün mafsala en fazla yük binen kısmının tayini, bu en fazla
yük binen kısman R ile açısının tayini, R'nin
en yakın mafsal kısmı ile açısı, R nin en
uzak mafsal kısmın ile açısının tayini önem
kazanır. İşte varizasyon ve valgizasyon ameliyatlarında gaye bu yük binen dar sahanın
genişletilmesi olmalıdır.
Pauwels coxarthros'u, dokuların biyolojik direnci ile eklem
yüzeyi üzerindeki yük arasındaki bir denge
bozukluğu olarak tarif etmiştir (22,23,24) .

Şekil

: 4

Şekil

: 5

1:

Şekil

: 3
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hiisınae '. ç&arı1~Aft: ınte:rltödhanteiik''"uçg0i'
riin"' Cıerooesi' mfuüer ü.Zerihe 'çiineeek~ şeına.
ı.airıiiı hareket ve üyüŞnia>derecesi ile ·tayin
edilmeliô.iİ' (13}. Yine bilhassa genç,· erken
coxiı.rthtos gösteren~displi:Üiik .kalçalaırcıa·. fe~
OOylli.ın ahteveı'siOrF derecesinin tayini
ôrie:riF arzecter. ~lık taşıyan yüzey kısrıın
Ilın abduksfOnda/ hatta.' adduktor tenötomh
deri sorlra genel anestezi 'altında artmadığı
V<'kalarda varus osteotomisi tavsiye edilmemelidir. · Intertrok.a:nterik bir. osteotomi yac
pı:lırken yapılacak düzeltme genellikle frontar düzlemde yani varus valgus düzleminde,
sagital düzlemde
y·ani fleksion-ekstansion
düZforn.inde, yatay düzlemde yani iç-dış ıroc
tasyon düzleminde .olacaktır.

moral:

a
Şekil

: '6

Pauwels ameliyatında kalça üzerinde etki yapan bütün adaleler gevşerken adduktorların manivela kolu uzunluğu aırtatr (Şe
kil 6l . Sonuçta eklem yükünün önemli bir
azalması ve çok defa şaşırtıcı bir tarzda rejeı:ıerosyon hali husule gelir. Femoral baş ve
boynun iç yapısında tekrar bir şekillenme
meydana çıkar . <Şekil 7). Eğer bir varus osteotorruisi yukarda belirtmeye çalıştı
ğımız amaçları sağlıyorsa endikasyon bulur.
Bir varus osteotomisi yapmaya katrar vermeden önce kalça mafsalıriın gerek klinik, gerekse radyolojik olarak esaslı bir muayeneye
tabi tutulması şarttır. Fleksion kontraktürleıinin mevcudiyeti maksimun,
abduksion ve
adduksion dereceleri ve ['Otasyon derecelerinin tayini önemlidir. İcabında genel anestezi
altında bu hareket
derecelerinin tayini ve
radyoloıiik tetkiki yapılmalıdır. Müller'e göre
hasta yüzükoyon durumda yatmış iken ölçülen 25 derece veya daha fazla fikse bir rotasyon ekstern durumu gösteren hastalarda
intertrokanterik osteotomi uygun değildir
(16, 19). Dışa rotasyon ameliyat esnasında
düzeltilmesine rağmen deformite nüksetmekte ve sonuç tatminka;r olmamaktadır. Yine
70 derece veya daha az derecede sınırlı bir
fleksion durumu diğer bütün faktörler uygun
olsa dahi varus osteotomisi endikasyonunu
ortadan kaldırır. Radyogramlar bacaklar aşı
rı adbduksioırı, abduksion durumunda ve bacaklar birbirine biti.Şıik iken hasta kalça hafif
rotasyon eksternde ol<trak çekilmeli ve bu filimler femur başı ile asetabulum arasındaki
uyuşma derecesini ortaya çıkardığı gibi, yine teknik bakımdan varus ve valgus osteoto-
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Tecrübeler göstermiştir ki intertrokhan~
terik osteotoriıi yapılırken en önemli düzeltme frontal düzlemde olmaktadJlr. Yani varus
valgus düzleminde olmaktadır. Bu varus veya valgus açısının yukarda belirttiğimiz
şartlarda dikkatli olarak tayini gerekir. Açı
lü-40 derece arasında değişmekte genellikle
20 derece civarındadır teknik) . Burada
teknik bakımdan dikkatin çekd.lmesi lazım gelen bir husus da belirttiğimiz şartlar
daki maıksimum bir abduksion mafsaıl yüzleri arasındaki uygunluğu tam olarak belirtmeyebilir ve ameliyat esnasında medial kı
sımda yapılacak bir kapsülotomi abduksion
derecesi, va;['Us imkanını ve uygunluk oranı
nı artıırabilir. Fleksion kontraktürü ilerlemiş
koksartroz vakalarında hemen daima mevcuttur. Bu gibi vakalarda osteotomide 10-30
de['ecelik bir ekstansion derecesi yapıhr. Dı
şa rotasyon !h.alide alt fragm,anı içe döndürülerek düzeltilir. Bu ameliyat sonrası dışa
rotasyonun nuks etmesi oranını azaltır. Fakat 30 derecelik bir ekstansion düzeltmesi,
collum diafiz açısının 120 veya 130 derece
olup olmamasına bağlı ola['ak 10 ile 15 derelik simiultan bir adduksiona sebep olabilir.
Ve endirekt adduksionu ameliyat öncesi hesaba katılması icab eder. Yine anteversionun 20 dereceden fazla olduğu hallerde bunun azaltılmas1 gerekir. Intertrochanterik
osteotomil8['de aynca hastanın dizinde genu
valgum, varum gibi bir deviasyonun mevcut
olup olmadığı.! ameliyat öncesi ta.yin edilmelidir. Bir varizasyon ameliyatında bazı işlem-

leriri. ·kombine,· edil;n;;ı;i

'b~:~ ki>iı~~ü:'· .~labi

g~ç·'i~ii eiid~asyoıi hlµµT: ~ujı~n· ·· d~~

fü ..B}ılllar; .• 'büy\ik ,tröclıqhteı:iıl . ~iStaie, tms~
J29zisyorı,u,·· ~etab;ulopl~ti, . .Büt~~ ·qstep:Prastµ{,

iler,de bir · iiıt~rtrochanteı;ik

ehi.an, timotqmi, a8etabular veya' femu:r haşınd13,lü büyük. kistlerin . grefıenm~si, kapsüıoktonılctir. Son s~ri.eıerde, coxarthrose cerrahi tedavisiiıde. wsplazii{'.s:setabulllında cili.ari
ve, Butee osteo. :Plastik uygulariıaıarınni: yeri
taıriışmalı. olar'ak deva~ ~fınektedir. · ·

uygÜlama .. ~ılfrıa&i bula,biüf. Chia.rt dfe Bu~
~e arasmÇla~ bir' niukayese yapmak icap
ederse. blınd~ · a~~tal:>UJ.Jm ~yspl4zisinin durın;:;.11, '.11~ıstitiiın yİ3,şı ı.;e dalha ..~nefüÜ brarak
coJi:arlıı.ros'un meydana' wk:ıŞ. ve lezyonlanli
ilerlenıe derec;esi rkisi. ·. ·arasfudaki endikas:.
yonda rol. o~ta4Jr. I?ıl~wels okl.llu Bu~
tee üzerinde',hiç. CıWınfilµiştır. ~golo sakson ne.şo:iyatında ·ise Butee osfuopl8.stilt: endi~
:kasyomiriun yertllf muliafaia ettiğini görüye>~
ruz. Femoral boyun ve diafiz. arasındaki açı
nın 125 derece veya daha azoiduğu bir va~
kada .20 der:ece veya 30 derecelik. bir .vartı.S
osteotomisi, .lıüiük trachanterin · dal:ıa yuka:.
rı çıkması ile bir coxa vara hali meydana getirecekUr. Bu durumda kalça abduktörlerinin simültan zayıflaması ve.• ba...":iz kısalması
meydaan gelecek hasta devamlı topallayacaktır. Bu durumda biır varus osteotomisine
büyük trochanterin distale transferi ameliyesi kombine edilebilir. Yine intertrokanterik varus osteotomisinden somra pozitü bir
ırektus femoris testi devam ediyorsa rektus
feinoris orijininden kesilmelidir. Yine rezidüel fleksioh kontraktürleırinde iliopsoas gevşe
tilmelidir. Ameliyat anında kapsfilotomi hemen hemen daima yapılabilir. Kapsulotoriıi
esnasında mafsalda serbest cisimlere raslamr
veya sinovia çok .hipertrofik bulunursa cisimler çıkarılır ve synovektomiye teşebbüs
0dilir.

1953 •de Karı ·Chiari . tarafından tarif .edilohm supraa$etabuler' transversal osteotom( :Coxa: Fenio'l'al eklemde median bir
translasyon temiri etmekte ve Pauwels şe
maSıha göre · ferriur başı üzeririe binen yükte bir azalma sağlamaktadır. Biomekanik olarak 1,5 cm lik bir kalça eklemi içeri translasyonu % 20 lik bir yük azalması temin
edebilmektedir.
miş

Her ne kadar Pauwels ve talebeleri displazik asetabulumda bir çatı takviyesinin gerekli olmadığını bir varizasyon, valgizasyon
uygulamasının yeterli olduğunu iddia ederleırsede sonraki uygulamalar tek başına çatı
takviyesi veYa çatı takviyesiyle beraber bir
Pauwels I veya Pauweıs II ameliyatının uygulamasının geniş bir şekilde yapıldığını orta.ya çıkarmıştır. Bu burda coxarthrose cerrahhi tedavisinde Ohiari ve Butee osteoplastik uygulamaları üzerinde fil.saca durmak istiycxnım. Co:xarthros'da
Chiari uygulaması
coxarthros'un başlangııç devresinde lezyonlar ilerlemeden enclikasyon bulmaktadır.
Burada yaş faktörü de önem arzeder. 40 ile
50 yaşın altında yapılanlarda sonuçlar iyi olmaktadıır. Bu yaşların üstün kemik yapısın
daki değişiklikler dolayısı ile teknik bakım·
dan güçlükler ortaya çıkmakta ve komplikasyon nispetinde artına olmaktadır; Chiari
yapmak için erken devrede femur başı santralizasyonu iyi, fazla deforme olmayan bir
başta, dysplazi subluxante duırumunda endikasyon ortaya çıkar. Fakat kanımca bu durumlarda dahi yaş faktörü önem arzeder ve
ve Chiari osteotomisi gençlerde dysplazi
sublulrne durumunda esas endikasyonunu
muhafaza etmektedir. Bizim de uygulamamız bu yöndedir.
Butee osteoplastik' e gelince · ancak preartrozik devrede dysplazik ağ;rılı kalçalarda,

9ste0t()Ini ·n~

kombili~ı,s~omi, ti:uiaşllıaıı ...<?ım_akta: beral:lef

Varizasyoiıdan sonra tarafta daima hafif
bir kısalık meydana gelecektir. Bunuın. telafi
edilmesi icap edebilir (2). Valgus osteotoil1isi yapılırken de iliopsoası kesmek ve küçük
trochanteri osteotomize etmek gereklidir.

Translasyon Osteotomisi : Avrupa'da 20
seneye yakıın biır zaman unutulmuş gibi görünen bu osteotomi McMuray 1934 de bildirisini yaptığından beri tanınıyordu. McMuray bu ameliyatı dlk defa 1929 da .tatbik ederken Lorenz'in 1919 !arda kalça çı
kıklarında tatbik ettiği bifürkasyon osteotomisinden ilham alarak coxaırthos'lu kalçalarda yehi bir destek elde etmek gayesini güciüyordu (17, 18) (Şekil 8). o zamandan beri
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bu düşünce tarzı çok değişmiş olmakla beraber tanımı· değeri bakımından translasyon
osteot9misi McMuray. osteotomisi ismi ile de
anılm.aktadır. Günümüzde birçok müeelif intertrokanterik translasyon osteotomisini coxarthros cerrahi tedavisinde en faydalı ameliyat olarak tanıımlamaktadır (20, 21). Daha
önce belirttiğimiz şaırtlarda bir .varizasyon
bir valgizasyon bir çatı ameliyatıı derotasyon
ameliyatı endikasyonu .konabilir. Fakat bilindiği gibi coxarthros ilerleyici bir hastalık
tır ve kalça mafsalındaki ·patolojik anatomik
hadiseler ilerler ve kaputun şekli mafsal
lığı bozulur osteofit teşekkülü artar. subluksasyon ileri rotasyon ekstern durumu ortaya
çıkar .. Bu devirdeki hastalaırdaki günümüzde
çok defa bu devirde ted.avi için müracaat etmektedirler, translasyon osteotomisi endi~
kasyonu ortaya çıkar.

ara-

Translasyon osteotomisinde endikasyon
ve koritrendikasyoıi için hareket taTZımızı
klinik elemanlar tayin edecektir. Radyolojik
görüniiş bizi fazla etkilemez. Çünkü çok defa radyolojik görünüşle I:ıareket ·derecesi parale(gitme~e'!ı:tedir. Primitif coxaırthros .dediğimiz displazisiz tiplerde .genellikle 50 yaşın üstünde, önemli derecede ostoofitoz gösteren kalçalaızda üst polar dediğimiz tiplerde. subluksasyon ve .irredüktibl dışa rotasyon dwrumu gösteren . hastalarda translasyon yapılabilir. Sekonder tiplerde ise resant~
raj tecrübesi sonuç vermeyen vakalarda
tıranslasyon endil{asyonu ortaya çıkar (7,lH.
Neokotil yapmLŞ k3Jlça çılmklarıında oriyantasyon denemesi sonuç yermezse, dysplazik
kalçalarda çatı yapmak devri geçmişse translasyon yapılabilir .... Nihayet radyolojik görünümü ağır gözüken, ağrılı fakat hareket bakımından müsait kalçalarda tranlasyon osteotomi.sine gidilir. Hareket derecesi çok kısıt
lı kalçalarda dikkaıtli olmak icab eder, çünkü bu ameliyattan sonra ağrılar geçmekle
beraber hareket dereceleri biraz azalmakta
hiç olmazsa aynı kalmaktadır. Bu bakımdan
70 derecenin altında bir fleksionu olan hasçı.tlarda ve 20. dereceden ,az abduksion gösterenlerde .translasyon osteotomisi yapmamak laz1mdıır.

114

Kanunca buırııda önemli olan varizasyon
valgizasyon ameliyatları ile kalçanın materyel ile artroplastisi •arasında translasyondan
sonra total protez yapılması zorlaşır veya
imkan kalmaz kanısı teknik ilerlemeler sayesinde tamamen değişmiştir. Translasyon yapılmış hastalarda ilerde kolaylıkla total protez ameliyatı yapılabilir. Teknik bakımdan
kaydırma derecesi önem arzetmektedir Çünkü translasyon osteotomisinin etki mekanizmasında aılt fragmanın mediale kayma derecesine bağlıı olarak dış kaldıııraç kolunun uzaması ile abduktorların
daha iyi fonksiyon
görmeleri temin edilecek kalçaya gelen
kompresyon kuvvetleri azalacaktır. ;Deplasman miktarı arttıkça iç ve dış kaldıraç kolları aırasındaki alan küçülecek ve netice.de
kalçaya gelen momentler toplamı düşecektir.
Bu bakımdan teknikte kaydırma derecesi
kadar bunu temin edecek tespit materyelide
önem kazanmaktadır. İntertrohanterik osteotomilerden sonra kullanılan tespit materyeli değişik "evolusyonlar göstermiştir. Burada 1960-1965 senele:fii arasında, kullan~
dığrriıQZ o devrede bütün dünyada uygulanan
köşeli Pauwels çivisini görüyorsunuz. Alçılı
bir tespite gereksinme duyulan bu tespit materyalinin yerini günülnüzde daha stabil tespit sağlayan ve başkaca alçılı bir:·tespite gerel.ksinme duyulmayan materyeller almıştır.
Burada tespit etkisi kadar kaydırın~ derecesini temin ve bunu. görerek· kolaylıkla uygulama: özellikleri de önem kazanmaktad~r. Günümüzde en çok kullanılan tespit .araçları
AO veya· Mittelmayer tipi açılı plaklar ve Wainwright kamalı çivi1eridii. Deplasman derecesini emin bir şekilde tespit ve
temin bakımındaw servisimizde Wainwright
çivilerini tercih etmekteyiz:· .. son senelerde bunun, üst fragmanın bazı fazla osteoprotik hastalarda rotasyonuna mani olmak bakımından vidafa şekillerini kullanıyo
ruz.
Birçok müellif bu deplasman derecesini
üzerinde durmuşlardır. Mesela Nissen (1966) çok hafif bir deplasmanın bile biyoloıiik rekostırüksiyonu stimüle edebileceğini
% 50 bir deplasmana gerek olmadığını bildirmiştir. VOSBORNE . Cl966l 40 olguda hiç
etkinliği

bir .mekanik ve klinik yetersiZlik olmaksızın
kamali W aimvright çivi plağını
yerleştirmesindeki kolaylık bakımından tavsiye etmiştir.
).rnllaiıdığı

S.S. OLSSON ve İ.E. COLDİE 1975 de AO
nun kompresyonlu açılı plağı ve Wainwright

kopresyonsuz düz kamalı çivisinin kullanıldı
iki serisinin radyolojik sonuçlannr karşı
laştırmalı ola;rak yayınl~ışlar ve her biri
41 kalçadan oluşan iki .grupta kaynama zamanının aym olduğunu
Wainwright gurubunda 5, AO grubunda ı psödoartroz meyda geldiğini bildirmişlerdir. Aynı. yazarlar
kist ve sikloroz. rejenerasyonu bakıinından
W ainwright tekniğinin sonuçlruıımn ctl:l.ha iyi
olduğunu bilhassa belirtmişlerdir.
ğı

: H. W eisı 1980 de 757 kalçalık serisinde
düz kamalı çivi ile toopit edilen osteotomilerin sonuçlarını açılı plak ile tespit edilenlere
. nazaran dikkati çekecek kadar iyi olduğunu
bildirmişlerdir.
Yine Rosborough ve Stiles

(1966) ıos·vakalı serisinde internal fiksasyon

iÇİn en iyi yöntemin kamali çivi olduğunu
bildmnişlerdir.

Burada sizlere bizim 44 kalçalık bir vaka serimizde araştırma sonuçlarını belirtmek
istiyorum. Halen vaka sayımız total 200 dir.
Bu sayısa seri üzerinde daha geniş bir araş
tırma 'devam etnıektedi:r. 44 vakalık seride 22
hastada AO açılı plağ.ı, 22 kalçada Wainwright çivi plağı kullanılmıştır. Olgulaırın
sonuçları 2 senelik bir takip sonucunda 16
ila 2 mm., 8 kalçada 21 ila 25 mm arasında
olmak üzere ortalama 20,59 mm lik bir deplasman sağlanmıştır. AO nun açılı plağı kullanılan iki kalçada 5 mm den az, 14 kalçadaı
6 ila 10 mm, 4 kalçada 11 ila 15 mm, iki kalçada 16,20 mm bir deplasmaın sağlanabilmiş
tir. Bu grupta 16 kalçada deplasmanın miktarı ıo mm den azdır. Ve ortalama deplasmanın miktara 7,2 mm dir (Grafik ll. Wainwright grubunda 14 kalçada 5 ile 25 derece
Grafik 1
İKİ GRUPTA DEPLASMAN
MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
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arasında AO. grubunda 8 kalçada 5 ile 30. derece arasında olmak üzere vafus açılanması,
her iki grupta ıo derecelik bir valgus ıiçı
lanması mevcuttu <Grafik 2).

nun ortaya
leşmenin

bir

yıl

çıktığı;

Judet ise radyolojik iyi-

3 yıl içinde ortaya çıkacağını ancak

sonra radyolojik kötüye

gidenlerin

başarısız olaırak · kabul edilmesi

gerektiğini

bildirmiştir.

Grafik II
ÖSTEOTOMİDEN SONRA AÇISAL
'b:E.GtşiKLİKLER

Bizim iki yıl . sonraki değerlendirmemiz
de: Tablo IV COsteotoiniden sonra kist ve
Skleroz. değişiklikleri} ..
Tabloda göruldüğü gibi Wainwrigıht'h
grupta 15 kalçada, AO hi g1IUpta 9 kalçada
radyoloıiik olarak:' iyileşme tespft . edilı:niştir.
KiSt ve· sklerozdaki iyileşme oram Wafuw~
rtght gimibunda AO 'iru~ riaZaraıi iki
kat olarak görU.lri:ıektOOiır; .
Tablo &(Deplşsmı:m: w.ıntar:ının kist ,ve
skleroz üzerine. etkisi araştırıldığında .tablo
s ~cie iöruldir~:: ·~ıbi :ClePI~·(}1afı.1afda:
.bariz
bif.iyil;;iıl~ ·g~Wilıriek:t~'.' . n.ı ' 1 :.••· "'
"·~ ·~; !:ı<:.:~,: ~,:: \n-<:C:. ;·,::,~;".::;
:• : Jıo mm:: dem a.Z :yapıla:µ deplfülman:.nondepfase olar.ak·.kabuI ediliniıştirl~·:.c•:
Translasyon osteotomisinin etkisi iki
kilde olmaktadır.
ı

- Hemo-Dinamik faktörle!'.

2 .,,
c"'
c
,"'..

.."'
>O

>

Her iki ~pta postoparatif mobilizasyon
koltuk degnekleri ile 15 ci. günden itibaren
başlanarak 3 aydan itibaren desteksiz yürümeye izin verildi. Bu serideki olgularda psödoartroz komplikasyonuna :raslanmamıştır.
Eklem mesafesi femur başının en
proksirnali ile asetabulum tavanı arasındaki
uzaklık ölçülerek değerlendirilmiştir <Tablo
3 Osteotoıniden sonra eklem aralığı değişik
:likleril.
Rejenerasyoİı bakımından yapılı:m inceilemede · NİSSEN osteotomiden bir yıl sonra
osteoartritik değiıışildiklerin rejenerasyonu-
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ı.:

şe

Biomekanik faktörler.

, Coxarthros'da arteriyel bir hiperemi varVenöz dönüş bozukluğuna bağlı olarak
s:i!nuzoidler genişlemişlerdir. PHİLİPS ve arkadaşları osteotomiden. som;a venöz dönüşü
mün normale döndüğfuiU::ftebografilerle göstennişlerdir. Osteoaı1rit!Iı:~; kalçada baş ve
boYunda intramedülleı:}:::::oasıncırl arttığı ve
osteotomiden sonra bul:oasi:iıçta ' önemli bir
d~.me olduğu göster:iln:ı,iıŞfi.ı!. Üst' fragmanın
varusa doğru eğilimi 13:1Xf1:ıJ~torları, alt fragmanın mediale deplasii:ııifü; ise iliopsoası ve
abduktorlanı gevşetir
g~yşeme deplasmanın miktö.n ile orantılıqtr; Yine daha öncede
belirttiğim gibi alt fragmanm mediale deplasmana. ile yük taşın1a eksenide ri:ıediale kayacağından dış kaldiraç kolunun ;uzaması ile
abduktorlar idaha iyi föiil{siyoiı göreceklerdfu:'. Kalçaya gelen ·kompresyon kuvvetleri
azalacaktır. Deplasman miktarı arttıkça iç
've dış kaldnraç: kolları arasındaki oran küçülecek ve bunun sonucu olarak da kalçaya
·gelen momentler toplamı düşecektir.
dıuı.

ve

Translasyon osteotoınisinin sonuçlan ağ
n, hareket dereceleri yürüme, radyolojik sonuçlar · olaırak değerlendirilmelidir. Ağrı baİcımından hastalaın büyük bir ekseriyetinde
ağ:ra kalmakta ve bu iyi tesir üç ay içinde
görülmektedir. Erken devirde ameliyatın yapılması üzerinde ısrar edenleır evolusyonun
durması üzerinde. birleşmektedirler .. Hareket
bakını.ından daha önce de belirttiğiiiıiz gibi
hastalarıın büyük bir ekseriyetinde postopatatif olarak hareketlerde bir azalma oll:nakj;adir. Bu azalmtt hemen bütün hare:ketıerd,e
Olmakla beY..ı.ber bilhassa fleksiOn; Ve .ir'Otasyon eksternde kendisi gösterir. Buna mukabil abduksion bit' değişikliğe uğramamakta
ve hatta bazen·. belirli bir derecede artma
göstermektedir. Y:iliüme ameliyat öncesine nazaran çok iyileşmektedir. Fonksiyonel hayat
hemen.% 70. v.akada iyileşmektedir. Ağrıla
rht kay~futasi, 'aZ4ınifı.Si:n:cian · sort\.~J;. hasta
keriilidl ranat ili.$1e-tmekte', hareket cieroc;eıe:_
ri aı:iıelifat;·öricesi.'ıt~aJ: olliıasa dahi 'biihlafi raliate~ ve.8,ğhsıi plarak,Yapabildiği.. için
fonkSiyonel· iyfleŞriı:e gÖzıe ğ6:fG.1ü~ bir d.U:Aım
·~etmektedir, ·
·i ;. ~'" ' .. ·"r •.:;J:ı •
iki ıfmilistın ·~ibi
:~cai:F&ıe:J? birindsi niafsal arallğının" ğ'~n~
~eırt~si•, ikfncisi pssöz fı-abekülı~{U'Q+11Al. dµrupıu. ı;nafsıµ aralığı çizgisi bakımından bizimde ~d.~neyi,'rn1en:n:iize g4re hemen bütüıi. ~a'.k~
:İf;ırd~ bir! Ix>zulrİıa görülmemekte';v~ 'hiıtia
·g~elllkl~ bazı .. v~~l~da:' :iyll;şı:n~. gÖ~ü~;;ktedir. Ossöz trab~külaSyo~ ~akaların hemen
yaru.sından fazlasıında iyileşmekytedir. Kondanşasyon :~an.~<ılırı*-ta 1baz;;:n,kaybolmaJı:ta ··kistifü,g-.örünfu,nle:r: ;,azaJ.mı;ıktadır~··Va

ı---C-ins-,..-·---1-V-aka-,--N-o_:_l__o/ı_o--ı
Kadın

1

Erkek

1

·Fakat hastalığıil' bi/ radyolojik ağırlaşması klinik; bc:ı.kımı!ldan ,çok ~avaş seyll:'etmek;tedir.
me+ı.radyolojik ş.ğl/rlaşma;görülmektedir;

;

'

~'

',

'

' ,, ',;

Şimdi

sizlere yme 200 vakalık serimiz
içinden alınm1ş 24 va,kalık bir serimiZde sonuÇıarıın analizini belirtmeye çalışacağımi;

,:TABto : l'de gör;üldüğü gibi % 62 5 bir
1

;sıklıkla kadınlar çofynluğu teşkil ı;etmekfu-

c:lfr:·

···- .

'

62,5

9

37,5.

Toplam

TABW::l
TABLO : 2'de. ihastalığın başlangıcı ile
ameliyatın uygulanması arasind.a geçen süre.
gösterilmektedir. Bu süre 2· i}a 15 yıl arasın~
da

değişmektedir~

Süre

Vaka No.

%

--2- 3

Yıl

'4-5

Yıl

58,4

14

6 ~ 8 Yıl

lQ-15

?O,t!

Yıl

TÔplam

-100
1

! "R~dyJloiik bakım~an

l~~lwın,.J\'.i;tgÜk~ ~i;_k;s~~d~$ p.~I'Şeye c~ağ

15

TABW: II
ve aıneliyı\~;,~
·arasındaki süre
·

Hastalığın başlangıcı

TABLO : 3'de Ameliyat öncesi translasyon .osteo.toıajsinin !'lndikasygnunda başlıca
r<>Jü oyınaya.n' fleksion d~eççsinin ,·· d,urı.ımu
belirlenmiş~ir.-.Serimizı;l13 .fle~ion de~e5i 7_0
100
derece
arasmda 'değişrm göstermekte
,
-;_.
.:
'.>,A.l-< ·, "', <' , r: ;f.
" ','' ,' .,
olup ekseriyetle .% 50 va.kada 90. dreeelik bır
rieksion ·. ies:Pit · ediımiŞtir.

ila

~'

a

____.......

,---------.--------'":
· Ameliyat öncesi
. · Fleksiy~n

Vaka No.

Fleksiyon 70°
>

Toplam

,%_
25,0

ao•

2

s;4

90•

12

50,0

100°

4

16,6

24

100

-

·o'

TABLO: IlI
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TABLO : 4'de görüldüğü gibi abduksion
derecesi 20 ila 50 derece arasında değişmek
tedir. 24 vakahk serimiz 6 ay ile 3 sene süreyle değişik .ynölerden takip edilmiştir
(Tablo : 5l.
,_....._
A.meıi.Yat öncesi
v ka N
%
abduction dereceSi · · a
o.
----------Abduction 20°
12,4
3

___

----------·---20_~ - 30°

.30° -40°

r

45° - 50°
50° - 55°

Ameliyat Sonu
Takip

J

ı

ı

sene - 2

s~ne

6

25,0

Hafif azalmış

2'

8,5

3

12,4

'

--

V-k N
a a o.

I1

7

1

11

2 sene - 3 sene

------

29,2

t<>t>ıanı

sindeki artiş

'25,0

___

---------·--..;..;...__;...;,__.:..._,
TABLO: V

100

.

TABLO : 6'da ameliyat sonrası ağrı bakımındtln •·değeilendiriiıe yapılmıştır. Ameliyat sonrası geç takipte ağrı % 41,8 vakada
kalmamış, % 45,8 vakada aailmış, % 4,2 val~ada aynı kalmış, % 4,2 vakada ise artma
göstermiştir.

VakaNo.

%

9.

1

37 ,5

9

1

37 ,5

Vaka.No.

%

17

29,2

Orta Artma

,5

20,9

Bariz artma

10

41:,7

Aym

i

4,1

Azalma

ı

:..---------~------

TABLO: vnı:

__ 1.1

....;..._...;

TABLO : 9 Tırabikülasyondaki · iyileşme
% 33',4 ile badz bir şekilde görülmektedir.
Trabekülasyonda

%
Vaka No.
---·---- ---- ---·20,9
5

_ _____

İyileşme
..
--

11

Hafif

Azalmış

ıı

Orta
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25

a:.rtma.

H~.fif

Yok

TABLO : VI

l

1 - - - ' - - ' - - I - · - ·- -

,,

45,8
45,8
Aynı
1
4,2
Artmış
1
4,2
- - - - - - - - - - - - ,...-·-=-::=== ··----------

6

TABLC>: VII

'Mafsal m~are

·45,8

i

'%

:
TABLO.: 8, -~adYO!~iik sonuçların değer
lendirilmesine gelince .. mafsal aralığındaki
lyileş~e %4ı,7'le ön piana geçmekt~dir.

."'

.·'o

l'."

1

-;:;;::~-==-,----~---~-,----;--·

·--'--·-·

IV

Noj

artmış

Hafif

---------~l'------ı---

AmeliyaitaJ.ı sônra
geç olarak ağrı

Aynı

41,8

ı--- ------!----------'
6 ay - 1 sene

_=

~~;~~;~;::: ~_/

10

1

TABLO

TABLO: 7'd~, Hareket derecesine göre
sonuçlar tabloda t~p edilebilmektedir. Ha-reket derncelerindeın % 37,5 .nisbetinde hafif
artma olmuş fakat genellikle aynı kalı;nış ve
biraz ı:.zalma görülmüştür.

7

29,l

8

33,4

Aynı

3

12,5

:Kötüleşme

1

4,1

Bariz

le

TABLO: IX

Genel olarak belirtmek gerekirse 24 vakrclık ·bu araştırmanın s6nuçlaııına göre ağrı

bakımından bariz bfr İyileşme· görülmüş ·bu
iyileşme

ameliyattan sonra başlamak üzere
devam etmiştir. Hareket derecelerinde bekiJ.endiği gibi bariz bir artma yoktur.
Fakat
ağrının azalması haıtta kaybolması dolayısıy

le ferahlayan hastalar bariz bir
sıtlığına rağmen

fonksiyonel bir

haıreket kı

iyileşme

göS-

tennişlerdir.

HARRİS ve arkadaşlarının 1984 de neş
rettikleri 67 vakalık bir araştırma yazıısında
müellifler translasyon osteotomisi endikasyon sınırlarını oldukça dar tutmak eğilimin
de görülmekle beraber translasyon yapılan
ve 15 sene takip edilen vakaların analizinde
birinci yılın sonunda en iyi durumun elde
edildiğini bu iyi sonuçların sonraki senelerde azalmakla beraber devam ettiğini bildirmişlerdir.

MOGENSON ve arkadaşlan ıo yıllık bir
t<:)kip sonunda Vôka.laırın % 86 sında ameliyat
öncesine göre daha az ağrılannıın olduğunu
bildirmişlerdir.

COll,ERT ve GLLSTROM birinci yılda
hastalarda ağrının hiç olmadığım veya çok
hafif bulunduğunu, 5 ci yılda ise birinci yıl
da % 73,5 olan bu oranın % 45 e düştüğünü
bildirmişlerdir.

Coxarthros' da intertrochan terik osteotomilerden sonra materyalle artroplastiye geçiş meselesine gelince muhtelif müellifler bu
geçiş oıramnı değişik sayılarda göstermektedirler. Bizim 200 vakalık serimizin incelenmesinde 15 sene içinde 4 vak.ada materyelle
artroplastiye geçtş ameliyatının yapıldıığını
gördük. Teknik bakımdan ameliyat esnasın
da heıfüangi bir zorluğa raslanmadığı bildirilıniştir.

T;ranslasyondan sonra yapılan total proiçin bazı özel protez şekilleri
geliştinlmiştir. Burada Protek firmasının geliştirdiği Müller tipi protezleri görüyorsunuz.
tez

uygulaması

Ayrıca osteotomi geçirmiş değişik kalça
eklemlerinde total protez uygulaması, yapı
lacak osteotomi ilaveleriyle kolaylıkla yapı-

labilir. <Slaytlarda bu uygulamalar
mektedirl .
200

görül-

vakalık sende. ameliyattarı 5 sen:e

geçmiş olan hastaların analizinde
sayısı % 62, 86 çok memnun olanlar

olanlann
% 25, 8~.
memnun olmayanlı:ı:r % ~1,1 olarak belirlenmiştir .. Yine 20Ô vak.alık serimizde· 1. yılın
sonunda % . 70 nispetinde ağrısı olmayanla.:% 23 nispetiild.e ·.~ ağn olanlar, % 7 nispetinde ağrının devam etmesi durumu tespit
edilrotş tir.
Komplikasyonlara gelince proksimaı femoral osteotomiler de tüm diğer kemik cerrahisinin girişimlerinin taşıdığı enfeksion,
psödoartroz, kaynama gecikmesi, pozisyon
kaybı komplikasyon riski taşıyacakla:rdır. Fakat osteotomilerin bol sponglöz doku kapsayan intertrochanterik bölgede yapılması, bu
riskJ.erin biır bölümünü minimale indirmekle
beraber yine uygun ameliyathane şartlaırı,
iyi teknik uygulama ve uygun teknik materyali postoperatif bakım bu riskleri minima:le
indirecektir. Bizim araştırma serimizde
komplikasyonla:r bakımından dikkati çeken
bir husus belirlenmemiştir.
Rotosyon osteotomilerinden bir örnek
vermek gerekirse 1962 de Merle d'Aubigne
tarafından uygulanmış ve ilk sonuçları neş
rndilmiş olan rotasyon osteotomilerinin gayesi femur başının bilhassa lokal nekrozlarında nekroze olmuş
bölgenin femur başı
döndürülerek yükten kurtarılma esasına dayanmaktadır. Merle d'Aubigne tekniğinde intertrochanterik bölgede oblik planda yapılan
femur bc.şının öne döndürülmesiyle beraber
istendiğinde rotasyonla beraber
varizasyon
ve valgizasyonda temin edilebilen teknikte
femur başının döndürülme derecesi sıllillt'lı
kalıyordu. 1972 de Sugioka circonflex pedikülün diseksiyonu, osteotomi ve kapsüloktomiyle 80 derece hatta 90 de;roce rotasyona
müsade eden bir teknik yayınladı. «Eriş
kinlerdeki femur başı avasküler nekrozlarının
tedavisinde Transtrohantel'ik ante;rior rotasyon osteotomisi" isimini verdiği
bu ilk bildiriden sonra 1978 senesinde bu tekniğe uyguladığı 61 hastasının 80 kalçasında
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,../ .: .
elde ettiği sonuçları bildirdi. 1982-19.84 s~e
lerindeki bildirilerinden sonra da son olarak
eri~asyon' sınl2-ıatını genişletmiş femur başı ~vasküler nekfozun yanında, Perthes"Cal·v~-tegğ ~Mtalo.ğıhda femur'başı ~pifiz kayrıiasmda 'Ve. coxarthros'da metodunu 274 :hastasrnın342 kıiIÇasında başarıyla uyguladığını
bilili~iŞÜr.. Bu .teknikte de anıa.ç femur ba~
ş~Illp. nekrozu olan üSt dış kutbunu yükten
kurtararak salim olan femur başı arka kıs'
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,mının· fem:ur .boynu aksı: etraf~Ilda ·aön~ürü

ıle~ek yük taşaiac.ak ?lan üSt ~ın~·.~etirıne~
tir.c .Buı:adıı... piJ;'6~;pe,ıratif plı:ıplama çok . önem
aırzede:ı;:. AP. ~e ~teral gramer 9e,kilerefbaşın sağlam o}arı. kısmı. nekrozun büyüklüğü

tesp~t ediler~k b~~~ q11eıni y~ksa ark:l.Y.aını

çevreleceğine karal'
veri],meliçlir,, 1986 clçı,
Postel tekn.ikte değişiklik .yaparak rotasyoııu
daha rigid sağlayan ve tespit ede:µ. .bir monoblok çivi plak geliştirmiştir.

SE BESi BllDIRllER

Trokanterik Kırıklarda Kullanılan Bali lmplantların
Biomekanik 'Karşılaştırılması
Dr. Altan KABALAK
için halen çok deği
Biz halen
kullanılmakta • olan bazı implantlann biomek~k karşılaştırrılmasını · yapmaya çalış

şik

Trokantrik
implantlar

kır.ıklar

.kullanılmaktadır.

tık.

İmplant olarak Richard komresyon vi-

130°lik AO kalça çivi plağı ve trokanter desdekli kompersyonlu kalça çivi plağı
dası,

nı kullandık.

önce yanlız intertrokanterik kınklar
kemikler cihaza bağlandı. Ve üç
bin adım yaptırıldı, frağman satıhları çok
geniş olduğundan kemik desteği sebebi ile
her üç implant da da stabilizasyon bozulmasına ait en ufak bir değişiklik olmadı. Daha
sonra trokanter maför hizasından medial
kenardan kemik parçası çıkartılarak kemik
defekti oluşturuldu. Deney sonunda yine sta.bilizasyon bozulması olmadı.
yapılmış

Araştarma içiı1

hareketli kalça mafsalı
Astetabulum kısmı bone cementle
şekilenclirildi. Yay sistemiyle asetabuluma
35 Kğ, yük yüklendi. Distalde adım genişli
ği 22 cm. olacak şekilde, dakikada 45 .adım
atabilen otomatik cihaz yapıldı.
yapıldı.

Kadavra femuru temin etmek imkanı
femuru kullanıldı. ~cajı:
tesbit edebildiğimiz kadarıyla, sığır; fem11J'\l.
:ile insan femu;rµ arasında püyük.fark1a~·göz~
lenı:U. Araştıırmaya ilgilen9ken fark!lara şöy 7
)e sıralıı,yabiliriz.
olmadığı içiı1 sığır

Sığır·fem\ıriı.

daha kısa.

2 ... Kollµın. feınoris

ve trajı:ont~rik bölgede kortikat:ve' spÖngiös Ço}{sağlani. ·
'«'·"-:, ',,

3.

t

' '

' : ',',

Trokanter bölge aılanı çok geniş,

Şekil

:

ı

.
..
'· Bu şekilde proksimal ve ve distal flflğ
ntluıların
kemik desteği tamamen
kaıdinı.
.
JtllŞ oldu.
~

4. 1•Kollum

male doğru.
gelmektedir.

fe:ıhoris· geniş

.ancak· proksidaralmakta•vekompkat ... hal.e

Ayni srğırın iki femuru :farkıı: · implantlarda'. kullanilidı. İnternal fiksetöİ"ler bir defada tekniğe uygun olarak çakıldı.· Usulune
uygun . olarak yerleştirilemeyen kemikler
ikinci defa· kullanılmadı. Çiviler çakıldıktan
sonra elektrikli testereyle kırıklar yapilciı.
'Apereye bağlanarı\k · her bir çivi içiı1 300 adım yaptıti.Idı.
· ·'
·

Her bir implal1t;için s

lanıldı.

sığır

femuru kul-

· ·

Deneyleıin değerlendirilmesi

:

ı.

Varus deformitesi

teşekkülü,

2.

Kollum femorisin femur cismine göre

yapıldı.

Deneylerin
tur:

rietieelen

şöyle bulunmuş
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Varus
AO çivi

plağıı

Richaırd

Çivisi

Varus Deformitesl

ı

Torsiyon derecesi :

10=20°

(....,;)

Medialde .kemik desteği
oluşuncaya kadar varus
:Ieformitesi teşekkül ediyor.

30-45°

TARTIŞMA: Bütün
deneylerde
ayni
implant kullanılmıştır. ,Bu durumda her implant 15000 adıın yapmış olmaktadır. Buna
rağmen implııntlaxda kalıcı deformite ·görülmemiştir..Bu da litaratfudeki bilgilere uymaktadır. ·ÇUnkü AO plak çivisinin ·akma
noktası 121 kğ. Richard çivisinin akma noktası ise 153 kğ.dır. Cl.2.5.) Halbuki .biz 35 kğ.
yükle deneyleri sfudfudük. Bu sebeple implantılarda· kalıcı deformite teşekkül etmediği
kanısındayız.

2 ve 3 frağmanlı kmıklarda stabilizasyon .bozulması göriı.lmem~tir. Bununda sebebi, yükün önemnı. bir bölümü .kemik tarafından taşınmasıdır. Kaufer (64) Bu durumda implant gücünün %. 25 - 30 .arttığını bildirmiştir.
··

Richard kompresyon vidası ile yapılan
deneylerde kmık meciial destek buluncaya
kadar varus derecesini artırmıştır. Medial
destek teşekkül ettikten sonra deney esnasında stabil görünüm kazanmıştır. Ve torsiyonel harekette durmuştur, Deney esnasın
da ve kemik apareyden çıkanidıkta.Iı ·sonra
30° iıl 45° arasında.. ~iyon Jhaıre~eti olduğu
görülmüştür. · ·
·
AO çivi plağında ise 10° ila 206. arasında
varus deformitesi görülmüştür. Torniyon görülmein'fştfr.
'
•

Çivi
yon

Şekil,:

a

Trokanter destekli . kompresyonlu kalça
plağında ise varus defonnitesi' ve torsigörülmemiştir.

Bu bulgularla trokanter..destekli .kompresyonlu kalça çivi plagroın İristabil kırık
larda dalıa iyi. fiksasyon . yapacağı kanatı
uyanmıştır. Ancak bu çivi plağın .kalıcı deformite sınırının aıraştırılmasında fayda vardır. Rydell C6l yatak hareketlerinde kalça.
çaya yüklenen yük 140. kg. Ayakta ise .240

kğ. ~larak bÜdirmiştb_:.
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Buiün.kü

dUşünce

trokanterik kın.klar-da kullanılan implantla- 3. Kaufer, H. : Mechanics of the tdeatment
rın kalcı deformitesi sının. 140 kğ'm üzerin" ·
of hip injuries Clin. Ortlıop. 146 (53-61)
1980.
' , ·~Y
de olmasını ta'VSiye ediİmektedir.
.
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Jensen, J. S.: Mechanical strenght of jewett antj.! Mc. Lauglin hip nail plates ma.
nufact:ured fırom Cabalt-Chromium-Molyb.
denum olloy. Acta orthop. Ecand. 51(145156) 1980.

2. Jensen. J. S.: Mechanicai strength of sliding screw plate hip implants. Acta Orthop. Scand. 51 (625-632} 1980.

4. Kaufer, H., Matthews, L. S. Sonstegard,
D.: Stable fixation of intertırohcanteric
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Femur Boyun -Cisim

Açısındaki Değişikliklerin,.~ondiJler

Uzerine Etkileri
* Prof. Dr. Sinan SEBER
** Dr. .Ruhi AYDIN
** Dr. Nevzat KIRAÇ
Çaılışm.ada,

femur boyun-cisim açısındaki
kandillere iletileıı yükler üzerine etkilerini araştırmak amaçlandı. Bu· nedenle, 135° boyun-cisim açısı olan bir femuır
modeli stru:ı.dart örnek olarak seçildi. Bu örnekte femurun tüm uzunluğunu içerecek şe
kilde röntgen filmi alındı. Bu model milimetırik kağıda gerçek boyutlarında aktarııl
dı. Yeterli sayıda
çoğaltılan bu modeller
üzeri!nde önce varus oluşturuldu. Bunun için
intertrokanterik bölgeden tabaını içte, tepesi
dışta 5'er derece artma gösteren
üçgenler
çıkar1ııldı. Böylece 130°, 125°, 120°, 115°, 110°'lik boyun-cisim açısı olan 5 femur örneği elde edildi. Daha sonra valgus oluşturmak için
yine trokanteırik bölgeden bu kez tepesi içte, tabanıı dışta olmak üzere 5'er derece artma gösteren üçgenler çıkartıldı. Bu yolla da
140°, 145° 150°, 155°, 160°'lik boyun cisim açı
S!l olan 5 femur örneği daha elde edildi.
değişimlerin

Fotoelastik yöntem uygulayarak iki boyutlu kalça modelleri üzerinde çafilşan Jenc
sen 4•5, üç boyutlu modeller ile çalışmanın
çok karmaşık olduğunu, buna karşın basit
iki boyutlu modeller ile elde edilen bilgilere
fazla bir katkıda bulunmadığını bildirdi.
Ancak biz, üç boyutlu modeller kullanılarak
daha hassas sonuçlar alınabileceği kanısın
dayız.

Milimetrik kağıda gerçek boyutlarında
tüm modeller sonlu elemanlar
yöntemi 3'9 cFinite Element Method» ile hesap için yeterli sayıda elemana. bölündü. Femur başından 35 kg.lık bir yükleme kuvveti
verilerek, hesaplama için gerekli data hazır
landıktan
sonrra 11 model için bilgisayar
yardımı ile somu elemanlar programından
yararlanılarak çözümler yapıldı

Elde edilen sonuçların değerlendirmesine
130° boyun-cisim
açı değeri
gösteren standart femur modelinde ~P» noktasından 35 kg.filk biır yük verilmesi sonucu
iç kondilde toplam 64.36 kg.lık, dış kondilde
ise toplam 29.30 kgJık bir kuvvet iletimi olduğu saptandı. Açı değerini azaltmakla, yani varus durumuna gidiş ile her iki kondile
iletilen kuvvetlerde bir artış gözlendi Örneğin, açı değeıri 25° azaltılan ve 110° boyun
cisim açısı gösteren modelde iç kondiJJ.e iletilen kuvvet 78.67 kg, ve dış kondile iletilen
kuvvet ise 43.63 kg, idi. Buna karşın açı değerini arttırmak ile, yani valgus durumuna
gidiş ile her iki kondile iletilen kuvvetlerde
bir azalma gözlendi. Örneğin açı değeri 25°
arttırılan ve 160° boyun-cisim açısı gösteren
modelde iç kondile iletilen yük 48.93 kg.
ve dış kondile iletilen kuvvet ise 13.92 kg.
idi.

Çözümler değişik açı değeri gösteren
her model için ayn ayn yapıldı ve femur
iç ve dış kondillerine iletilen yükler arasın
daki farklılıklar saptandı

35 kg. bir yükleme <illtındaki femur modelllerinde boyun-cisim açı değerlerindeki
değişimler ile kondillere
iletilen kuvvetler
arasında lineer bir bağlantı gözlendi.

Çalışmada kullanılan örneklerde anteversiyon açısı 0° olarak kabul edildi ve iki
boyutlu modeller kullanılda.

şimlerin

aktarılan

geçildiğinde;

Pauwells7, boyun-cisim açısındaki deği
femur üst ucundaki etkilerini etraflı bir biçimde inceledi.
Pauwells'e göre

* Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AnabiJJ.im Dalı
** Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarhk Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
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boyun-cisim

açısı

femur

başı

ve eklem ba-

şın~~ · üzerine yUkl~nen gerllm:elerin büyük~
lüğÜ üze~inde siıiıdı bir,. etki gösterir,. Çünkü femur b'aŞı ve kalça · eklemi saf basınç

gerilİneleıi ·altındadır ve gerilmanin büyüklüğü yükleme ile, yani bileşke kuvveti ·R"
ii'e orantılıdır .;ör:negin, ·normal kalçada 22
kp/cmı olan bir gerilme durumu,· koksa varada. % :. 25'.:;az J16.5 kp/cm2}, koksa valgada
% 25 f8ızladır.
kp/qm2>.:, Diğer yönden
A:t!: g~rilmenin., büyÜkl\lğü:ve tipL ı:ıı1eşke
kuvveti •R» in eksene c:lik kesite ait çekirdek' bölgesi içinde ya da buradan
veya
ç-bk d°er~ede dışanda: bttlunmasi~a ~h olJuğ'tı:iı:aa.~•.l:>b)riiiı-dsi~ aÇisi. iemlır boy.ri'una
ı1~th~··~ııneiEirJfo;~tkın''bir):oı' oyiıar.

:c27.5

az

1.·~ <.ı:·

,J·'-1···

~:.,:;':

··T·~

.

.

:. . :Boyµn,-<::isim .. 8ıçısı sabit olq:µğunda, .~ileş.

1':9.

Bı:ıı:;iliç-·~w·

~t çekirde •.

1~tfr ~1~ak.~

· (~R» ·il~/eksepe dUc kesite
; si .arasuıCiaki tiz:aklik ırö-

çükt&·:~I3'ı:rn.ed~te ek e~1me
gerilm:elerinin büyüklfiiü ci~ ;. iôY.1edir: En

Yülliiek b~rriç ·gerilmesi> 198 kpicm2/ çe1rnıe
1 i;'enıı:n:es1 ·66 .kp/triıı •ve ı kayma ..gerilm:esi 36
kp/cm2'dir.
Koksa vaıra durumunda bileşke basınç
kuvvveti •R» nin çekirdek bölgesine olan
inklinasyon uzaklığı önemli ölçüde büyüktür. Böylece femur boynuna iletilen gerilmelerde dikkati çekecek kadar artar. En Yüksek başınç gerilmesi 297 kp/cm2, en yüksek
çokme gerilmesi 165 kp/km2 ve kayma gerilmesi 46 kp/cm2'ye ulaşın:
Boyun-cisim açısının 150°-155° olduğu
koksa valga durumunda bileşke basınç kuvveti «R» çekirdek bölgesinden geçer. Bu nedenle eğilme sonucu oluşan gerilmeler o kadar küçüktür ki kesitlerde sadece basınç gerilmeleri yoktur. Bu durumda femur boynu
sadece basınç gerilmeleri altında kalır Bu
gerilme 99 kp/cm2 kadardır ve koksa vara
durumundan (297 kp/cm2}
üç kez kadar
dc:ı.ha azdır. Kayma gerilm:eleri ya çok düşüktür ya da hiç yoktur.
Diehl'in ı kalça protezi uygulamalarında
varus momenti ile vücut ağırlığı arasındaki
ilişldyi kıyasladığı deneysel çalışmasının sonuçlan da bu bulguları desteklemektedir.
Diehl, boyun ile sap arasında 120° açı olan

protez kullaınıldığında varus momentinin
önem,li Ölçiide arttııği.nı, boyw:i ile 'sap ara.
smda: 140°. açı olan protez kuiıaiııldığirida ise
bu· değerin yaklaşık · üç ·kez kadar azaldığı
nı gösterdi. Aynı konuda çalışan Jöiiuı.Ston
ve Arkadaşlıın. da 6 'protezin boyun• ile sap
arasındaki 8.Çı cieğerinin dÜşük .olduğU durumlarda ·başin birim yüzeyine iletilen gerilmenin a~alcliğını, . ancak ·. Sa'p. ile fuynun
birleşme yerinde düşük momentleri 130°-140°
açı değeri olan
protezlerde /elde .ettiklerini
bildirdiler.
Çalış~ızda da. yukarıdaki ·. buıgµlar:ı
destekler verner ,elde .edildi·.· üo lik .bQyuncisiın açısı o'lan modelde şs .kg,lık ,b.ir .yükleme ile femur boyun kaidesi . çevresindeki
gerli~~ıerin. yü~ek değe:i-lerde' oldugl.i; . ak:
sine '16o~ü.k modelde 'ise gerilıneierm düşük
d~ğ~:t1ehie ·oi'CiliğJ: 1:l:uıımau:
0

·•

Femur boyun-cisim açısındaki değişim
lel'. . İlY.kqndi!~~7e iletileı:ı.,kJ.IVVE?tler aı;as~nda
doğrusal bir,,p~ğ}antX . sap~ndı. Kö!rsa, .vara
durumunda korli:ıniere ·iletilen
kuvvetler.
ar:;<:_', ;:;"-' _)" c--,, ;
tarken, koksa valga· db.rumlında · kondillere
iletilen kuvvetler artarken, koksa valga durumuna gidiş ile bu kuvvetleır azalına gösteriyordu. 110° lik boyun-cisim açısıı olan
modelde iç kondilde ölçülen toplam kuvvet,
160° lik boyun-cisim açısı olan modelde iç
kondilde ölçülen toplam kuvvet 160° J.ik boyun- cisim açısı olan modelde iç kondilde ölçülen toplam kuvvetin yaklaşık 1.6 ka1ıı kadar yüksek değerde idi. Yine 110° boyun-ci~im açısı olan modelde dış kondilde ölçülen
toplam kuvvet, 160° lik boyun-cisim açısı
olan modelde dış kondilde ölçülen toplam
kuvvetin yaklaşık 3.2 katı kadar yüksek değerde bulundu. Bu bulgu da femur boyuncisim açısındaki değişimlerin dış kondili iç
kondile oranla iki kez kadar daha büyük ölçüde etkilediği sonucunu vermektedir Bu
noktadan hareket ile diz ekleminde idyopatik dejeneratif değişiklikler gösteren bazı
olgularda femur boyun-cisim açısındaki
azalmeJanıı sorumlu tutulabileceği varsayı
labilir. Bunun yanı sıra diz protezi uygulamalarında enfeksiyon, patella-femoral sorunlar, protezin uygun konumda yerkıştirileme
mesi, instabilite, trabeküller kemiklerde
::~«;':

ı.,,_'.
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çökme,

geyşeme

Yf} sement parçalanması gi~

bi bazı komplikasyonlar

görülebilir 2•s. Bu
komplikasyonlardan bir kısmı mekaniksel
nedenlerden kaynaJrlanmaktadır. Diz. protezi uygulamalarından önce femur boyun-cisim açı değerinin düşük bulunduğu olgularda kullanılacak protezin tipi ve protez saplarında bazı değişikliklere gidilebilir.

4. JENSEN, J~ S.: A photoelastic study of
a model of the proxiınal · femur, Acta
Orthop, Scand 49, 54-59, 1978.
5. JENSEN, J. S.: A photoelastic study of

the hip nail-plate in unsta:ble trochanteric fractures, Acta Orthop. Scand. 49,
60-84, 1978.
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Yüksek Tibial Osteotomide Eksternal Fiksatör Uygulamasrve
Biyomekanik Çalışması (*)
Doç. Dr. O. Şahap ATİK
Dr_ Hüseyin ŞENGÜL
Dizin deıjeneratif osteoartritinde, özellilde iç veya dış komp'artmanda giderek artan kıkıırdak yıkımı olabilir. Bu olay çoğun
lukla iç kompartrnanı etkiler. (1) Genellikle
nedeni belli değildir. İleri yaşdaki kadıınlar
da daha sık görülür.
Olay ilerlerse varus deformitesi gelişir;
ve yürümede güçlük ortaya çıkar. Tibiofemoral açı bozulur ve diz hareketleri
ağrı

Iasıtaanır.

Eğer deformite düzeltilerek yükün kompartmanlara eşit dağılımı sağlanabilirse, dejeneratif olay yavaşlar ve ağrı azalır. Yüksek tibial osteotomi bu amaçla geliştirilmiş
bir tedavi yöntemidir. (2,3)
Osteotoıniden sonra internal
fiksasyon
bir veya iki staple ile sağlanır ve uzun bacak
alçısı ile alt haftalık
dmmobilizasyon gerekir.

Bu çalışmamıı.zda, staple ve alçı kullanmadan Eksternal Fiksatör uyguladığımız vakala:rın erken sonuçiarını sunacağız.
GEREÇ VE YÖNTEM.:
a)

Kliiıik

Uygulama :

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi
ve Travmatoloji Anabilim Dalında Haziran
1986 - Şubat 1987 tari!hleri arasında, diz d~
jeneratü osteoaı:rtriti tansıy:ııla yüksek tibial
osteotomi yaptığııınız ve Eksternal Fiksatör
uyguiladığımıız beş hasta araştırmaya. dahil
edildi. Hepsi de kadın olan hastaların yaşla
n 51 ile 66 arasında. idi Ortak Şikayet ağrı
ve yürüme güçlüğü idi.· Fizik muayenelerin-

de genu varum deformitesi ve dizde 80°-90°
fleksiyon vardı. Radiogram:larında özelli.kile
iç kompartmanda lokalize dejeneratif bulgular görülüyordu.
Cerrahi işlem genel anestezi altında ve
turnike uygulanarak gerçekleştirildi.
Anterolateral yaklaşım ile önce artrotomi ve
eklem debridmam yapıldı. Fibuiler sinir koruınarak fibula başı ile tibia arasına osteotomla girildi. Tibia proksimalinin periostu
sıyrııldı. Patellar tendon altından yüksek tibial osteotomi yapılarak,
tabruru lateralde
olan bir kama çıkaırıldı_. Kamanın taban
uzunluğunun
hesaplanmasında «bir derecelik düzeltme için bir mm. uzunluk~ metodundan yaradanıldı. Proksimal
fragmana
horizontal düzlemde birbirine paıralel iki
Kirschner çivisi ge::;irildi. Distal firagınana.
ise frontal düzlemde birbirine paralel iki
:-::rschner çivisi geçirildi Bu çiviler, bu ameliyat için özel olarak yapılmış Ekstemal
Fiksatöre koopere edildi.
uyluğa

Postoperatif alçı tespiti uygulanmadı.
Ameliyattan sonra 3. gün aktif diz hareket. leri başlandı ve tam ağırlık vererek mobilizasyona izin verildi. Ameliyattan iki ay sonra Ekstermal Fiksatör çıkartıldıı
b)

Biyomekanik

çalışma

:

Aksiyel kompresyona imkan veren, fik·
satörümüzün biyomekanik araştırması ODTü
Malzeme Test Laboratuvarında yapıldı. Kı
:rık hattına binen yükler, öküz tibiasına yapılan yüksek tibial osteotoıniden sonra Eksternal Fiksatöre monte edilen Strain Gage•lerle ölçüldü. Eksternal Fiksatör çubuklan

* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
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tam ortadan bölünerek özel olarak yaptığı
«Load Cell»lere Strain Gage yerleştiril
di. Akım çeviricisinden değerler ölçüldü ve
kmık hattına yerleştirilen diğer bir Strain
Gage ile test edildi (4)

mız

BULGULAR:

al · Klirı,ik' :
Hastaların hepsinde de ağrı şikayetleri
kayboldu. Diz fleksiyonu 100° - 110° oldu.

Klinik. ve radyolcıô'ik ol~ak· tibiofemoral
açı fizyolojik sınırlardaydı ve ·gerıu varum

deformitesi

düzelmişti.

Enfeksiyon,
pğödoartroz
görü,lıİlecll.
"
>
"
"

sertliği sorunu
ile karşılaşmadık. Broughton ve Fresman'ın C6,7l unikompartmantal
artroplasti ve yüksek tibial osteotomi yapıl
mış hastalarda sonuçları kaırşılaştırarak ilk
işlemi da.ha başarılı bulmalarının
nedeni
gzne eklem sertliği sorunudur Bu arada, endoprotezlerin de gevşeme, enfksiyon hatta
amputasyon gerektiırecek kadar ciddi komplikasyonları olduğunu göz ardı edemeyiz.
Eksternaıl Fiksatörlerle
yapılan aksiye!
kompresyonun, plakla yapıları komprasyona
üstünlüğü v.ardır.
Plakla. Y<lPılan kompresy9n bir s'(iı:e.. sonra resorbf:!iyondan dolayı
azalır,
Eksternal Filrnatörle.rde ise Steinmaıın'Jarın .elastikiyetinden dolayı kornJ?resyon süregendir.

J"

Bir hastada hafif
.irritasyonu oluştu.

cıerecede fil:ıuler

sinir

bl. Biyomekanil\: :..
Fiksatörün çubuklarina bindirilen yük.
% 8 kayipla ölçüldü. 4 mm
kalınlığıntla bir Steinmann
çivisinin 29 kğ.
lık bir kuvvetten sonra esnekliği azalmakta_d1r. Bizim uyguladığımız Ekstarnal Fiksatö:lerle 70 kg.lık yükten sonra 4 çivi birden
eğilerek elatitesini kaybetmişlerdi!r.
kırık hattında

TARTIŞM'.A

Yüksek tibial osteotomiyi yaptıktan sonra Eksternal Fiksatör uyguladığımız zaman
kazariçlaırımız şunlar olmaktadır :
ıı
Ameliyat sonrası hemen aktif diz
hareketlerine başlayabilmekteyiz. ·Bunun sonucu eklem sertliği söz konusu olmamakta-

dıır.

ı

1961'de Jackson ve Waugh (2l ilk defa
tuberositas tibia clistailfu.d.en yÜksek tibial
,·,steoto:riıi yaparak varus ve valgus deformitelerini düzelttiler. 1965'de Coventry (3) bu
'işlemi daha da proksimaJ.den gerçekleştirdi.
İnternal fiksasyon için kullanılan staple rigid bir fiksasyon sağlayamCldığından alçı ile
altı hafta kadar. immobilizasyon .gerekiyordu. csı
.ı\,lçı çıkartıldıkta;Q., sonra

Transyers ve frontal düzlemde konan çiviler sayesinde antaroposterior bending, late_,..<:ıl bending ve torsiyon minimale. indirgenn1i~tir. Diğer bir üstünlük de erken diz .haroketlerine müsade etmesidir.

21 Postoperatif 1. gün tam ağırlık vererek yürümeye izin vermekteyiz Bu hastayı
psikolojik yönden rahatlatmaktadır.
31 Hastanede kalma süresi
ve maddi kayıp azalmaktadır.

kısalmakta

Bütün bu kazançların yanında komplikasyon olmaması yüksek tibial ostaotomide
eksterı::ial' fiksaiör uygulamasını cazip ·!hale
getirmektedir. ·

en büyü.1\: sorun

AJ.~de; .;meydana gelı;nJş eklem sertliğinin gi.d,~mesidi,r_ Bu;;nooenle Coventry,. Y,Q.k,!3ek
Turek;'S · L. : örtho:Paefücs, 3 rd aE. J B.
. til!ı:i;al_ ".9ı>t~tomi .yapıl:ı,rk6Jl artn:_ıtçmi,de!'vve
11
.nı~nJ§l\üş-t• ·:patella:; 2 ekll:)m_ .. f~esirıil) ·: Ç~ar!ıl
t~cl<qt .'!ı:JWIDl)l~~dıµ:,'n.QJna:. göre . by.aj~
?.; ,J!'!Ç~foBI!ı 11·~· t:Wti1%1:!-· .1'Y:·iJ1$tf~~al:;: _ostı;:o
daha sonırald seanslarda yapılmalıdıır. Oysa
tomy for osteoarthritis of. the~knee, .J. Bobiz bu işlemlefj,;,.dı.;ı ;Y;Ş,.P.~~filllJl~J~-~~.cl~·;~e:tr_l.; :r. A~ ıJP~~.rP"fil'~,·,, 1.9!lfl:•.:@~11tri7:~~:.· :~,,".::•

:i:
2:i:~ R~i~f:~tı/}~R· ~~tı."·,·.~~':;.·<~~·;ü ., .

3. Coventry, M. B.: Osteotomy of the upper

portic>n .of the tibia for degenera.tive arthritis of the knee: a: preliminary ieport, J.
Bone Joint Surg. 1965, 47-A : 984
4. Shao, E. Y. : Principles

bf Exsternaı

Fik-

6. Broughton, N. S. Newman, J H., Baily,
R A. J .. : Unicompartmental replacement

aİıd high tibial osteotOmy 'ror osteOarthritis of the knee, J. Bone Joint Suırg., 68-B :
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sation, Biomec;hani.c~ pf Eksterııaı F;ixati~;" 7, Freeman, M. A.;R.,Ba;rgren, J., Miller, I:
on, Willian:ts:)ın.d Wilki,ns, }3ailt.imore,'· · ~·- comparİSon 9f ost09tomoy and joint
1983 : 165
,),< . .
. .ti
retılacement iri. th~ surgical treatment of
5. Crensl;ı,~w, .A Ii: Ced), Campbel).'s Qperathe arthritis knee. Arch Orthop. Unfall-

tive ilithopaedfos,;.4 th.ed.St.'.ı.<:miS, C.'y.

;,~qŞby ...ı91i!i1.$a-.; . . .

·

·
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lrtritrerde Sinovlal Sıvının Sitolojik ·ve BiokimyasaJ Analiz Sonçlarının
K1inik Bulgularla Karşılaştırılması
* Dr. Ethem Faruk MUMCU
*** Ecz. Nalan KANTABoGLU
Bu çaılıışmamızda çeşitli artritlerde klinik muayene bulguları ile, diğer bri deyimle klinik tanı ile sinovial sıvının sitolojik ve
biokimyasal analiz sonuçlarını karşıılaştırdık
1985 - 1986 yıllarında 81 olguda sitoilojik,
53 olguda ise biokimyasal aınaliz yapıldı.
Bu nedenle bu 45 olgu değerlendirmeye alın
dı.

En küçük hasta 12, en büyük hasta 74
32.6 olarak bulundu. 45 hastanım 33'ü erkek ve 12'si kadın

yw;:ındaydı. Yaş ortalaması
hastaydı,

Eklem sıvısı steril şartlarda aspire edildi. önce makroskobik muayenesi yapıldı.
Dejeneratif artrit ve non süpüratif artritte renk sarı berrak, viskozite ve pıhtılaş
ma iyi bulundu Travmatik artritte hemorağik ve bulanık,
viskozite ve pıhtılaşma iyi
bulundu. Süpüratif artritte grimsi bulanık,
viskozite ve pıhtılaşma düşük bulundu Romatoid artritte renk saırı yeşil, viskozite ve
pıhtılaşma düşük bulundu. Tüberkuloz artritinde renk sarımsı bulanık, viskozite ve pıh
tılaşma düşük bulundu. Villonodüler sinovitte renk değişik, viskozite ve pıhtılaşma orta
bul~du. (7, 8, ıo, 11, 12)
Sitolojik incelemeler için yaymalar yave Hemotoksilen Eosin ve Pappenheim
teknikleri ile boyanarak hücre türleri incelendi.

pıldı

Travmatik artritte dejenere kıkırdak
ve eritrositler görüldü. Dejeneratif
artritte sağlam yapıda kıkırdak parçalan,

parçalaın

*
**
***
****

** Dr. Arıi Ulvi ÖZKAN
**** Dr. Murat SÖZER

sinovial hücre ve lenfositler görüldü. Süpüratif artritte iltihap hücreleri .<bol polimorf
nükleuslu lokosit, az sayıda lenfosit ve makrofaj histiositler> görüldü Tüberkuloz ortritinde lenfositlerin fazla olduğu iltihap hücreleri görüldü. Romatoid artritte nötrofil
lokosit, fagosit ve tek tek sinovial hücreler
görüldü_ Villonodüler sinovitiste multi nükleer dev hücresi ve sinovial hücre gruplaırı
ve hücrelerde hemosiderin pigmenti görüldü. (4, 7, 8, 10, 11, 12)
Biokimyasal analiz için elclem sıvısı ile
birlikte ven kanı al!ındı, burada hastanın aç
olmasına özen gösterildi.
Eklem sıvılaırında glukoz tayininde en
ideal seviyeyi Somagi • Nelson metodu verdiği için kan şekeri de aynı metodla bakıldı.
Eklem sıvısında gJ.ukoz miktarının kan şe
keri ile oranı % 80 - % 100 olarak çeşitli
kaynaklarda görülmektedir. Non enflamatuar hastalıklarda nonnal sıvı ile aynı değerdedir. Enflamatuar sıvılarda % 50 - % 60,
septik sıvılarda ise % dan daha azdıır Sonuçlarımız literatür sonuçlan ile uyumlu bu·
lundu. Cl, 2, 3, 6)
Protein miktarı normal sıvıda plasma
protein miktarının % 30 - % 33'ü kadardır.
Dejeneratif artritte 5.5 gr/100 ml., ıromatoid
artritte 4-6 gr/100 ml.dir. Enflamatuar sıvı
larda 4 gr/100 ml. civarındadır. (4,5,6). Protein elektroforezi çeşitli hastal!ıklarda deği
şiklik gösterir. Bu konuda en yaygın çahş
mayı yapmış olan H. Kindler'in tablosu gösterilmiştir. Olgularımızdaki sonuçlar literatür ile uyumluydu (5,6)

Ankara Numune Hastanesi il. Ortopedi Kliniği Şef Muavini.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkam
Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Biokimya Laboratuarı Şef Muavini
Ankara Numune Hastanesi II. Ortopedi Kliniği Asistanı

HASTALIK

Albumin

Travmatik Aırt

Globulin

Globulin

Globulin

% 6.7
%
% 8.9
9.8
--- ---------------··% 52.5
% 6.5
% 10.4
% 7.6
-------- % 33.3
% 5.9
% 16.7
% 15.5
% 63.3

Globulin
%

11.3'

--/

.~eneratif A,
Süpüratif Art.

% 28,6
Romatoid Ar.
----------·
Tbc Art.
% 47.5

%

4.3

% 5.0

%

%

5.8

% 16;7

%

17.0

TABLO\ 1 , Kindler'in protein elektroforez ortalama
1.ipid

kolesterol ve trigliEklem sıvısında romatoid artıritte kolesterol miktarı serum ınikta..
rının
1/2 si, trigliserid miktarı ise serum
miktarının 1/3 ü oranındadır. Çalışmamızda
ki tek olguda sonuç literatürle uyumlu idi.
yapıldı.

(6, 9)

Elektrolit tayini, normaıl eklem sıvısın
daki değerler, Sodyum 141.5 mEq/ff..t, Potasyum 4 mEq/Lt, Klor 110 mEq/Lt, Ka;lsiyum
7.7 ıng % ve Fosfor 3.6 ıng % olarak bulunur. (6).
H. Greiling romatoid artritte klor mikyükselir ve kalsiyum miktarı düşer demektedir. Ancak bizim olgulaırıımızda sitoloji, trigliseridler, elektroforez ve klinik romatoid artriti tutmakla beraber elektırolit
1966 -

1986

yıllarına

ait index medicus'laır tarattmııŞ ve artrit tiplerinde elektrolit değerlerine ait yayına rastlanmamıştır.
Bu nedenle çalışmamızda bulduğumuz değerler tartışmaya a;çık bırakılmıştır.

Sonuç olarak 20 dejeneratif aırtrit, 10
travmatik artrit, 5 süpüratif artrit, 2 non süpüratif artrit, 1 ıromatoid artrit, 1 tüberküloz artriti, 1 villonodüler sinovitis tanısı, klinik, radyolojik ve laboratuar sonuçlan ve
literaıtüıre uyumlu bulundu. 2 olguda tümör
nedeniyle sempatik effüzyon mevcuttu. Bunlann sonuçları non süpüratif artriti tutuyordu <% 93.3) .1 olguda kesin tanı konulamadı,
2 olguda elektroforez yürümedi C% 6.7)

% 52.0
%

23.3

sonuçlarını göstermektediır.
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tarı

değerleri tutmamıştır.

% 28.6
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Tavşan Fibula Kırıkları Ozerine Phytohemagglutinin'in Etkisi
'*

Dr. Faik ALTINTAŞ * Dr. Şanver ERCAN ** Dr. Güler BAYDAR *** Dr. İhsan ÖVER

Perileri kan hücreleri olan lenfositlerde
mitotik aktivasyori gösteren ve halen doku
k;ültürJ.erinde kullanılan purufiye phytohemagh.~tinin'in . CPHA-P> certaııi olarak meydana gbtlı-nen tavşruı fi~uia kınklan Üzerine etki~.i değerlendirildi. ;
' '. .
Çalışma. S.S.K,. Göztepe hastanesi konakçı
HaY.,an'. laboratuvarında '20 ad~t yerli tavşan
kı.ı:ılanilarak y~p~ldı. H~r tivşai:unısağ ve sol
tibulaları nembutal anestezisi altında steril
.şartlarda cerrahi' olarak osteotomize edildi.
.Sağ fibula kıtnğı kontr;ol olarak· takip edildi.
Sol fibula kırığına Jokal olarak gün a-şın 0,5
cc PHA-P lokal olaırak uygulandı, 2., 4., 6. ve
12. haftalarda radyolojik ve histopatqjik değerlendirme yapıldı

.

Çalışmamız

sonunda bir mitoz sitimüla.
kıtnk kaynama dokusunda osteoklastik aktiviteyi artıırdığu. sonucuna varıildı.
förü olan PHA-P nin

GİRİŞ - GENEL BİLGİLER :

PHA-P

kırmıZ'l

fasülyeden elde edilen

· 140.000 molekül ağırlıklı bir glukoprotein·dir. C2. 4: 6) Lenfositlerde DNA sentezini et-

kileyerek mitoz aktivasyonu yaptığından
dolayı doku ki1ltürlerinde kullanılmaktadır
(3, 4, 7) Humble (5) ilk kez 1964 yılında insanda aplastik anemide tedavi amaca ile
kullanılmıştır. PHA-P mitotik aktivasyon yanında eritrositlerde ve kısmen
lokositleru":.ı
aglütinasyona da sebep olmaktadır.
Kas içi, deri altı ve damar içine uygulanabilir. Hiçbir yan etkisi olmadığı bildirilmiştir (2, 5, 6).

MATERYAL - METOD:
\ , B\l

çalış~~. SSK Gö~~i>e

·Konakçı

hayvan

2-?-, 5kgr.

ağırlığlI\da,

H,astahanesi

labonı.tuv;mnda. 20 adet

.

erişkin,

.yerli ..erkek

tavşan kullanılarak yapıldı: Tavşan fibulasa.
I'Lldimanter ol\ı.p 1/3 orta bölgeden .. µbiaya

k;ayq~inış, d\ll"llffidadı.r, .Yük al;;ın bir ~emik
degildir.Kırık sonrası herhaqgi bir t~sb"ite
.gerek'. yokt~r .Tavşaitlar .40 mg/kg nembutal f M. veriierek uyutuldu. Steril şartlarda
her iki fib.;.la üzerinden yapılan' insizyon ne
kemik açığa çıkarıldı Sivri uçlu bir makas
ile kesilerek.. kırık. oluşturuldu ve ·tapakalar
kapatıldı. Sağ fibula kınklan
normal kaynamaya bırakılmış, sol fibula kırığına pilot
Çal&şma ile etkinliği saptanan Wellcome Purified Phytohemaglutinin 5 dizyem gün aşın
lokal olarak. uygulandı. Haftalık' radyografi·1er çekilerek kırık iyileşmesi izlendi. 2., 4 ..
8. ve 12. haftalarda ş er taVşanm aynı şe
kilde anestezi. altında ·her iki ·fibulalan tam
olarak çıkartıldı ve ışık mikrokobunda değerlendirilıneleri yapıldı,

BULGULAR:
Radyolojik olarak 2 haftada
sunw;ı. başladığı, kııJrık hattının

kallı.ıs

doku..
belirgin olbaşle,clığı 6.

duğu, 4. haftada köprüleşmenin.
haftada: ise radyoloiik kayll#ma.nın

oluştuğu

gözlendi~

HiStopatoIÖiİk de~lendir:ııiede '2. •·hAftada her iki gurupta kınk hattında osteoblastik aktivitenin oluştuğu PHA-P uygulanan
grupta eozinofil hücre aktivasyonu ve iltihabi hücreler olduğu gözlendi. 4 haftada ise
kontrol grupta osteoblastik aktivitenin ha-

* SSK Göztepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
** SSK Göztepe Hastanesi Patoloji Uzmaru.
*** SSK Göztepe Hastanesi Radyoloji Uzmanı.

Uzmanı.

kim olduğu yeni kemikleşmenin başladığı
PHA-P uygulanan grupta ise osteoklastik
aktivitenin başladığı görüldü. 6. haftada
kontrol grubunda kaynamanın tamariıııµıdı
ğı, PHA-P uygulanan grupta ise osteoklastik
aktivitenin devam ettiği görüldü.

,';!.:',''

TARTIŞMA:

Kemik iliği kökenli hücrelere mitoz sitimülatörü olarak etki gösteren PHA-P 1960 yı
lında insanlarda aplastik anemi ''tedavisinde
de kullarulmıştJır. Wang (8) 1982 yılında yaptığı çalışmada büyüme çağındaki
farelerin
proksimaJ. tibial epifizlerine PHA-P uygular
yarak büyümenin azaldığını göstermiştır.
Kırık oluştuğunda iyileşme periosttan gelişen
preosteoblastik hücrelerden ve kısmen etraftaki mezanşimaJ. hücrelerden gelişerek oluşur. Kırık iyileşmesinin değerlendirilmesi ise
radyolojik, histolojik, biokiriıyasal, biofizik
ve histokimyasal olarak yapılabilinir.
Radyografini!n knıık iyileşmesini takipte önemli bir yeri vardır Kaynama köprüleş
menin oluşmasıyla; tamariılanır. Altıntaş CD
kobay tibia fibula kırıkları üzerinde yaptığı
çalışmada kırık hattında

köprüleşmenin

6.

haftada oluştuğunu ve ortalama 10-20 derece açılaşma ile kaynamanın olduğunu bildirmiştir. Tavşan
fi:bulalarında ise 4_ haftada
köprüleşme

başlamıştır,

açılaşma

olmamış

tıın". Kırık iyileşmesini etkileyen hareketlilik
faktörü ortadan kalktığından iyileşme normal olmuştur. Her iki grupta radyolojik
farklılık tesbit edilmemiştir.
Kırık iyileşmesiniiı histopatolojik değ€.r
lendirilmesinde PHA-P uygulanan grup ile
kontrol grubu arasında 2 haftadan sonra
başlayan osteoklastik aktivite yönüyle farklılık olduğu tesbit e_dildi. Eozinofil h:ücre ar-
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tımı ve iltihabi hücre reaksiyonu görülmesi
PHA-P nin etkisi olarak değerlendirebilinir.

Çalışmamız sonunda periferik kan hücrelerinde :m:itoz · sitinlülatörü olan PHA-P niiı
kemik kaynama dokusu üzerine osteoblas>tik
ak.tiviteden .çok osteoklastik aktivite üzerine
etkili olduğu sonucuna vaıııldı.
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Erişkin: b~yaz · tavşallıar Üzerinde yapı'~
lan bu. çalışmada, deneysel olaırak oluşturu
lan. kullanmamaya· bağlı osteopeni üzerine,
24 ~ sü'reyle 1 MRC ünite/kg her 12 saatte bir verilen sentetik Salınon kalsitoninin
etkisi, kontrol grubu ile karşılaştırılarak belirlerimeye çalışılmıştın'. Deney ve kontrol
grubu tavşanların sağ arka bacaklanı alçı
ile immobilize edilirken, sol arka bacakları
karşılaştırma için kullanılınıştır.
Kalsitoninin osteopeniyi önlemede olan
etkisi, deney ve kontrol grubu hayvanlarda
deney öncesi ve deney sonrası kan kalsiyum, fosfor ve alkalen fostataz değerlerinin
ölçülmesi; kuru kemik ağırlık kayıp yüzdelerinin karşılaştırılması ve lıistolojik kesitlerden elde edilen kemik mikırograıfilerindeki
korteks /medülla Ck/m) oranlarının karşılaş
tıınılınas-ı ile belirlenmeye çahışılmıştn.r. Sonuçta kalsitoninin osteopeniyi önlemede etkili olabileceği kanaatine varılmıştır.
Kalstionin, tiroid bezinin parofoliküller
hücreleri tarafından salgılanan bir petit hormondur. Yapıları in vivo ve in vitro çalış
malarda, kalsitoninin osteoklastik kemik rezorbsiyonunu inhibe ettiği gösterilınıştir.
Cıo, 16, 19) Kalsitonin hipokalsemik etkisini
kalsiyumun barsaktan emilimini veya böbırekten atılımı:m· değiştirerek yapmıyor, doğ-

rudan kemik üzerine etkiyerek yapıyor. f7,
11) Hayvanlar üzerinde yapılan radyoaktif
kalsiyum kinetik çalışmalarında, kalsitoni-

.n:i~
NJ:?Okaİ~mik etkisini; i~k~let :sisteıtlhı.den
kalsiyum' salının. hızma.. aza.Itai:ak '·yaptığı
gösterilıniştir. cı,

fi'l

Bıl ·~alışniaİaıf, · ·• kemili:

rezorbsiyonu:iıcta artma ile birlikte giden iskelet sistemi patoloıii!lerinin örılenmesinde

kalsitoninin kullanılabileceği fili:rini .doğur
Kemik . rezorbsiyonunun artmasıyla
birlikte giden Paget's Hastalığı ve osteogenezis .imperfektada kalsitonin tecıavisinin faydaJQ olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (3,6) . Osteoporozdada kemik yakımının
yapımına göre arttığı bir durum söz konusu
olduğu için, osteoporozun önlenmesinde de
kalsitoninin etkili olabileceği düşünülmüş
tür. Ekstremitelerin belli bir süre immobilize edilmesi kemik rezorbsiyonunu artırmak
tadır. Fakat buradaki tablo diğer metabolik
kemik hastalıklarına benzemediği için, trabekül kütlesindeki azalmayı daha iyi tarif
eder düşüncesi ile, osteoporoz yerine «osteopeni» teriminin kullanılınası uygun görülmüştür C4, 15). Bazı araştırmacılar,
düşük
kalsiyum diyeti ve prednizolon verilerek osteoporoz geliştirilıneye çahştlan sıçanlarda,
kalsitonin verilocek kortikal kalınlığın azalmasının önlendiğini bildirmişlerdir (9,20).
muştur

Bizde adult tavşanlar üzerinde yaptığı
bu çalışmamızda, sağ alt extremitelerini alçı ile irnınobilize ederek kullanmamaya
bağlı osteopemi geliştirdiğimiz
tavşanlara,
12 saatte bir 1 DRC Ünite/kg sentetik salmon kalsitonini vererek osteoporozun önlenmesindeki etkisini belirlemeye çalıştık.
mız

*· Ercıi,'yeı,3 üln. Tıp Fak!,, Ort<:·pedi Ye Tıravmatoloji Anabilim Dalı Öğ. Üyeleri
Tıp Fak. Patoloji Anabilim Dalı Öğ .. Üye8i
*** Erciyes Ün. Tıp Fak. Fizyoloji Anabilim Dalı Ôğ. Üyesi
**** Erciyes Ün. Tıp Fak. Biyokfmya Anabilim Dalı Öğ: Üyesi

** · Erciyes Ün.
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gün süre ile 37°6 kuru ha'Vada tutularak su-

Bu çalışmamızda ortalama ağırlığa 3,2
olan 12 adet Yeni Zelanda Tipi adult beyaz
tavşan kullandık. Bunlardan ailtıısını deney,
altısını da kontrol grubu olarak ayırdık, Her
bir tavşaın eter anestezisi ile uyutularak sağ
aırka ekstremiteleri beline kadar alçı ile immobilize ediliri"ken, 5oı arka eitremitleri yeli osteoporoz meydaiıa · ·gelip gelmediğin!
kontrol için serbest bırakmıştır. Herbir hayvandan ilaç başlanmadan önce 2 şer cc kan
;umarak Ca, P, Alkalen fosfataz çalışılmak
üzere muhafaza edilmiştir.
Deney 24 gün devam etmiştk' Bu süre
içinde deney grubu altı hayvanın her birine
12 saatte bir ı MRC Ünite/kg sentetik sal
mon kalsitonini CCalcitonin-Sandoz) % 0,9
fok seri:in fizyolOıiik ile dilüe edilerek cilt altin:a uygulandı Kontrol gİ-ubundB.ki 6 tavşa
na ise aynı. miktar serum fizyolojik oniki
'saatte .bir cilt atlına uygulaııimıştırr
süresince
yemi, havuç ve marulla beslenmişler, su içmelerinde bir kısıtlama yapılmamıştır Hayvanların . alçıları her hafta
·değiştirilmiş, alçıya baglı bir komplikasyon
ollişmariıasina özen gösterHmi:ştir.
Deneyin
son gününde, son doz salmon kalsitonini uygu1anmasından 2 saat sonra, herbir tavşan
.dan Jki:şer cc yeniden kan alı!ll.Ulış ve biyoldmyasa,l çalışma için muhafaza edilmiştir.
Daha sonra tavşanlar yüksek doz eter veri.lerek öldürülmüş, herbir tavşanın sağ ve sol
arka bacağıruın tibia ve femur kemikleri yumuşak dokulardan anndınlarak çalışma yapılmak üzere alıkonmuştur.
Tavşanlar

normal

•

24 günlük deney

tavşan

,

.

arındırılmış

j

Elde edilen femurlar mukayeseli kuru
agırlık tayinleri için, tibialar ise radyolojik
inceleme, histolojik kesitler ve mikrografik
olçümler için kullanılmıştır. Sabit kuru ağır
lık tayini için femurlar 3 gün süre ile % 100
lük alkolde bırakılinış, daha sonra 6 gün süıre ile eter - aseton
karışımı ile
muamele
edilmişti:r İki günde bir bu solüsyon değiştirilmiştir. Böylece
yağdan
temizlenen
kemikler sabit ağırlık kazanınçaya· kadar 5
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ve kuru ağırlık tayini için
Her bir tibianın rontgen grafileri alınmış, bunlar fotograf üzerinde üç
misli büyütülerek koırtikal
kalınlık tayini
ve korteks/medulla oranının saptanmasında.
kuıllanılmıştır. Daha. sonra formol de muhafaza edileın tibia. kemikleri 0,6 N HCL asitte 24 saat tutularak demineraılize edilmiştir.
Herbir tibianın proksi:mal ve distal metafize
yakın diafiz bölgesinde
standart iki nokta
belirlenerek 5 mikron kalınlığında ild ayrıı
kesit alınmıştır. Bu kesitlerden h~rlanan
preparatlaır H E. ile boyanarak, mikrometrik ölçüm yapan mikroskopta incefondi. Herbir kesitten 4 ayn kortikal kaılınlık alınarak
bunların ortaılamaSıl korteks olarak; herbir
kesitten iki ayn medüller kanal çapı ölçümü
alınıp bunların orta.laması da medülla . olarak kayıt edildi Daha sonra herbir kıesitten
korteks/medülla oranı. Ck/ml hesaplandı.
( CŞekil - 1) Bu şekilde hesaplanan ınikrog
rafik k/m oranları hem i:mmobiılizasyona
bağlıı osteOporoz gelişip gelişmediğinin belfrlenmesinde, hem de kalsitoninin korteks
kalınlığ:ıının azalın.asım
önleyici et:kisinin
olup olmadiğının saptanmasında kullanıldı.
İstatistik hesaplarında ortalamailar aırası farkın önemlilik testi Ct testil kullanıldı.
dan

kullanıılınıştır.

:,;<:kil-1 :
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BULGULAR:
a)

Biyokimyasal inceleme :

Kalsitonin verilen hayvanlarda ,deney
sonu kan örneklerinde kalsiyum değerlerinin
düştüğü fosfat değerlerinin önemli biır deği
şiklik göstermediği ve alkalan fosfataz değerlerinin
arttığıı gözlenmiştir
<Tablo D.
Kontrol grubunda ise deney öncesi ve sonrası kan değerleri arasında beli:rgin bir fark
gözlenmemiştir.

:T~LQI: ~yokimyasal

sonuçlar:

Kalsitonin verilenler
Den.ey• Öncesi
n

T

SD

X -+ Sx
..

o,ı

ci.3

0,1 :!:

01 6
3,9

:!: Sx

Ca ~; mg

6

lP

6

3,8 :!: 0,2

IAık P mü/~1 6

21,2 :!: 1;6

ı~

mc

10,l :!:

Deney

Sonrasıv

.

. SD

p

.t

..
0,76

5,Jl

( o,oı.

3,7 :!: 0,3

0,8

0,34

)>.0,05

36,2 :!: 3,1

7,6

•t,4i

<. o,bl

o:•.'

1

Kalsitonin Verilmeyenler
Deney Öncesi

Deney

!Jon~"ası

n

-x + Sx

SD

-x + Sx-

i:D

'

t

p

Ca

;~

mg

G

9,9 :!: 0,2

0;5

9,9 :!.: 0:1

0,3

1,18

> 0 05

p

5; me

6

3,8 :!: 0,2

0,4

3,5 :!: 0,2

0,4

1,92

)-0,05

Alk p' mü/gıl 6

20,0 :!:: 1,9

.;,6

,, 3'0
...

1,48

';> 0,05

:

2J 1 0 :!:

ı,2

1

TABLO II : Kuru ağ1rlık ölçüınİeri

Kalsltontn verilenler

Denek

Alçılı

Alçısız

7800

8000

Fark: ....

--·
1

2
3

"

.5

o

850D

7500

8000

7900

2,5
4,4

.s

Denek

-r
1

2

3

7800

8150

4,2

4

6600

1000

S,1

5

6'00

6850

6,5

--

115

1
1

1
1

11
1
1

Kalsitonin veril]J1eyenler
.,._

--

Alçılı

Alçısız

Fa:rJıt ~

6100

6700

9,0

6300

MSO

5,3

6000

6VOO

13,0

5840

6820

14,-l

5300

6530

18,8

7810

820()

4,8
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c) Radyolojik ölçümler : İmmobilize
Alınan tibia kesitlerinde yapılar kortex
edilen tibia gcrafilerinde yapılan radydlöö0CZ"i'Ral1nll:klan ölÇillnleri
nesaplanan kortex/
ölçümlerde, immobilize edilmeyen kemiklere medülla oranları, immobilize extremitelerde
göre lwrteks/medülla oranlarında hafif bir belirgin bir azalma göstermiştir. Kalsitonin
azalma görülmüşse de istatistiki açıdan veri:Len hayvanlardaki kortex/medülla oraa:ı.
önemli bulunmamıştır. Kalsitonin alan ve aL .!ardaki azalmalar karşılaştırılınca, kalsitomıyan gruplar
aırasında da radyolojik ölnin verilenlerdeki bu azalmanın önemli dereçün:tlerde belirgin bir fark bulunmamıştır.
cede yavaşlamış olduğu gözlenmektedir
CTablo IID
dl Histolojik kesitlerde yapılan mikrognıiik ölçümler,

ve'

TABLO III : Mikrografik ölçümlerdeki kortex/medülla
al

oranlannın karşılaştınlması

Kalsitonin alan ve alını.yan gruplarda, alçı immobilizasyonunun k/m oranlarına
etkilerinin karşılaştıınlması.

------

n
n

cx + sxı

SD

Alçılı

12

0,209+0,25

0,085

Alçısız

12

0,248+0,024

0,082

t
bl

kim

k/m

=

n
'

·---------

4,55

cx

SD

+xı

Alçu.sız

12

0,375+0,03

0,10

Alçılı

12

0,245+0,02

0.08

.

t

P<0,01

-~·---·· "'~·-""""··-~----· -""~-----

= 4,31

P<0,01

Kalsitonin alan ve almıyan gruplardaki k/m oranlarındaki azalma farklarının
karşılaştırııinası.

k/m:..
1

_ _ _!::::_::_~:...:··

n

.

'.

CX +

SD

~Xl

~

= 2,56

Kalsitonin

c+ı

12

0,042+0,009

0,032

t

Kalsitonin

(-)

12

0,112+0.026

0,089

p < 0,05

Not : n kesiıt sayısı. Herbir tibiadan ikişer k~si't ahri"inı~tir:·.,,.,
~o.-.;..

.: .... ..,;: ,".:.._-.: ...,,,.,,,;............,._,_

j TAR~'tirn:'.:· ~,

1

~

.:"

;~:~;;Hı;i·~,,; a X

ma yft~Clafü:ııiı ·ka:rlşı:l:aşwı'ifüığında,
·

·

lf.alş~~,ıpn ver;i~ıı.r~~ruptajğ):~,yv~~rolı'i .
de ~Y sonu al!ınan kan örneklerind~ kalsiyu
de~erlerindeki düşüş kalsitoninİi!l bekıerl.en Jtllisidir (4,17) '.1 Alkalei'i;!:ifusfataz {;le·
ğetıer~~,ki artış ~ıenuhtell!~~~;p. osteobt,asti~ aktivitenin kalsitonin etkisi ile artmasına' bağ~tlrr Cl3,14HilJR:lıru ağıf:rıklarıri ka:tşıl~tınlll}~Pıl ile aılntJM1'.ısonuçl~)p.cel<rndi~inde~ gerek kalsitonlli 'verilen ğerekse .kalsl.to- ·
ni~ veri;lttteyen heın;,iki grup~,:.çla tavşa:p.m ,
im;J:ılob:hlize edilen extremitesinden alinan ti- '
bJ. ken:li~inin kunfl.'.J:\ğırlığındtW~ferbıkt bffa-

'·'"-"r·;

kalsiioni-

nin bu azalmayı· önleyici belrrgin'"J?Jr., ~fkisi

cıttauğın>ıgözlenıWşJ:it. Si.;J-Jowsey"~e' t:;hi-

roJf .ise. por.cine..kalsitonin kullanarak tapal
d
ln:ıJ<:i
y,
tıkl~ ça1ışın '"~n a, ~toninirr ;uru
ağırhk kaybım azaltıcı belirgin bir etkisf ol-

ma~m söyle~edir c 4ıu:;ı~.

'

.

~:

~

!'

Radyolojik <Gtçümlerde·::'i:~One:rnli bir tark
edemediğimizin sebebi yaptığımız öl~üm
tekrrlğinin çok lilMkas olm~lısıdır. Ost~po
rozll:Il,i; radyoloi~tıplarak ;:-gti,[frlE:ıbilm!3si [~ç,in
için kemik kütlesinde en
'%
kermk~mi
nerz;;lihsyonund'itX% 40 otte!h.\nda bit kf.yıp
kıfaiWt'gore b'Blirglıı· bir az'almıt'vardıi-·"·:Az-al:-· ·-oımasr gerektiği··. birçOk' ·araştınriauı~tar-afınelde

az s9.

dan tıelirtilmiştir c12L ?4 Gü:q. gibi kısa bir
.süırede bu k~dar ki.ıiıe' kayp';- ,öiması güçtür.

da

Zaten tablö II'ye, bakınc~·
görüyoruz ki
kmu d.ğırlik kayapları aricak % 2,5
% 14,4
arasında gerçekleşmiştir. Daha 'lı.zlin ·sürede
yapılan ve da.ha çok osteoporoz
gelişti.rrilen
çalışmalarda da, k;:ı.lsitçminin kortex incelmesini ·önleyici ·belirgin .bir .etkisinin .gözlenmediği bi:ldirilmektedir (4, 17)

ile

~tkisinin . olup olmadığı halen tartışma konusudur: Olıimsui' sonuç alınan çalışmaların
çoğu porcine caföitoıliii ile yapiliriıştlr. Bu
bakımdan Salmon Caicifonfuiıi belki
daha etkili olması,. bizim;olumilu sonuc;:. almamıza sebep olmuştur. Yine de. klinik uygulamada Sa.lmon kalsitoninin tavsiye edilebilmesi için, dalha kapsamlı çalışmalara. ihtiyaç

tle

vardıi';

İmmobilize kemikte

rezorbsiyonlin artolarak kor:tikal incelme,. kortex/m~ülla -0ran!nın azalması .beklenen bir
sonuçtur. Her ne:kadar Si,ngh.ve-!pwsey etkisini bıılmamışlarsa d~; Jo:vsey kediler üze/ rlıide yaptığı. Çalışmasında. Uzun süreli porCune kalsitoniiı. verilerek diyete' bağlı' osteopörozun ·~~l-9ne'Biledeğirii göstefriıiştir Bunu
da büyük ölçüde' ' rezbrbsiyonu azaltarak
yaptığını söyJemektedir. C4, ,13 1 .1.'ll. Fujita ve
ark~aşları ise, kalsitoiih:ıiı1. h~m :kullanmamaya bağlı osteopenfri. heirıcıe· kortizon alı
masına bağlır

nU;ıa; b~ğıı osteoporôZ.lı.AP.ıe{iiğini;. k:emiğin

mineral

kompozisyonunun ·

değiştirmeden

\:ı.gtrl&gını ''ven dayariıklrlığını ··artırdığını bil~
dirmişlerdlr

(9). Wase··ve Yarkadaştar:ı. da sı
çanfürdai yaptuklatı çalıştnalıwında; .kalsitonin verilerek kor:tikal kemik kaılınlığının artırıldığını, bunun da kalsitoninin kemik yapımım armrıcı etkisi ile olduğunu öne sürmüşlerdir (20). Singh ve Jowsey, Chirroff ve
Jofsey çahşm<tlarında porcine calcitonin kullanmışlardır. Hayvanlarda yapılan deneysel
çalışmalar sonucu Salmon kalsitoninin, porciıne kalsitonine göre daha etkili olduğu öne
süırülmüştür (3). Bundan dolayı bizim ça.Iış
mamız olumlu sonuç vermiş olabilir.
Yine
üıkelEıt sisteminde generalize osteoporoz yapan osteogenezis imperfektada . ve Paget
hastalığında Salmon kalsitonini ile tedaviden olumlu sonuç alındığı bildiilmektedir (3,
6). Sıçaı-ı.larla yapılan iki ayrn çalışmada ise
kalsitoninin osteoporozu önleyici önemli bir
etkisi göst'€ırtlemememiştir (5,18). Bazı araş~
tırmacılar ise, büyümenin hızlı devresindeki hayvanlara uzun süreli k.alsitonin verilmesi ile, kullanılmamaya bağlı osteoporozun
önılenebildiğini söylemektedirler (2,8)
ceği

Yukarda.ki görüşlerden de anlaşılabile·
gibi ka:J.sitoninin osteoporozu önleyici
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Farklı iki Hızda Epifizden Kemik Uzatmasının· Histopatolojik

Mikroanjiografik
* Dr. Mahir GÜLŞEN,

* Dr. Eyüp S.

*" Dr_ Turan ÖKTEN,

* Dr.

Epifizden kemik uzatmaları yöntemin
nedeni .ile giderek daha yaygın kullanılmaktadır Cl, 4, 6, 9, 14). Uzama; gerilme sonucu oluş~n Salter-Harris. tip 1 epifiz
ayrılmasının tedrici
distraksiyonu ile elde
edilmektedır · C3, 5; 7, 8, · ır, 13, 16, 19). Bu tür
uzatmada epifiz plağınıın erkenden kapanabileceği ve uzatmanın büyüme 'çağı sonuna
yakın yapılmasının uygım olacağı konusunda yazarlar hemfikirdiler (3, 4, 8, 11, 14) .
Ancak epifiz pla.iının bütüiılüğünü ve fonksiyonlarını bozniada;n; küçük distraksiyon
kuvvetleri tatbik ederek· i:ı.e uzama elde edilebildiğini · gösteren· yanı .çalışmalar
bildirilmektedir <5, 6, 19}. Bu araştırma.; geliştir
meyi düşündüğÜmüz çok amaçlı bir eksternal fiksatör için ön çalışmadır ve günde ı
mm ve 12 saatte bir 0,25 ının'lik distraksiyoriun · epifiz plağı yapısına, fol:ıksiyonuna ve
vaskular:izasyonuna etkisini inceleme amakolaylığı

<.:ıyla yapılmıştır.

MA'fERYEL VE METOD :

Özel olarak tasaırlanıp imal ettirilen tek
.çubuklu eksternal fiksatör, 20 adet 10.5+0.5
haftalık Yeni Zelanda tipi beyaz tavşanın
sağ
femurları:ı;ıa alt epifiz ve diafizlerinin
later::ıJinden, eter anestezisi altında 4 adet
yanın çivi «Uç kısımı yivli 2 mm
çapında
Ki.rchner teli» ile kapalı perkütan olarak tesbit edildi ve radyolojik kontrolları yapıldı.
Hayvanlar ıo'arhk iki gruba ayrılıp
gruba günde bir defa ı mm, 2. gruba
günde iki defa 0.25 mm (12 saatte bir} toplam lS mm distraksiyon yapıldı, Proflaktik
ı.

Karşılaştırllması
A.inli

olı;u-aık

KARATAŞ;

HOPil.MA.z.

3 ~ süre ile Sefazolin kas içi enjek-

~f<>n .Yoiiı~ia: lmllaruldi,. •Distraksiyon bitiminden 4. hafta sonra eksternaı fiksatör çı
kaırııldı ··,ve

hayvanlar kafeslerinde serbest
Dietraksiyon bitiminde CL dönem)' distraksiyon .bitiminden. 4 hafta sonra
c2.1 dönem> ve hayvanlar 24 haftalık olunca
<3 • dÖnemr her iki grıiptan tavşanlar yüksek \:ı.oi ete'r•ile'ôldürüldü. Abdominal aortadan baryum sülfat ve çini mürekkep karı:şunı enekte edildi
(18,21). Her iki .femur
ekstraperiostal olarak çıkartılıp .kumpas ile
boyli:la:ıı ölçüldü ve diBtal epifizo
ınetafizer
'bolgenfu sfübilite'si kontrol edildi. Hayvanlahn ·büY"iiinesilliri durduğu yaş olan 24. 'haftada C5) ··Çıkarııari. ·· :fe:ıriilrıaiıın ön-arka radyografileri çekildi. Çıkarıt~iı. i'emUırlffi.' ·tani:ponlu formailin He teı:;l?it ~ilip· hidroklorik
asit ile dekalsifiye edildiler..Alt epifizlerin
·ön yansı. dikey kesi ile çıkarılıp :rutin histoldjik tEıkibe ıi:ıind.1. Fehi.uırun. kalan bölümü
ise Spaıteiıolz yöntemi ile saydamlaştmldı
·cı1; 18). Normal ·ve uzatılımş taraf femurlarıından hazıırlanan s mikronluk histolojik kesitler herriatoksilen-eosin ile boyanıp aşık
mikroskobu ile, 1 ının'lik saydamlaştınlmış
kesitler disseksiyon mikroskobu ile karşılaş
tırmalı olarak inC€lendi.
bı:rakıldılar.

BULGULAR:
2 · hayvan derin enfeksiyon ve apse, ı
·hayvan uzatma sırasında oluşan femur kı
'rığı, 1 hayvan ölüm nedeni ile deney dış:ı,
'kaı1dılar. Bunun sonucu her iki gruptan ı.

. * &cdyes ün .. Tıp Falı;ültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,
Er?iyes :l'.)'n.' Tıp Fakültesi Patoloıji Anabilifu Dalı,
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dönemde 3'el'", 2. dönemde 2'er, 3. dönemde
Mikroanjiografik bulgular : Tfun femur3' er hayv~ değ~rlen~eye. alında. . . , . . ,, .. lı;ı.rda . epif:izer ve metafwr damarlar gösteli.{~.ir~ :1' J~~emd~ 1~ ~~ru~:::;rj,leqi}p.i, ..2 grgptıa, tAm; ha~~~~a epifüz
Uzamcri'
ta ortalama 11.06 mm cıo.Ş, 11.6, 11.lr mm) ,. plağı m;.askü:ler ]3:~lırken, L grupta tüm dö.' ' '
'
f '
' '.
' ' '
'.
' ' l ·· .·
. '.
,. '.
'
2. grupta ortalama 10.7
C10.2; ll.3;, 10;6. ~ı:ıewı,e,r{:t~(~aqna, ,tarafında femur alt epifizi
mm) simetrik uzama elde edildi. 2. dönem- vaskü1er ·hale gelınişti. Her iki grupta da

mm

de mevcut olan. ~·.J'"i~Pttı ~s~ı:~e :ıV·
mm, 2. grupta ıse 8:f?~X~ ~.ı,,~ ı<t?-:::}3 . . ~3nemde (büyüme sonu) 1. grupta 1 tavşanda, uzatılan fe!11urcia hafif varus deformitesi

~ii~i~µş~u x~. ,k,ö~t;.:bi,·~ 'ii~ •\ızllnıuk iilr~
kı 'yoRtJ'.· ntğer ·haivanilircia· ise 2:3 ·ve 4.5
nim:' 'fü:1füa hıe\rcuttu. ·Bu ·grupta elde ediİeiı
ort~Gl.fua uzatma 2:3' riiril idi; 2. grupta iSe
femurlar normaldi; elde edilen ortalama
:uzatma 7.8 mm C7.5, ;~;l, 7.8 mmJ idi. Bu
dönemde her iki grupta mevcut olan· uzunluk
miktarı farklılığı, Mann Whitney U,,testine
göre istatistiki açıdan. anlamlı idi Cu: 9,P <
0.05) (20).
Epifizo metafizer :stabilite: ı. dönemde
bölge hareketli
idi ve periost sağlamdı, 2. grupta ise bu bölgede minimal hareket vardı ve p&iost yine
sağlamdı. 2. ve 3. dönemde tfun hayvanlarda uzatılan femurların epifizo metafizer bölgeleri hareketsizdi.
1. grupta epifizo mt:ıtafizer

Histopatolojik bulgular : 1 grupta ı. ve
2. dönemde epifiz plagının hipertrofik bölge distalinden ayrılma ve uzatma bölgesinde
kemik doku tesbit edildi. Epifiz büyüme kı
kırdağının yer yer kalınlaştığı, devamlılığı
nı yitirdiği, kolumnar yapının
kaybolduğu
ve kemik köprüler oluştuğu gözlendi. Büyüme sonunda (3. dönem) epifiz plağı ortadan
kalkmıştıı ve kemik dokusu içinde yer yer
kıkırdak artıkları tesbit edildi. Bu dönemde
karşı femurlarda epifiz plağı normaldi.
2. grupta distraksiyon bitiminde Cl. döneml epifiz kıkırdağı bütü)nlüğü bozulmamış, kıkırdak kailınlaşmış, kolonlar uzamış
ve yer yer kolumnar yapı bozulmuştu Bir
femurda epifiz kıkiırdağı metafize doğru dil
şeklinde uzamıştı. 2 . grupta 2. ve 3. dönemde
epifiz plağı hemen hemen nornıa.ı görünümde idi ancak, yer yer kolumnar yap;ı bozulmuştu. S. dönemde karşı taraf femurlarında
epifiz plakları nonnalldi.
' ·· ·
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1

ep\\\t.!-'~.it~~;I\1~~~{i.z~!;cdfotmarlarda
bir .~~pı:ı~ tY??:~t,.eqHemedi.

belirgin

·

·
··
Radyografik bulgular : 24 haftalık hayvanlarm. normal .• femurlariı':ida; artsu~·· ı:\pifiz
Jiattı' 'açıktı. (·grupta "uzatma :ııarafüıida·epi"
fii .fiatti'; de~amlılığını 'yittmriş, dii~e~iZ ve
incelıniştl: 2' ~pta 'ise uzat'ma 'tarafı:ndıin
epifiz hattı:rl.yı gÔ:iiinÜm:u I1odıaıdi.
•TARTIŞMA ı
Epifiz~r uzatma"laırda genellikle tam çiviler ve çift lateral çubuklu veya C şeklin
de ekıstertnail fiksatörler
kullanılınaktadır
Cl, 4, 9, 12, 14) .. Daha basit ve sade olan tek
taraflı ekstemal fiksatörlerle de uzatma yapılabileceğini De Bastiani ve aırkadaşları (5,
6l göstermişlerdir. Bizim eksternal fiksatörümüz de bu konuda. başarılı olmuştur_

Gerilme ile oluşan epifiz ayrıılınasının
tedrici distraksiyonu ile uzama elde edilınek
te ve uzama bö1gesi kemikleşmektedir. Aneak epifiz plağınıın bütünlüğü ve fonksiyonlarının da bozulduğu özellikle tavşanda çalışanlar tarafından rapor edilınektedir (10,
11). Koyun ve köpeklerde ise farklı sonuçlar bildirilınektedir (3, 8, 13, 16). İnsanlarda
epifizer uzatmaya rağmen epifiz plağının
fonksiyonları ve yapısının bozulınadığı rapor edilınektedir (8,9) Fakat epifiz plağının
bütünlüğünü bozmadan uzama elde etmeye
çalışmak daha emin ve mantıkla. bir yol olarak görülmektedir.
Düşük germe kuvvetleri ile daha uzun
_sürede ·epifiz plağının bütünlüğünü ve fonksiyonlarını bozmadan uzama elde edilebileceği bildirilıniştir C5, 6, 19). Bu tür' uzatma
için. gerekli olan germe kuvvetfrıin, invitro
olarak epifizi ayirabilen kuvvetiıl % 5-ıo'u

k'k.cti!~"·61duğli 'bü1Uhlnıişt& (15) . Biz

de

dü-

şü!{ 'kerme' k:uvVeti iie 'eıJifız: pfagı:na zarar
vermeden uzatma yapabildik.
· Normalde epifl1 plağ~ ava:skülerdir, epifizer ve metafiz'er da:madar epifizi geçemez
(2,2ll. Trueta ve Amato (22l epifizer dolaşı
mın engellenmesi ile. epifiz plağının nekroza
gittiğini, devamlılığın yitirip yer yer kemik
köprüler oluştuğunu; meta:fizer dolaşımın engellenmesi
de epifiz plağının ·kalınlaştı
ğını, kolumnar yapısının .bozulduğunu ve metafizer revaskülarizasyona · izin verilince epifiz plağının metafize doğru dil şeklinc:le uzadığını tesbit etmişlerdir. l,Jzatma için geçirilen çivilerin epifiz plağına zarar. vermedikleri c.~ gösterilmiştir (11,12). Mikroanjiografide . uzatma sonuc:u epifize.r ve metafizer damar:lanmada 'bc::ıitrgin bir ~~lma gÖsteremekle be,r~b~r. epifiz .Pl~ğind~ meydana 'gelen
değişiJdiklerill., .. cti~tr:aksiyÔn sebebi ile olu-.
ŞÇJ.ltl darrı:a:r ,gerilmesi·· v~: .1:>~ ,bağlı. olarak
gelişen kanlanma bozukluğundan olduğunu
düşünüyoruz. Bu konu sık a:railıklarla yapı
lacak mikroanjiografik çailışroalar, kan akıı
mıı çalışroalan ve doku oksijen basıncı ölçümleri ile aydınlatılabilir kanısındayız

nec

Epifiz plağının bütünlüğünün bozulduğunu ve erken epifiz kapanmasını göstermesi açısından mikroanjiografi yararlı olmuş
tur.
Büyüme devresi sonunda, elde edilen
uzatma hazlı dıstraksiyonda çok azalmış, yavaş distraksiyonda ise biraz azalmakla birlikte korunmuştur. Yavaş uzatmada epifiz
plağının fonksiyonlarının biraz azaldığı bildirilmiştir (6). Bulgularımız
literatür ile
uyumludur (6,10,lll.
Sonuç:
1
yarım

Tek çubuklu ekstemal fiksatö:- ve
çiviler kullanılarak epifizer uzatma

yapılabili:r.

distraksiyon ile epifiz plağı
ve fonksiyonları bozulmadan
uzatma elde edilebilir.
2 -
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Dev Hücreli Tümörü

Olgularında

* Dr, Güven YÜCETÜRK

*** Dr. Öğuz ÖZDEMİR
Benign tümörJer grubunda sınıflandırdı
ğıımız

Dev Hücreli Kemik Tümörü yüksek
rekkurrens ve % ıo luk metastaz yapma
şansı ile low-grade bir malignite gibi davranmaktadır (6,10). Ancak histoloik yapısın
da maligniteye tam uygunluk gösterdiği söylenemez (1).
Bu tümeral oluşumun tedavisinde; küretaj ve kemik greftiemesi, kürataj sonrası
kimyasal koterizasydn, cryosurgery, kemik
seınenti ile doldurma, marginal veya geniş
eksizyon en sık kullanılan cerrahi yöntemlerdir (2, 7, 9, 11) Alınan sonuçlar yönünden
literatür çelişkilerle doludur. Küretaj ve kemik sementi dolgusunun her zaman yeterli
olacağını savunanların yanında, rnkk.urrens
ve metastaslann önlenmesi için en emin yo"
lun baştan geniş eksizyona gitmek olduğunu
düşünenJ.er vardıır (9,10) .. Tüm
çelişkilerin
kaynağım ise değişik çailışı:nooılann ··serile~
rinde ortak .karakterdeki olgularıln be.nie'İ'
işlem sonuçlarının verilmemiş olması yani
değerlendirilmelerin belirli bir staging <evreleme) kullamlmadan yapılması oluşturur.
Her Dev Hücreli Tümör oıgı.isun.u benzer
radyolojik görüntü ve kil.inik davranış içinde
bulamadığımıza göre, birinci yapılan küretai-.
gıreftleme'ıiin sonucu diğerinden çok farklı
olabilecektri Başansıızlık cerrahin yeteneksizliğinden değil
olguya göre kullanılacak
yöntemin yanlış seçiminden · kayi!laklanıyor
olabilir.
MATERYEL VE METHOT

ı

E. Ü. T . F. Ortopedi Kliniğinde 1979-1986
tedavi görmüş 22 Dev Hüc-

yıllan arasında

* Ege Üniv.
** Ege Üniv.
*** Ege Üniv.

Cerrahi

Girişim Sonuçları

**· Dr Fikri ÔZTOP
*** Dr. Akın KAPUBAÖLI
reli Kemik TüJ:nörü Olgusu değerlendirilmiş
tir. Tanı ve. ilk operasyonlarıı tarafımızdan yapılan 16 olgu ile, dışarııda ameliyat edildikten
sonra rekkurrensle bize başvuran 6 olgu ay~
n gruplar olarak incelendi. Daha önce Campanacci ve Enneking tarafından kul!lanıılan
ve olçlukça benzer özellikler gösteren evre~
leme kriterleri olgularumzın değerlendiril
mesinde kullanıldı C2,8). Surgical Staging
Sistem'e uygun evreleme kriterleri (Tablo
1) de gösterilµıiştir Histoloik
preparatlar
gözden geçirildi. Ancak tümörün davranış
biçimini etkilemediği için grading yapılmadı
(2,8) Tedavi, oı;ık~loıiik cerralhi girişim tipleri~ uygun olaırak: küretaj, marginaJ ·eksizyon, ve geniş amputasyon olaırak sınıflandı
rıldı (2).

SONUÇLAR:
22 olgunun 15 i kadıın, 7 si erkektir. En
küçük yaş 17, en büyük yaş 55 o.rtalama 32 Oc
larak bulunmuştur. 5 olgumuz 9. ay"3 :yıl, diğer 17 olgu 3-7 yıl, ortalama 6 yıl izlenmişler
dıir. Tümör 7 olguda tibia üst ·ucu, 5 olguda femur alt ucu, 3 olguda fibula başını, 2 olguda
radius a[t ucunu, 2 olguda humerus alt ucunu tutmuştur. Ayınca femur ailt ucun, uına
alt UCUiil ve olekranon'un tutulduğu· birer
olgumuz mevcuttur.

Stage ·<Dönem) 1 de 1, .stage 2 de ı7 C15 i
ilk başvl.lru, 2 si rekk.Uirensle gelen ve stage 3
de 4 Ctümü dışarı,dan rekurrensle gelen) olgumuz

vardır.

Stage 1 deki 1 olgu :yanlız küretajla tedavi
5 yıldır ı::ıkkurrensi yoktur.

.eqilmiştir,

Tıp F. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Doçenti
Tıp F. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Doçenti
Tıp F. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı uzmanlık öğrencileri
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Stage 2 de primer gelen 15 olgunun 3üne
marginal eksizyon yapılmıştır Fibula başı
eksize edilen birinde bir yıl sorura nüks oluş
muş. bu defa geniş. eksizyon ve radiotherapi
uygulanmıştır.
Bölgede açılan radiotherapi
yarasını kapatmak için yara ü.stüne asit döktüren hastada geniş eJ?fekte atonik yara nedeni ile sonradan amputasyon uygulaması
gerekmiştir. Primer olguların ıı tanesinde
geniş eksizyon ve gerekli rekonstriktif girişimıler uygulanmıştır. Hiçbiırinde rekkurrens yoktur_ ı olguda tümör çıkıkçı tarafın~
dan çiğnendiği için enfekte yaygın tümör
nedeni ile doğrudan amputasyona gidilmiş:
tir. Stage 2 de dışarıdan cr:ekkurrensle gelen
2. olguda geniş eksizyon uygulanmıştır, rekurrel:is yoktur.
Stage 3 grubuna koyduğumuz 4 olgunun
tümü önceden rekkurrens yapaırak' bize baş
vurmuş hastalardıır. 1 olguda önceden yanlız küreta.j yapılriı:ış ve 3 ay sciıira nüksle bize başvuran hastaya feniurüst uçtaki yaygın
tümör içiri ancak .marginal eksizyon ve megaprotez ile rekonstriksiyon yapılmıştır. Radiotherapiye gönderilen hasta 6 aydır izlenmektedicr: Diğer 3 olgudan birine önceden
küretaj ve greftleme, birine küretaıi ve kemik sementi, diğerine küretaj.kimyasal koteTizasyon ve greftleme uygulairiruŞtır. Tümör
doklısunun yaygın ve ekstrakompartmentai
yerleşiihi, hiçbir temizJ.eme olanağı olmaması nedeni ·ile maalesef hepsine amputasyon
yapma zorun'luluğu doğmuştur.

TARTIŞMA:
Kemiğin dev hücreli ·tümörü hayatın 3
ve 4. on yıllarında en sıktır U,2). Olguları
mızda ortalama görülme yaşı da 32 olarak
bulunmuştur. Seks literatürde· farklı oıran
lardadır C3,4,8). Seriihizde kadın olgular büyük oranda fazladıııt ( % 70) ,
Kemiğin Dev Hücreli Tümörünün evrelesinde •değişik yöntemler vardır (2,3,8): Tümüyle radyoloiik kri.ter!er kulla.nılaırak · ya.-
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pılan Campanacci evrelemesi tömürün tedavi ve prognozu için her zaman iyi bir endikatör değildir. (8).

Ennekingin (2,3) kriterleri
olduğunu gördük Gerçekten Stage ı Benign Latent Dev Hücreli Tümör çok nadir görülmekteydi. Bu tip olguların sık gelmeyişi
nadirliği. yanında heJ.ihangi bicr: yerde uygulanan basit bir küretajla iyileşebilme özelliğine bağlı olsa gerektir.
Statge 3 Benign
Agressiv lezyonlar ise küretaj .veya marginal
eksizyon ile tedavi edildiklerinde büyük biır
cr:ekurrens yüzdesi gösteıiyocr:lardı. Enneking"e
(3) göre küretaj sonrası stage ı lezyonlarda
% 10, Stage 2 lezyoınlaırda % 30 ve Stage 3
lezyonlarda ise % 80 rekurrens şansı mevcuttur. Stage 3 grubundaki olgulammızın tümünü başka bir yerde tedavi edilerek ınÜks
ile gelen. hastalar oluşturuyordu. Bunlardan
üçünde tek tedavi .seçeneği geniş arrıputas~
yon oldu~
·
.
Olgulanmızı

ne

evre:lediğimizde sonuçların anlamlı

Stage 2 olgularımız ise marginal veya
eksizyon ile tedavi·edildi. Marginal eksizyon .uygulanan biri dışında rekkurrens
görülmedi.
geniş

Küretaıi. sonu
cryosucr:gery veya kemik
sementi dolgusu
başarılı sonuç aldıkları
m bildiren. yazarlar vardır (7~9). Küretaj
sonrası sement doldurulan ve rekurrens_ ile
başvuran 2 olgumuzdan birine ampµtasyon
yapma zorunda.· kalışımıZ bu girişiihi bizim
için güvenilİ:nez _kıldı

ile

Sonuç olarak, Kemiğin Dev Hücreli Tümöründe operasyon öncesi iyi bir evreleme
yapma .ve Stage 1 gfubu olgularu:ıcı.a küretaj,
Swge 2 grubunda marginal veya geniş eksizyon, Stage 3 Agresiv tümö.::- olgularında
ise en az ve ilk seferde geniş eksizyonla tedavi etrne gereğin inanıyoruz. Öne küretaj
yapıp beklemek, rekurrens olursa dalla geniş bir operasyonu planlamak düşüncesi çoğu zamaıiı· gereksiz arrıpütasyonlara neden
olabilmektedir.

TABLO 1
KEl\1İGİN DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜ İÇİN

EVRELEME KRİTERLERİ
STAGE CDöneml 1: BENİGN LATENT
- Oldukça nadir görülür (% 1oı
- Sağlam bir reaktif kemik kabukla çevrilidir.
- Orta derecede neovaskularite
isotop uptake gösterir.
- Lezyon ile subkondral kemik
arasında 1 Cm. veya daha fazla nonreaktif normal kemik var-

KAYNAKLAR:
1. Dahlin, D.C. : Giant Cell Tümör Of Bo-

ne, Am. J. Roentgen,; 144 : 1955, 1985.
2. Enneking, W. F. : Muscu:ıoskletaı Tümör Surgery, Vol. 1: 69-87, Chuırchill Li-

vingstone, New York, 1983.
3. Enneking, W. F.. : Musculoskletal Tümör
Surgery, Vol. 2: 1435-1468, Churchill Livingstone, New York, 1983.
4. Goldenberg, R. R., Campbell, C. J., Bon-

figlio, M. : Giant Cell Tümör Of Bone,
J. B. J. S., 52-A : 619-633 June 1970.

dır-

-

Endbsteal yüzde çok az veya
hiç erezyon yoktur.

STAGE CDöneml 2: BENİNGN AKTİF
- Sık görülür C% 80l
- Sağlam ancak düzensiz kalınlıkta reaktif kemik ile çevrilidir.
.· -"- Daha bol neovasküler cevap
vardır

- Sintigrafide radyolojik görüntünün ötesine uzanan aşın arrtmış uptake vardır.
- Sürekıli büyüme gösterir.

STAÇ:E, CDö.neml

3 :.BENİGN AGRESİF

:- Nadir görülür C% lOl
- Çevresindeki reaktif kemik düzensizdir,. :t>azı bölgelerde bütünlüğü kaybolur.
- Aşırı artmış neovaskularite ve
isetop uptake gösterir.
.:.:__ Kemik korteksinden çevre dokuya ve ekleme hıızla invaze
olur, yumuşak doku: yayıılımı
gösterir.
- Çok çabuk genişler, rekurrens
şansı çok yüksektir;

5. Haırris. W: R., Lehmann, E.

C. : RecurG:iant Cell Tümör after En Block
Excision Of The .Distal Radius, J. B J.
s .. 65-B. :. 618 Nov. 1983.

renıt

6. Uı.rsson, ~. E., Lorentson, R., Boquist, iL. :

Giant Cell Tümör Of Bone, :J. B. J. S.,
57-A: 167.

7. Marcove, R. C., Weis, L. D. : Cryosurgery In The Treatinent Of Gian.t Cell Tümors Of Bone, Clinical Orth., '134 : 275289, 1978.

a.

McDonald, D J .. Sİm, F. H .. Mclead, R.
Dahlin, D. J. : Giant Cell Tümor Of
Bone, J. B. J. S., 68-A : 235, Feb 1986.

A. .•

9. Persson, B. M., Ekelund, L. : Favourasle
Resu:ıts Of Acrylic Cementation For Gi-

ant Cell Tumors, Acta Orth Scand _ 55 :
200-214, 1984.
10. Rock, M. G., Pritchard, D. J., Unni, K.

K. .: Giant Cell Tum.or Of Bone,

.:c B. J .

S., 66-A: 269, Feb. 1984
11. Yücetürk, G., : Diz Bölgesi Tümörlerin-

.de Lokal Radikal Rezeksiyon: ve Rekonstriksiyon, 8. Milli .Türk Ort, ve Trav.
Kongre Kitabı Emel Matb $ : 327 Ankara 1984.
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Biant Celi (Dev Hücreli Kemik Tümörü)

Olgularında

Cerrahi Teknik Seçimi
* Dr. Mustafa F AKYIT..DIZ,
** Dr. Faham S, SİPAHİOGLU
Genellikle genç erişkinlerde ortaya çı
ıGiant Cell tümörleri,
nispeten nadir
görülen benign tümörlerdencliJ?. BunJann %
10 oranında malignite kazanması ve kesin
tam için ·biopsinin gerekmesi, yapılacak tedavinin· seçimi konusunda tereddütler yaratmaktadır. ·Giant Cell tümöı:ılerde uygulanan
rezeksiyon, küretaj ve amptasyon girişimle
ri; töınürün lokalizasyonu,. metastazlrurı ve
malignite derecelerine göre değişmektedir.
kan

Yazımızda, SSYB Ank~r,a ·'Hastanesi Or-

1983 ila 1987 yıllan arasında tedavi gören 7 Gian{·ceıı. hastasına,
mevcut .literatürler ışağınd~ ,vücut. taraması, tümörün lokalizasyonu ve korteks. ha.rabiyetleri göz önüne alıınarak seçtiğimiz cerrahi teknlkler ve post~operatuvar sonuçlan sutopedi

Kliniği'nde,

nulmaktadır.

MATERYAL ve METOD.

ı

Kliniğintizcie son 4 yıl içerisinde Giant
Cell tamsı
tedavi gören 7 hasta değerlen
dirilmeye alliilIIlıştır. Kliniğin yakın bir geçmişe sahip olması nedeniyle takip ·föllow-up»
sürelei'i 3 yılı geçmemektedir Rekürrans en
erken 18 ay sonra görülmüştür. Preoperatif
tanıda lezyonun
lokalizasyonu ve çapı değerlendirmeye aılınmış, metastatik. lezyonlaııın araştırılması amacı ile Tc 99 sintigrafileri 'yapılmıştır. Bütün olgularda tümörün çapı, kemik çapmın % SO'sini
geçmekte idi.
Gruplandırmada cCampanacci> sınıflandırıl
ması esas alınmıştır. Tablo 1)

ile

GRADE I

GRADE II : Korteks incelmesi az, erozyon
var .,delinme yok,
GRADE III : Korteks'de. delinriıe ve
doku infiltrasyonu.
Tablo 1 : «Campanacci»

yumuşak

sınıflandınlması.

Bütün olgularda kesin tanı insizyonel
biopsi ile konulmuştur. Ceııraıhi girişim lezyonun sınıfına bağılı olarak; lezyonun küretajı, eksizyon ve küretaj, geniş rezeksiyon
ve küretaıi, geniş rezeksiyon ve amputasyon
kategorilerinde yapılmıştır. <Tablo 2) Biırçok
yazar tümörün; çevresindeki yumuşak doku
ile birlikte rezeksiyonuni.ı tavsiye etmekle
beraıber % 50. oranında diz eklemi çevır~in~
de görulen bu tömürlerde. on~~i foriksfyon:
ların kaybedilmesi
açısından bu tekniğin
pratikliği• tartişmalı~r.

: Lezyonun ,küretajı ve greftleme,

GRADE I

GRADE II : Eksizyon - küretaj ve greftleme,
GRADE III:

Geniş

rezeksiyon veya amputas-

yon.
Tablo 2 : Tedavi

şeması.

haıra,.biyeti
göstermeyeın % 75
Grade I olgularda küretaj.~v~
greftleme yeterli olurken, kavite duvarlarına
koterizasyon veya kriyoterapi uygulayan ya-

Korteks

,dolayında

* SSYB Ankara Hast. Ortopedi Kl. Ba~asistam,
** SSYB Ankara Hast. -Ortopedi KI. Şefi. Prof. Dr.
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: Korteks incelmesi yok, sobkondral kemik erozyonu yok,

zarlar da vardır,. Lezyonun büyüldüğün.e göre otojeff veya banka grefi kaviteyi dold'U,T-

SONUÇLAR :

.
3'ü erkek, 4'ü kadın olaıi ıl~taja,nn or..
tallama yaşı 20,5 (7-35 yaşl ve tÜİlıörün lokarez!~~~ont:=etay~p·==:le~e b!Y~!°J lizasyonu % 57.1 oranında diz ekl~ çevre.siıride idi. Uzun kemik lokalizasyonlaı hem
komşu eliJ.em korunabilmektedir. Subkond: .. dillfiziel hemde metafiziel kon:ri.nuuydu. Epiraı kemik· küretajı da buna dahildir.
:l'iziaJ. tutulma yoktu. İki olguda•lSay sonra
Geniş rezeksiyon, bütün tümörün ari-. nüks görüldü Kemik taramlwında lezyon
blok çikarılması demektir. İntra--artikül~r :~ bölgesmin dışında tutulma gö~@. Nüks
veya Eksi)ra-artiküler olabilir. Uygun olgı.:L:. görülmeyen olguların geç taıtip sonuçları
!arda ıµnputasyon yapılır.
ileı:i y:illaırda sunulacaktır. C~l:" l)
mak

içj<iı kullamlıt.

'

:.:·><'"'

,''

,','>' ';,,:,'

<',,,,,,
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ŞeJdi 1

TEDAVİ ı

iK.orteks harabiyeti olmayan olgularda eksizyon ve küretaj, subkondral tutulma ve
kortexte delinme olanlarda geniş rezeksiyon
ve küretaıi uygulanmıştıtr. Yumuşak doku tutulması olanlarda ise blok rezeksiyon ve amputasyon uygulanmıştır. <Bkz. Tablo 21 Tümörün başlangıcındaki çapı nüks oranında
belirgin bir yer tutmaktadır. Subkondral kemiği tutanlarda ve eklem k:ıka.rdağı harabiyeti olanlarda :nüks daha fazladır. Nüks oranı cerrahi tekniğe de çok bağlıdır. Nüksün

çok görüldüğü vakalar, cerrahi girişimin
yeterli olmadığı durumlardır Geniş rezeksiyonda ilk üç yıldan sonıra nüks olaso.hğı en
azdır

Komplikasyonilar : 1 olguda enfeksiyon,
olguda ise non-union, yaniden greftleme ve
internal fiksasyon gerekti. Enfeksiyon yüzeye! O'lup onbeş günde şifa buldu. Non-union
ise nüks olguya ikinci kez küretaj ve greftlemeden sonra oluşmuş ve Küntscher çivisi
dle intramedüller olarak tutturulmuştur.
ı

CResim

ı

ve Resim 21.
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Resim

ı Grade III Femuralt uçta Giant Cell, pre.Sop ~e J)öst-op üç ay,

Resim : 2 Aynı hastanın 15 aysonra ikinci ariıeÜyatı .· s~nrası :gelişen nqn:union
· ve üçüncü ameliyat sonrası intra-medüİlei· tes:i;ıitt
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ı(lli:ldt'61du~·buiUhili:ıişi&

Cis). ;Bii a~ dü-

şilltl?;erm~{k:lıwetliıe eı)i.flz plağınai::;farar
vermeden. uzatma yapabildik;
... NoririalÇie ·~pfüz PlaJti a~askülerdfr, epifizer ve metafizer daına,a:Jar epifİii :geçemez
(2,21). Trueta ve Aİnato (22) epifiier dolaşı
mın: engellenmesi ile' epifiz '.plağının· nekroza
gittiğini; devan:i.ıııı:ğ!n yitirip yer yer· kemik
köprüler oluştuğunu; metafizer dolaşı:rriııi engellenmesi ile de epifiz plağının kalınlaştı
ğını, kolumnar yapısının bozulduğunu ve metafizer reva&külarizasyona izin verilince epifiz plağının ınetafize doğru dil şeklinde uzadığınL tesbit etmişlerdir. Uzatma iç~n geçirilen çivilerin epifi;ı plağma zarar vermedikleri cb gösterilmiştin .. (11,l~l. :Mikroanjiografide m;atına sonucu epifizer xe metafizer daıp.arlaıµı:,ıada b~ltrgµı bir azalma gi)stereınek
le berab~r. epifi~ 'pl~ğııida m'.ey~ani gelen
cieğişikliklerill, ··di~traksiyon ...sebebi . il~ . olu-.
ŞOO dam~ .gerllll'l~ı;i· ve 1buna .bağlıo}arak

gelişen kanianına b~z~l~ğundan: olduğunu
düşünüyoruz.

Bu konu sık araılıklarla yapı
lacak mikiroanjiografik çalışmalar, kan aktı
mıı çalışmaları ve doku oksijen basıncı ölçümleri ile aydınlatılabilir kanısındayız
Epifiz plağının bütünlüğünün büzulduve erken epifiz kapanmasını göstermesi açısından mikroanjiografi yararlı olmuş
tur.
ğunu

Büyüme devresi sonunda, elde edilen
uzatma hıızlı dıstraksiyonda çok azalmış, yavaş distraksiyonda ise biraz azalmakla birlikte korunmuştur. Yavaş uzatmada epifiz
plağının fonksiyonlarının biraz azaldığı bildirilmiştir (6). Bulgulanmız
literatür ile
uyumludur (6,10,11).
Sonuç:

1 yarım

Tek çubuklu eksternal fiksatö.: ve
çiviler kullanılarak epifizer uzatma

yapılabilir.

distraksiyon ile epifiz plağı
ve fon:ksiyonlan bozulmadan
uzatma elde edilebilir.
2 -

Yavaş

bütünlüğü

.l: AsıanoğJu: O.:::•Bacak. 1 eşitliği.. 1 9.. Milli
Türk Ortopedi:::ve Tr;~~atol~ji ,Ko_ngre
Kitabı .. Ankara, . Emel Matbaacılık 1987,
s~yfa 3-ıd. 1
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Kemiğin

Dev Hücreli Tümörü

Olgularında

* Dr; Güven YÜCETÜRK

*** Dr. Öğuz ÖZDEAfİI\
Benign tüınöder grubunda sınıflandırdı
Dev Hücreli Kemik Tümörü yüksek
rekkurrens ve % 10 luk metastaz yapma
şansı ile low-grade bir malignite gibi davranmaktadır (6,10). Ancak histoloik yapısın
da maligniteye tam uygunluk gösterdiği söylenemez (1).
ğıımız

Bu tüme:ral oluşumun tedaviSinde; :küretai ve . kemik greftlemesi, kürataj sonrası
kimyasal koterizasydn, cryosurgery, kemik
sementi ile doldurma, · ıriarginal veya geniş
eksizyon en . sık k~llanılan cerrahi yöntemlerdir C2, 7, 9, 11) Alınan sonuçlar yönünden
literatür çelişkileı:fo doludur. Küretaj ve kemik sementi dolgusunun her zaman yeterli
olacağını savunanların yanında, ırekkurrens

ve metastaslann önlenmesi· için en emin yo,.
lun baştan geniş eksizyona gitmek' olduğunu
düşüneniler vardır (9, 10). Tüm
çelişkilerin
kay.İıağı.~ ise değişik çaılışm.aoı.lann serile~
rinde.. ortak . karakteırdeki. olgularıtı:ı. benzer
!şlem 50nuçlanhm verilmemiş olması yam
değerlendirilmelerin belirli bir staging Cevreileme). kullanalmadan yapılması oluşturur.
Her Dev Hücreli Tümör olgusunu benzer
radyolojik görüntü ve klinik davranış içinde
bulamadığunıza göre, birinci yapılan küretaj~
gıreftleme'nin sonucu diğerinden çok farkl.iı
olaibilecektri · Başarısıızlık cerrahin yeteneksizliğinden değil
olguya göre kullanılacak
yöntemin yanlış seçiminden kayın.aklanıyor
olabilir.
MATERYEL VE METHOT :
. E. Ü. T. F. Ortopedi Kliniğinde 1979-1986
yılları arasında tedıivi göırmüş · 22 Dev Hüc"

Cerrahi

Girişim Sonuçları

** Dr Fikri ÔZTOP
*** Dr. Akın KAPUBAGLI
reli Kemik· Tümörü Olgusu değerlelıp.irilmiş
tir. Tanı ve ilk operasyonları tarafımizdarnya
pılan 16 olgu ne; dışarıda ameliyat ecllldikten
sonra rekkurrerıSle bize başvuran6 olgu ay~
rı gruplar olarak.incelendi.. Daha önce.Cain~
paın.acci ve .Enneking tarafından kulliıhufan
ve oldukc;a
özellikler . göstererı evreleme kriterleri oigUla.."J.IXUZıri . değerlendiril~
mesinde kullanıldı (2,8). Surgical · Stagmg
Sistem'e ·uyguiı; evreleme kriterleri c;rablo
1) de. gösterilmiştir Histoloik preparatlar
gözden geçirildi. Ancak tümörün cıavranıŞ
biçimini etkiıemediği için grading yapılmadı
(2,8) Tedavi, onkoloıiik cerralhi girişim tipleri~ uyguiı; o1a1raJı: küretaj, marginal. eksizyon, ve geni9 amputa,syon olaırak s:ınıflandı
rıldı (2).

benzer .

SONUÇLAR:

En

22 olgunun 15 i kadan, .7 si. erkektir..
küçük yaş 17,. en büy,ü}{. yaş 55 ortalam.ı;t 32 o~
larak bulunınnştur. 5 olgumuz 9 ay:-3 yıl, .diğer 17 olgu 3-7 yıl; ortalama 6 yıl izlenmişler
dıir. Tümör 7 olgiıda tibia üst ucu, 5 olguda femur alt ucu, 3 olguda fibula başını, 2 olguda
radius a!lt ucunu, 2 olguda huınerus alt ucunu tutmuştur_ Ayınca femur alt ucul1, · uına.
alt ucun ve "olekranon'un tutulduğu birer
olgumuz meveuttur.
Stage CDönen:ıJ ı. de 1, stage 2 de. ı7 Cl5 i
ilk başvuru,;.2 si rekkmensle gelen ve stage 3
de 4 <tümü dışarıdan rekurrensle gelen> olgUmuz vardır.
Stage 1 deki 1 olgu yanlız küretajla teda:Y;i
ediffiıiştir,.5 yıl~r rekkurre;ıısi ;y.oktUır.

* Ege Üniv. Tıp F. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Doçenti
Tıp F. Ortopedi ve Tra.vmatolodi Ana Bilim Dalı Doçenti
*** Ege Üniv. Tıp F. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı uzmanlık öğrencileri

** Ege Üniv.

Stage 2 de primer gelen 15 olgunun 3üne
marginal eksizyon yapılmıştır Fibula baş~
eksize edileı; "birinde bir yıl soma :qüks oluş
muş' bu ·~efa geniş'.eksi~yon :ve radiotherapf
uygulanmıştır.
Bölgede açılan radiotherapi
yarasını kapatmak içiJı yara ÜStüne asit döktüren hastada geniş . eıü~kte :;ı.tonik 5yara l nedeni ile sonradan amputasyon uygulaması
geı~eknıiştir. Primer . olguların 11 . tanesinde
geniş eksizyon ve gerekli rekonstriktif giıiŞimler uygulal}mıştır. Hiçli:iırİnde rekkur-:.
rens yoktur 1 o1guda tümÖrçıkıkç~ tarafın
dan çiğnendiği için. enfekte yaygın tümör
nedE)~·.ile. dôğru?ari amputasyona · gidilmiş
tir. Sta,,ge. 2· d:e' dıfanct~n ırekkurrensıe gelen
2 olguda geniş e!tsizyoİı uygulaİımıştır, re:ıı:urrens yoktur.
·
·
·
Stage 3 gin:ıbuna koyduğumuz' 4 olgUnun
tümü oncecten. r.ekkurrerıS' yaparak; bize baş
vurmuş hastaıardrrr~-'1 olguda önceden• yanlız klireta.j yapılmış ve 3 ay sonra nüksle bize MŞVUırıin hastaya feiiıur\·üst uçtaki ya'Ygm
tüfuör için ancak marginal eksizyon ve megaprötez <ne: relionstriksiyon yapılmıştır. Ra~
diotherapiye gönderilen hasta 6 aydir izien~
mektedir Diğer 3 olgudan birine önceden
küretaj ve greftleme, birine Ji:ürefuıj ve kemik sementi, diğerine küretaj..kimyasal koteIizasyon' ~e' greftlefue'uyguıanifuŞtfr: Tümör
dokusti.nUri. 'yaygiıi ve· eksttakoriıpartiiıentai
yerleŞiiiıi; hiçbir temizleme olanağı olinaması · nedeni ·ile maalesef hepsine amputasyon
yapma zohınluluğu doğmuştur.
TARTIŞMA:
.Kemiğin dev hücıreli ·tümörü hayatın.3
ve 4. on yıllannda en sıktır· Cl,2). Olgulanmızd.a. ortalama ·. göl'Üline yaşı da 32 olarak
bulunmuştur. · Seks ıheratürcie farklı oranlari:IadıI' c3,{sJ': S~rimizcie kanın oI'.guiar büycik' or'aiida fazül&ır (% 70);!• 5; ;

. . Keıniğin Dev f,Iücreli Tümörünün . evrelesllıde d~ğişik yÔntemiei- varC!ır (2,3,8). Tümüyle radyoIOfik kriterler kullanılaıtak · ya.-

pılan

Cam.panacci evrelemesi tömürün tedavi ve prognozu için her zaman iyi bir endikatör değildir (8).

Olgulaırınıızı Ennekingin (2,3) futerleri
ile

eVTelediğimizde sonuçların anlamlı

oldu-

ğ{ınh gorduk Gerçekten Stage ı Benign La-

terit0röev 1 Hücreli Tümör çok nadir görülmekteydi. Bu tip olgulann sık gelin:eyişi
nadirliği .yanında herhangi biır yerde uygulanan basit< bir küretajla. iyileşebilm0 özelliğine bağlı olsa gerektir.
Statge 3 Benign
Agressiv lezyoıllar ise küretaj veya marginal
eksizyon ile tedavi edildiklerinde büyük bir
rekurtens yüzdesi gösteriyorlardı. Enneking' e
(3) göre küretaj sonrası stage 1 lezyonlarda
% 10, Stage 2 lezyo:nlaırda % 30 ve Stage 3
l~yon,larda ise % ao rekürrens şansı mevcU.ttur Sta.ge 3 grubundaki olguİammızın tüınüiıü. başka. bir yerde. tedavi .edilerek nüks
ile.·gelen· hastalar'öıuş'tuıruyorau. Bunlardan
üçfuıd~ tek tedavi seçeneği geniş amputasyon oldlı. .
"
'
.
Stage 2 olgularımız ise marginal veya
eksizyon ile tedavi edildi. Marginal eksizyon uygulanan biri dışında rekkurrens
görülmedi.
geniş.

Küretaıi .soı:m

cryosuırgery veya kemik
.dolgusu ile. başa:fılı sonuç aldıkları
bildfren. yazarlar vardır C7,9l. Küretaj
sonrası sement doldurulan ve rekurrens ile
başvuran 2 olguı;nuZdarı. birine ariıputasyon
·yapma zorunda· kalışıı:nlz bu girişimi bizim
için güvenilmez kıldı

~ınerı.ti

m

Sonuç olarak, Kemiğin Dev Hücreli Tüoperasyon öncesi iyi bir evreleme
yapma ve.Stage ı g[ıibu olgularuıda küretaj,
Stage 2 grubunda marginal veya; geniş eksizyon, Stage 3 Agresiv tümör olgulannda
ise en az ve ilk seferde geniş eksizyonıa tedavi etme gereğin inanıyoruz. Öne küretaj
yapıp beklemek, :tekurırens olursa daha geniş bir operasyonu planlamak düşüncesi çoği.i zamaın gereksiz amputasyonlara neden
olabilmektedir; .
riıöründe

TABLO 1

KAYNAKLAR:

KEMİGİN DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜ İÇİN

EVRELEME KRİTERLERİ
STAGE <Dönem) 1: BENİGN LATENT
- Oldukça nadir görüiclr C% 101
- Sağlam bir reaktif kemik kabukla çevrilidir.·
- Orta derecede neovaskularite
isotop uptake gösterir.
- Lezyon ile subkondral kemik
arasında 1 Cin. veya daha fazlanonreaktifnormaı kemik vardır-

-

Endosteal · yüzde çok az veya
hiç erezyon yoktur.

STAGE (Dönem) 2: BENİNGN AKTİF
- Sık görülür C%. 80)
- Sağlam ancak düzensiz kalınlıkta reak.tif kemik ile çevrilidir.
.
. .
-:-

.Dalıa:

bol neo'(asküler cevap

vardır

-

~

Sintigrafide radyplojik görüntünün ötesine uzanan aşın aırt
mış · uptake .vardır.
Sürekli büyüme gösterir.

STAG:f: monem) 3: BENİGN AGRESİF
_:_Nadir görülür
10)
- Çevresincj.eki reaktif kemik düzensizdir, . bazJ .. ~ö1gelerde bütünlüğü kaybolur.
- Aşırı artmış neo:vaskularite ve
isetop upta.ke gösterir.
_:. Kemik korteksmden çevre dokuya ve ekleme hazla invaze
olur; yuinti.şak. doJ.tü•· jayıl.'l.imı
gösterlr.
- Çok çabuk genişler, rekurrens
· şansı çok yüksektir;
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Giant Cell (Dev Hücreli Kemik Tümörü) Olgularında
Cerrahi Teknik Seçimi
* Dr. Mustafa F AKYILDIZ,
** Dr. Falıam S, SİPAHİOGLU
Genellikle genç erişkinlerde ortaya çı
kan Giant Cell tümörleri, nispeten nadir
görül~n benign tümörlerdendir.. BunJarın %
10 oranında malignite kazanması ve kesin
t.anı için biopsinin gerekınE'lsi, yapılacak tedavinin seçimi konusiinda tereddütler yaratmaktadu:-. Gfant Cell. tümöı:ılerde uygulanan
rezeksiyon, küretaj ·ve amptasyon girişimle
ri, ltömürün lokalizasyonu, metastazları ve
maÜgnite .derecelerine göre değtşmektedir.
Yazımızda, SSYB Ankara Hastanesi Orto:pedi Kliniğinde, 1983 ila 1987 yılları arasında tedavi gören 7 Giant . Cell hastasına,
mevcut literatürler ışıığu>;da ,vücut taraması, tümörün lokalizasyonu ve korteks. harabiyetleri göz önüne alınarak seçtiğimiz cerrahi teknikler ve post-operatuvar sonuçlan su-

nulmaktadır.

MATERYAL ve METOD:
Kliniğimizcie son. 4 yıl içerisinde Giant
Cell tanısı ile tedavi goren 7 hasta değerlen
dirilmeye alınımıştır. Kliniğin yakın bir geçmişe sahip olması nedeniyle takip «follow-up,,
süreleri 3 yılı geçmemektedir Rekürrans en
erken 18 ay sonra· görülmüştür~ Preoperatif
tanıda·. lezyonun
lokalizasyonu ve çapı değerlendirmeye alınmış, metastatik Iezyonlarun araştınlması amacı ile Tc 99 smtignı.file
ri yapılmıŞtır. Bütün olgularda tümörüri çapı, kemik çapının % so'sini
geçmekte idi.
Gruplandırmada cCampanacci• sınıflandınl
masa esas alınmıştır. Tablo !)

*

: Korteks incelmesi yok, sobkondraı kemik erozyonu yok,

GRADE II : Korteks incelmesi az, erozyon
var. ,delinme yok,
GRADE III: Kortek.s'de delin.riı.e ve
doku infiltrasyonu.

yumuşak

Tablo ı : "Campanacci» sınıflandırılması.
Bütün olgularda kesin tanı insizyonel
biopsi ile konulmuştur. Cerraıhi girişim lezyonun sınıfına bağılı olarak; lezyonun küre.
tajı, eksizyon ve küretaj, >geniş rezeksiyon
ve küretaıi, •geniş rezeksiyon ve amputasyon
kategorilerinde yapılmıştır. CTablo 2) Bk'Çok
yazar tümörün, çevresindeki yumuşak doku
ile birlikte rezeksiyonunu tavsiye etmekle
beraber % 50 oranında diz eklemi çew~in~
de göİ-ülen bu. tömürlerde ön7ınli foiiksiiön~
ların kaybedilmesi
açısından bu tekniğin
pratikliği tartışmalıdır.

: Lezyonun lı:üretitj~ ve greftleme,

GRADE I

GRADE il : Eksizyon - küretaJ ve greftleme,
GijADE III ; Geniş rezeksiyon veya amputasyon.
Tablo 2 :

Ted~vi şeması.

haırabiy~ti
göstermeyen % 75
Grade I olgularda küretaj. v~
greftleme yeterli olurken, kavite duvarlarına
koterizasyon veya kriyoterapi uygulayan ya-

Korteks

dolayında

SSYB Ankara Hast. Ortopedi Kl. Baışasistam,
Hast. Ortopedi KI. Şeft Prof. Dr.

** SSYB Ankara
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GRADE I

zarlar da vardır. Lezyonun büyüklüğüne göSONUÇLAR:
re otojen'veya banka grefi kaviteYi doldur~······
•
· ·
mak içi,ri kulıariılır.
·· < ~·... · ~,.
3'ü erkek, 4'ü kadın ()lfu,i?fi~~arın or.... .
..·· •·..
taııanıe. yaşı 20,5 (7-35 yaş)
.tÜın.öı:fuı lokaEksi.zYOn ve küretaj, inkomplet b]r bfqk Uzıısyonu % 57.1 oranında dı~.e»:l~ çevrerezeksifon •. tarzında. yapılmakta ve böylei:t;f~~} sinde idi. Uzun kemik lokailzaSyonlaı hem
komşu. ieklem korunabilmektedir. Subkond~; diafiziel hemde metafiziel kon~uydu. Epiral kemik küretajı da buna dahildir.
fizieı tutulma yoktu. İki olgtid.a~is:ay sonra
Geij.işrezeksiyon, bütün
.• Anüks görüldü Kemik tar~Cfü lezyon
blok- Ç\~®iması demektiır. İntra-artikÜler: ·•• bÖjg'esinin dışında tutulma g ·
· Nüks
veya ~~a-artiküler olabilir. Uygun oıgU:f·';igörülmeyen olguların geç
larda ~p:iıtasyon yapılır.
~~~'.•~J:l~ri . yıllaırda sunulacaktır.

ve

\szs;-s:--~:;:_-<_---

~-~;s:#:~i - ~

~:--~'~1~~--YJ<,
z: -i~-?:-:-LOKALİZASYON
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Falanks Cell
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% 57 diz çevresinde
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K
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E
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35
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Ort.. 2o;s~;;.f:::: % 42.8
·y~ ~'iİ{!\%57.2

I : % 29
ıı: % 42
llI: % 29

Şeldll

TEDAVİ:

Korteks harabiyeti olmayan olgularda eksizyon ve küıretaj, subkondral tutulma ve
korte:xte delinme olanlarda geniş rezeksiyon
ve küretaıi uygulanmıştır. Yumuşak doku tutuJnıası olanlarda ise blok rezeksiyon ve amputasyon uygulanmıştır. CBkz. Tablo 21 Tümörün başlangıcındaki çapı nüks oranında
belirgin bir yer tutmaktadır. Subkondral kemiği tutanlarda ve eklem kııkınlağı harabiyeti olanlarda nüks daha fazladır.. Nüks oranı cerrahi tekniğe de çok bağlıdır. Nüksün

çok görüldüğü vakalar, ceıTahi girişimin
yeterli olmadığı durumlardır Geniş rezeksiyonda ilk üç yıldan sonıra. nüks olaso.ilığı en
azdır

Komplikasyomar : ı olguda enfeksiyon,
olguda ise non-union, yaniden greftleme ve
internal fiksasyon gerekti. Enfeksiyon yüzeyel olup onbeş günde şifa buldu. Non-union
ise nüks olguya ikinci kez küretaj ve greftleıneden sonra oluşmuş ve Küntscher çivisi
iile intramedüller olarak tutturulmuştur.
ı

CResim

ı

ve Resim 21.
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1

Resim: 2 Aynı hastanın .15 aysonra ikinci ameliyatI'sondsl gelişen non~lip.ion
ve üçüncü ameliyat sonrası intra-medÜİl~r tespiti.
152

TARTIŞMA ı

Tüm.ör orta

yaşın

üzerinde çok görül-

mekıtedir. Kadınlarda

nispeten daha sıktır.
Bizim oilgularunıızda; Grade I % 28.5, Grade
II % 56, Grade III % 28.5 oranında rastlanmıştır Companacci'nin 209'luk serisinde %

58 Grade I, % 33 Grade II, % 9 Grade III
iken, D. J. Mc Donald'm serilerinde % ıoo'e
yakın Grade I görüldüğü yayınlanmıştır. Larscxn, oılgularaıın % 62'sinde yumuşak doku
invazyonu CGrade IID olduğunu ve bu grupta nüksün daha yüksek görüldüğünü bildirmiştiır.

Gee ve Goldenberg ise radiogra!ik görüntü ile klinik prognoz arasında bir bağ
lantı olmadığını ileri sürmüşlerdir. Mc DonaJd ve Larrson'da Rekürrens sıklıığının patolojik:

kırıkla.rla.

bir

bağlantısının olmadığı

ru savunmaktadıdar.

Bizimde Grade 1 olgularında hiç nüks
görülmemesi literatüııle uyum sağlamakla
birlikte, şimdilik erken sonuçlan bildirmekle yetinmekteyiz An-blok ırezeksiyon tedavi

için en iyi metod olup operasyona uygun ıo
kalizasyonda olan lezyonılar için başlangıç
girişimi olmalıdır. ( Örneğin : expansiyona
uygun fibula üst uç ve radius alt uç gibi}
Grade I olgulaırda daha tutucu bir cerrahi
girişim uygulanabilir.
Eklem yüzünün korunamayacak kadar yayılmış, genişlemiş tümörlerde ilk girişim olarak geniş rezeksiyon
tavsiye edilmektedir. cOmpanacci, Lamıon
ve Takechi, nüks olguların hepsinde rezeksiyon önennektedirtm-.
Duncan, Ja!fe ve Parsson ise, ikinci hatgirişimlerde bile daha az radikal
girişim ve beraberinde ccryosurgery.. veya;
cmethylmetacırylate»
uygulanmasını yeterli,
görmektedirler.

ta üçüncü

Rekürr6llt lezyonlar biyolojik olarak daha. agressif [ezyoınlar olmayıp ilk lezyondan
daha az eksizyon gerektirmektedir. Bizim
kanaatımız literatürlere
uymakle. beraber?.
an-blok rezeksiyonun eklemi ortadan kaldır
ması nedeniyle, 3-5 yıl sonra yapılacak ikin"
ci biır küretaj ameliyatından daha az zarar1ı olmadığı yönündedir.
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·.·kemiğin. '~etastatik i ümörii~·:Ölgula,rm~cCP~li~'.tiv ··cerrahi:;~(ri,şt~
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ı' ·Metast~il5ı;;!f~Yf;: ~r!~ı:i.!9:P-1.)$J::J:\1,ik

neop1~ıı:;ılı;t:nmn _,;n::csık

faırın %

.göziilenid.ir ;v;e,bun.80 i meme, prç~~t,1,,ı;tJi:c}_ğer,,ye .1;ıPP

rek karsinomlarından kaynaklanır
1970
ıi '·:Yıilahiarı · önce :, ıcafsınöm.!u' 1hasta.1ii:nh %
'fö~ ıs :ln2te hayat •süreleri· iÇiiı.de keffiik .ıi:ne
fastazlan 'so'tiudü .· patÖIO)ill"'kiruıl öluşuırken,
Jôir '25 'yil iÇliide'P,gelişell; möde'ri{}oo'io'-'Jfoc
moterapi yöntemleri yaşam Y${i_'ftfSfüi: Uzatmış ve ıdola,.y~sryla. •Pf\tolojik, .kırık göı;iJ.tmesi

,~eıiJ?gi~ 0 1~rikn·tm-,~ıŞtm)91:,,ö~~!1N~~ ~+F

·

elçstı::emitı;;fle; ,g~µş~ P!!ıiplet* lfıf1kıa,.r ~M~
.mi.yş,tağa.J(~ğ!ı,1 ,,ağq~1>!ba~1~1,zq:ı;; 1 ;y~;J<§1l~?r

lojik

ç.lıı,rak:;y,ı,k.ılnµş,;,$ıir,Jıastı:ı..·%'"b·,kagşı,~N:

.·c:'."~1::E'.g:;f;f::<i'.~t9ge4~ ;~liiıi.ğİ '.th.irıcJ~~ek~İ,t~
illıriaa·' 19'00:t985."'.Y11la±l ara,S1rlda'' i.Zfüilerr· 69

kemik·

:tn~fa5UÜ:lı'.:Iı:a'.rsn'ı.()ni '01giıiU: \,. 'cr&ğı:ir

iı~'.ilruriıai:. 'f~ r i!Midrurfıl!an,·"'•' ~i?;ı(S~ hid:ıluş

yerleri, biopsi sonuçlarına göre metast~:~F·Y'Cı
.p~n ;t'i.iro.~f ı:;Jpşi
tııuldı:

:V:e PJ:ime.t: ·~dağın. rYert ·vraş

·Hastalann,

izle:ıp.e.J!!8 ;{t~Jı~d11rtan•ş9;n

T<ı.:\ı:i :y.aşar,ıı. sijr,e}E}.ri;·:Pelj.rl~nd}::.
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bölgeTerindıfö'· ve"değiŞik'
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yörl.terlilerle 35 operasyon yapıldığı gözlendf;Operiısyön" so:ıiuçı~n": ta.r~:ı.ld~,

şıya bırı;ı,J,w;ıaJFtl'!rlg,, Jyiı;:ıltip} !J:t~~a,.syaz}ı ::l:J.!:ın

talarda bile .h9Y~t: sü,resir &ıtnıl4Jğı".' k~d~iri Iµ,
sa değildir. Bu durunı.da·:ı.h~J;ayı.:; kad~rine
terketmek hekimlik anlayışı ile bağdaşmaz.
Radioterapi ile ağm kontrol altına alınabilse
dahi hastanın rahat tıbbi bakımı ve fonksiyonlarının iadesi içiiı. cerrahi girişim ciddi
olarak düşünülmelidiır. Genellikle 1-3 ay ve
üzeri yaşam süresi olduğu kabul edilen hastalar için cerrahi girişim endikasyonu vard.ır (6l.
Tümöral lezyonun ortaya çıkardığı büyük kemik defektfori eski yıllarda C€rraıhi
konservatif tedaviye yöneltirken, günümüzde gelişmiş implant, özel yapım protez ve
kenıik sementi kullanımı cerrahi yöntemleri
daha ı:wantajlı kılmıştır (3,10) Bu tip yeni
cerrahi yöntemler kmık sonrası fonksiyonun
sağlanması, ağrının giderilmesi için kullanıldığı gibi, kırık öncesi profilali:tif amaçlarla da kullanılabilir. Aynca tümör kitlesini
küçülttüğü için hastanın
ıra~oterapisinde
verilecek total dozu azaltır (3)
<'

**
***

~:,:::

·>,:,,':_~--;:;.~:-;:.·.>;:··_:::

_;3''.-·':\;-.ç-:- \

:~0 :.·-":>.'.;.~_-:rn~.;:;>'.~,,,-... -

69 kemik metastazlı· olguniın 22 si kadın
( % 32) ve 47 tanesi erkektir C% 68)

50.80 yaş grubunda 53 C% 76,8) olgumuz mevcut olup, en çok tutuluş 51-60 ya.ş
grubunda görülmektedir. (% 34,7)
Kemik

metastazlru:ıı

57 olguda soliter ve

12 olguda multipl olarak

bulunmuştur.

An-

cak önceki yıllarda tüm olgulara sintigrafik
tarama yapılamad.ığı içiiı. veriler kesiiı. de.
ğildir.

Tutuluş yerleri <Tablo 1) de toplu olarak gösterilmiş olup, femuır üst uç en çok
tutulan yerdir (% 26). Bunu pelvis ve humerus üst uç izlemektedir.

Eiopsi sonucu, 41 olguda C% 59.4) Adenokarsinom, 14 olguda ( % 20,2) Epidermoid
karsinom, 12 olguda (% 17,3) İndiferan karsinom olarak değerlendirilmiştir. 1 Nöroblastom ve 1 Leiomyom metastazlı olgumuz
mevcuttur.

Ege Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doçenti
Aynı Birim UzmanlJ.k Öğrencisi
Aynı Birim UzmanlJ.k Öğrencisi

19 olgu primer odak bilinerek C% 27,5)
tedaviye alınmıştır. 50 o:lgu ise C% 72,4)
doğrudan kemik metastazı ile ve kanser olduğunu bilmeden bize
başvurmuştur. Bu
50 olgtınun 20 tanesinde C% 40) sonradan
primer odak yeri saptanmış, tüm olguların
30 unda C% 43,4) ise priıner odak geniş incelemelere rağmen hiç bulunamamıştır Primer odak, 12. akciğer, 10 böbrek, 8 meme, 4'
prostat, 2 gastrointestinal sistem ve 3 diğer organ yerleşimlidir.
Hastaların yaşam

süreleri (Tablo 2l de
En çok ölüm bize başvurduk
tan sonıra 3-9. aylarda olmuştur . C% 56,6L
Ölen .hastaların, ortalama yaşam ~üre.lel'.i 7.5
aydır. 16 olgu halen yaşamakta ve 1 ile 5,5
yıllık bir süredir. izlenıilektedirler.

ençok ·akciğer orijin1i olduğu, bunu ·böbrek,
meme, prostat •ve· gastrointestinal sistemin
izlediği görülmektedir. .Yanlızca kemik metastazı ile gelen .birçok
olguda ise priıner
odağı bulmak mümkün olmamıştır (10).
Olgularımızda
kadınlara ora:tıla

erkek tutuluşu C% 68)
hemen iki mislidir

.Ha8talığa tutuluş yaşının özellikle 4. decade üzerinde belirginleştiği ı bildirilmektedir C2,5l . ·Bizim serimizde· de olguların ( %
76,8) i 50 yaş üzerindedir,

gösterilmiştir.

tipleri (Tablo 3) de gösterilFemur üst ucu .e~ok tutulan ve pac
tolojik kırıık sonrası ro:nksiyonu en.çok kısıt
layan bölge olmakta·. ve 1983 yılıiıdaın beri
uygrua(lı.ğımız özel yapım
Megaprotez ne
tedavi edilmektedir cii>. Opere ~ilen tüm
olgularda ağn: hemezı tama yakın ortadan
;kalkmış, foiıksfy'ôn kını!: öncesi. dunimuna
getirilebilıi:ıişti~ ' :P~:?stop'eraüf ı&lı:aı radiote'rapi uygulamamıza 11f~en·2 1·oi~ dışında.
operasyon bölgesinde tümör ;:1ı;ek'.urrensi ~ö,
fiilmemiştir.
A;rıçajt, ~ .. o}guı.:J&
.. ınetastatik
.. ··,.·d."
olayım diğer kemiklerde
özellikle pelviste
Giırişim

miştir..

.

'
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~11-.;

>,j,,_..,,

·-~~

~,,.J,

ı,

geliştiği \ğ<SzlenlıiiŞtif:~
;:~

Operasyon ·Sôrtrasi yaşam· süresi, Megaprotez olgularında en kısa 2 ay Qlrı}u.ştıu.ı:-~ 17
oJ.&ı,ı, 3;-l,8 1;3-;y. ,ı;ıı;asıııı:ı.ruı, .ölürken ~m~n 8 ayl .
.~ ô1gllffi'u~· 1 'yilct~iı· ·~~ •. :)rı1a~ 4'.: olgumuz~e "i
yıl ara81nda ı};obıemsiz yaşamla
1
·~· surc:iUr:niek'teair:ı.er. ''Bi~.:~~i girtşim yapılan olguları:mzıdan 9 tanesL;l ':i:lY ile
.? )'.ıl arasında .Cmean _ş. ay) öliirken kalan 9
tanesi 9 ay ile 5 yıl 4 ay arasında mean, ortalama 2 yıl 9 ayJ yaşamaktadırlar;:··

ile :r

Palfativ cerrahi tedavi, ağrının gideril~
mesi, fonksiyonların geri kazandırılması,
lhastannı bakım konforunun sağlanması amacına yöneliktir. Hayat süresini değiştirmez.
:Multipl metastazlı hastalardı:ı bile. kemik
leZyonlannın ortaya.çıkıış{nk,n .iti~ten J1a7
yat süresi sanıldığı kadar az değildir. La~
ne'nin (1) serisinde bu zaman ortalama 5,6
ay, Harringtonun ~:;c3F' s~rlsinde 9,8 ay olarak buldlı.rttUŞfür: t. BiZim ~ olgulanmı:ı.da ise
ortalama 4{meai:ı> r1:s' ay Civai'Jnt:llidiir'F·
..:; ..·." ......'
\ .ı;.•Ö.ze.IJ;ikle,;.ka1çan~n. 1 .;w.tQ1Pjil,t, .J{,ll'J.k:l~

d~: modern. yöntemlerle yapılan ~aJiativ v.eya,' ,pr~fiaktif' ceri-B.hi' giriŞini'.ier sdnucu' hastaların liayat sıli'eleri Levy'ıün. seti.Sinde' (6ı
ı.f;5 ay, Hamngton'un (4} lM fıY o1arak
bikl.irilmiştir. . ·Bizim .. serimizde }t4egaprotez
uyguladığıil)JZ ll olgudan 7 .tanesi'. postoperetif mean 6 ay'da ölürken ka.lan ,4 olgu 10-

3~: ayi~k .bi~.. sü~ectir }r~a,ma~t~d.J1ar. Diğer

bÖlgelerden opere, 'edilen . oJglllaruruzın "yan~i bft.a:lama'(i liy·yaş~inış'Ken diğer Ya;rısr:ııtir

talama 33 aydır yı;\Şain:lar!iıı sürdürmektedirler. Hayat sürelerindeki bu uzaına operasy()mm hayat süresine. doğrudan etkjsinden de-

TARTIŞMA:

Meme; prostat, tifüid, 'akciğer;

böbrek
yap.
.maktadırla:r Cı>. Bizim serimizde pril'.ner
.kayD.a:ğı 'btiluriabileı:l:. olgtil~da, . metast~ın
karsinomlaı:ıı. sıklıkla k~mik

Femur .üst ucu metastatik lezyonların
ençok oturduğu belgedir. Vertebra metastazlamnın da dahil edildiği diğer bir araş
tırmamızda, femur ~t ucunu vertebra,. pelvis .ve hmrıerus izlemektedir Cıol.

metastazı

ğ~l. h~sta~;;_ yatağa ,b~ğ1ı:ılırria$1Th:ıiı.önl~nme

si,~ rahat bakim ve adjuvarit tedavilerf. rahat

uQ~ulayabiline avantajları ile ilgili olsa

ge-

J~}f.tir:."
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Op'erasy:dn ··sırasında •özel implant · ve
protezlerleibi:rlikte kemik sementi iyi bi:r dolguımaddesi olaiak kullanılabilmektedir Keinik ·semeiıti ·özellikle · kompresif güçlere· iyi
bi:r direnç· sağlar: Postoperatif devrede uygulanacak radioterapi sementin yapı ve direncinde bozukluk. yaratmaz (3,7)

(7). Sement ve inlplantın veYa protezin yeterli stabil:ite ·sağladığı olgulaırda bu. yöntem
kolay !ıkla uygUlanabilir (8). .0lgulaı:ımızda
bü tip .bir .radioterapi uygulaması yapılma
masına karşın, 29 olgudan
ancak .. 2 sinde
operasyon bölgesinde ırekurrens. görülmüş7
tür ..

Postoperatif devrede ameliyat bölgesine
radioterapinjn (2000-3000 R) rezidlliil tümörü yok edeceği ancak kemik kay-

Şonuç olaralı; metastatik kemik lezyonlu
uygun olgularda cerrahi girişimin ltisa hayat
süreİerine karşın gerekli olduğu kanisinda-

namasıni

yız.

yapıiacıiK

·cta

imkan&ız kılacağı bildifi.lmi~tir

TABLO 1
. METASTATtK KEMİK TÜMÖRU
OLGULARIMIZDA ruTuLUŞ YERİ

TABLO 3

(69 olgutfu .84 •tutuıUş. yeri ·Üzerinden)
Femur üst ucu ... ... ... ... ... 22 C% 26
Femur alt ucu ·; ... L<;, ...•. :"'·' · 9 f% 10,7)
Pelvis kemikleri . .'. ... ... ... ... 17 (% 20,3)
HUm0.ruS ... ,
. .. .. .
. . : . ;1:, ia ;(% 15~51
Diğer tütrl:Jter!iiki(:;f '... ... ... ... 2o (% 23,ffi
Y~~ş~ dokı.ii~f .. . ...
3 C% 3,8>
''

:

'µ'

''

µ

·~

,_,"

'

'

µ'

"''

'

TABLO:a
.. '.METASTA!fİKt KEMİKurjlMÖBl}:• :.
OLGULARIMIZIN YAŞAM SÜRELERİ , ,

·ôıen

Ha8taıan'n ·Yaşam ·Si1reterı
:;1·-s'
A.•
. y ... ·.··

Jsa olgu>

·fh-9.

Ay

12--lS Ay
_1s--:24· ·Ay

14
......·.· .......... ·:· ... ... ... ... 16.
............ ·•..• ; ............ ~ 1
.. :· ............. ,.. ... ... ... ... 8
...
.. ......... .' :;: . ..:• •• .- ~~. 2

24 Ay iii!":rinde ... ... ''.'. ... ... ...
·Yaşamakta

Olan

Ay ..............................
Ay ..............................
6-12 Ay ..................................
12-18 Ay ...............................
24 Ay ve üzeri ... .. . ... ... ... ... .••
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girişim)
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(16 olgu)
2 ·
2--6

{29 qlguda 3.S Cerrahi

5
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·g:.._12 Ay

METASTATİK KEMİK TÜMÖRÜ
OLGULARIMIZDA UYGULADIGIMIZ
. . OPERASY()N TİPLERİ
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3
3
3
2

5
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Malign Mezenkimal Kemik Tümörleri
.* Op, Dr . Olgµn BAKIRBURÇ
*** .D:r. GülSeren ÜNSÜN
Ö~ET.:

Malign mezenkınial ·. tfünÖrıer · mezenkimal dokudan menşe.· ancak !herhangi
bir hücre grubı:µıu .taklid edememiş, yani
spesifiye ı:ıdilememiş tiimörlerdir. Hastane.
ntize müracaat• edip malign mezenkimal tümör teşhisi konmuş ve tedavis.i y,apalmış olguilaJ'.'Ul sonuçlarıı gözden geçirildi. Konu ile
ngııi literatür
taranması ,yapıldı.
·
/
'
Malign .mezenkimal kemik t;üın,öı;leri genel . an:ı.amda mezenkimal hücrelerden menşe almış tümörlerin tümüdür (.1) _
Mezondermden, undiferansiye mezenkimal hücrelerden çok yönlü diferansiyasyon~
la çok çeşitli hücre ve dokulara dönüşüm
olur. Bu hücrelerin oluşturduğu malign tümörlere de geniş anlamda malign mezenkıi
mal tümörler diyoruz.
Çok çeşitli diferansiyasyon gösteren mezenkimal hüorelerin tümörlerinde çok çeşit
li olması ve değişik histolQjik özellikler göstermesi tabiidir Ancak ara hücreler aynı olduğundan ve tümörlerde diferansiasoyn bozulduğundan malign mezenkimal tümörlerin
zaman zaman biırbirine ait histolojik özellikler içerdikleri, benzerlik gösterdikleri dikkati çeker. Öyle ki bazaıı tümörün adını koymakta güçlük çekeriz. Öyle tümörler vaırdır
ki hem fibroblastlardan gelişen fibrosarkomlara, hem düz kas hücrelerinden gelişen leimyosarkomlara aynı anda hem histiosit
hem de fibroblastlardan gelişen malign fibröz histiositomalar benzeyebilir ,bu tümörlerin özelliklerini içerebilir. Bunun nedeni

* S.S.K. Okmeydanı
** S.S.K. Okmeydanı
*** ~. sx. Okmeydanı
**** S.S.K Okmeydam

1s8

Ortopedi
Ortopedi
Hastanes
Hastanesi

** Op_ Dr. Mehmet GÖ~N, .
**** Dr. Mehmet ŞAT
tümöral oluşum .sırasında ortak olan ana
hücreler diferansiasyonun farklı, noktalaırda
kes,ilmesi veya yön değ{ştirme~indeııdir. Nor~
mal hücrede· tek yÖnlü ·cli:ferarisia.Syon görülecekken, bocada aym anda farklı ve yetersiz. olçüde diferansiasyonlar görülür.
Malign mezerikimal türiıörlerm örtak
özellikleri
retikulum ·lifleri yapmalandır.
EpitelYal tümörlerden: ayn.romda bu özellik
önem taşır. Bunun. dışında hepsinde ortak
hücresel _benze;:-lik yoktur
Kimi hücreler
oval iken · 'cFibrosarkoıti; :E;eiomyosarkom,
D;;.aug:i{ ftbröz histfosftom gibD , kiriıisi de
yuvak'lak
CRabdomyosarkom, myeılom vs.
gibi, bir kısmı da raket şeklinde, bir kıS
mı da yıldızsı
uzantılııdır.
Dizilişleri de
farklılıklaır gösterir. Angiosarkom da damar
yapılar oluştururken liposarkom ya da osteosarkomlaırda
diffüz
yayılım
izlenir.
KondrosarkomJarda lobüler dağılım görülürken, lenfomalarla tek tek hücrelerin diffüz dağılımı saptanır (2) .
Hücrelerin ürettikleri de farklılıklar
gösterir. Örneğin kollagen fibroblastlardan
üretilirken, yalnız fibrosaı:rkomlarda görülmez. Malign Schwannonmlarda da kollagen
üretimi görülür. Kondroblastlar, kondrosit
osteoblastlar osteid madde üretirler Ancak
bu maddeler sadece kondrosarkomlarda ve
osteosarkomlarda görülmez.
Bazı malign mezenkimal tümörlerde kemik ve kakırdak yapımına rastlamr. Yumuşak dokunun malign dev hücreli
tümörQ,
gibi (3).

ve Travmatoloji Klinik Şef Muavini
ve Travmatolojik Klinik Uzmana.
iPatoloji Servisi Şefi
Ortopedi Servisi Asistanı

Vaka 111, A K., 66

MATERYAL VE METOD :

Y&?ında,

Errkek.

Sol kalçasında ağn ve hareket kısıtlılığı
s. S. K. Okmeydanı Hastanesi Ortopedi
ve Travmatoloji Kliniğinde 1983 - 1987 yıl şişlikle müracaat etti. Lezyonda alınan biopside maligı;ı mez~imal tümör tamsı kondu.
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Kemiğin
*

Op, Dr. Alihan ÇELİK.ER

Desmoplastik

* Dr. Türkan ÖZGÖNÜL ** Dr. Mehmet

Desmoid fibroma yumuşak dokularda
mikroskobik olarak benign, ancak
lokal nükslerinin fazla olması nedeniyle agressü olarak kabul edilen bir tümördür•. Kemiğe ait desmoplastik fibrom nadirdir. Hastahanemizde tedavi edilen iki vakayı takdim
etmeyi, .literatürdeki vakalarla karşılaştınl
göıiilen

masını yapmayı amaçladık.

GENEL BİLGİLER :
Kemiğin Desmoplastik fibromu kollajen
liflerden zengin bir matrix içinde ince dalgalıı, fibrosblastlerden ibaret nadir bir selim
tümördür Daha çok genç erişkinlerin hastçı,Iığı olarak görülmektedir.
Kemiğin desmoplastik fibroması yu.ınuşB.k dokunun extraabdominal desmoid tümörü ile yakın btr
benzerlik gösteren kollajen dokudan zengin
ve daılgalı fibroblastlard8ill yapılı nadir göıii
rülen bir fibröz lezyondur. Tüm dünyada
yayınlanan bütün vak.alarm sayısı SO'den azdıır. Vücutta lokalizasyon açısından özellik
gösterdiği. tespit edilememiştir. Klinik olarak
lokaılizasyon yerlerine göre değişik bulgular
verirler. Desmoplastik fibromun biyolojjisi
lokal olarak çok destrüktif lezyon meydana
getiren ve sıklıkla in.komplet eksJ:zyon sonrası tekrarJayan diğer selim fibröz lezyonlardan farklıdır. örneğin fibrosarkom gibi şim
diye kadar metastaz yaptığına dair hiçbir
yayın bulunmayan :Low grade habis lezyonlardan da ayrılmıştır. CRadyolojik olarak sık
lıkla kemiği genişleten !itik baJ. peteği lezyonları tarzında olup, periostta bazen reak. tü kemik oluşumuna sebep olaın medüller
kaviteden çıktığında, defekt gösteren, göıii-
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Fibroması
ŞAT

nümdedirJ <Radyografik olarak lezyonun
tek boŞıluklu kemik kisti <Unicumaral bonecysO fibröz displazi, kandromiksoid fibroma, non-oasüiying fibroma kemiğin dev
hüoreli tümörü ve kemik fibrosarkomu gibi
diğer lezyonlardan ayırd edilmesi zordur).
Histoloiik olarak özellikleri

şöyledir.

ı NukJeoluşlan uzun ve dalgalı olan,
ince, uzun iğ biçiminde fibroblastlaırdan ·yapılı, çılo.ntı.h gevşek, fibröz doku paketleri

2 -

Değişen

miktarlarda kollejen lif

bantları

3-

Mitoz

yokluğlı

veya apitik hücreler.

Metaıplazik kemik alanlarıı. sadece patolojik kınklaır:ın çevresinde bulunur. Histoloiik olarak low grade fibrosarkom, kondromiksoid fibroma, fibröz, displazi ve non-ossifiying fİbro~ ile karışabilir. Tümörün en
büyük özelliği metastasına dair bir yayın
yoktur. Lokal olarak agresü temayülü ve in~
tira-lezyonar eksizyon sonrası tekrarladığı
bilinmektecliır.. Tümörün tedavisinde radyoterapi ve kemoterapinin hiçbir özelliği ve
yeri yoktur. Bizim burada iki yıl kadar
takip ettiğimiz iki hastanın durumunu tekrar gözden geçiırerek yayınlıyoruz.

YAKALAR:
I - 1970 doğumlu Rizeli kız çocuğlı, sol
önkol distalinde ağrısız bir şişlik tarif etti.
Fizik muayenede sol elbileği hareketleri ileri
derecede kısıtlaınımş, önkolun pronasyon ve
supinasyonu yapılamamakta idi. Palpasyonla

olbileğine· yakın, sert, ağrısız, herhangi bir
cilt iezyomi tespit edilemeyen bir Şişlik
mevcuttu. Tilin laboratuar tetkikleri normaldı, radyolojik olarak radius distalinde litik
bir lezyon, korteksde inceleme ve kemdkte genişleme gösteriyordu.
Hastanın 1.3.1984 'de
başka bir hastanede yapılinış, rhabdomyosarkom ön tamsı ile patolojiye gönderilmiş bir
biopsi raporu mevcuttu. Bu materyalin patoloıiik tanısı ise kısmen hyalinize ve desmoid fibroma sahafa fibroma idi. Daha sonıra
da hastaya herhangi bir tedavi uygulanmadığı tE!spit edilıniştir. Biz 24.10.1985 de genel
anestezi altında hastaya radius ye ulnanın
epifizleri korunarak synostos yapmış kitlç
blok rezeksiyonfa çıkarııldı; otojenik kemik
grefti · konuldu. Gönderilert materyal hem
İstanbul Üniversitesi, hem de ·özel bir labo:ratuvardan desmoid ·fibroma tanısi iİe ve
lezyonun nüks. edebileceği hastanın uygun
aralıklaırla . takibi . tavsiyesi ile. bildirildi.
Hasta 1,5 yıldır takibimizde, fizik muayenede sol önkol distal kısmında yum.uşak olmayan hafif bir şişlik mevcut, elbileği hareketlerinde R.O.M. tam ,önkolun pronasyon ve
supinasyonu kısıtlı olarak yapılabiliyordu.
Elbileğinde ağrısı yoktu.
Radyolojik olarak
ırekurrens bulgusu göstermedi, ameliyat sıra.
sında konmuş olan greftlerin birleştiği görüldü
II - 1955 doğumlu ,kadın, evli 3 yıldır
intermitant ağn ve sol kalçada kuvvetsizlik
şikayetleri ile kliniğimize başvurdu 1,5 yıl
önce başka bir hastanede kemik tbe tanısı
ile tedavi gördüğü ve çeşitli ilaçlar kullandı
ğı öğrenildi. Fizik muayenede, sol ilium kanadı arkasında sakroiliak ekleme yakın çok
belirgin olmayan bir şişlik gözleniyordu.
Palpasyonla sert, hudutları tam belirlenemeyen kitle palpe ediliyordu. aPlpasyonla sert
hudutları tam
belirlenemeyen kitle palpe
ediliyordu. Palpasyon ağrısızdı. Kalçanın tüm
hareketleri aktif olarak yapılabiliyordu.
Hasta kalça fleksionu ve abduksiyonunda
ağrı tarif ediyordu. Yapılan laboratuvar tetkikleri normal sınırlarda idi Radyolojik olarak sol iliumda 7 cm çapında litik bir lezyon görülüyordu. HaStaya önce açık biopsi

uygulandı. Biopsi neticesi patolaglar biopihiri

tekrarını istedi.' 1 hafta soirra yapılan ikinci
biopside ıfasfa daha geniş insizyonla açıla
rak (posterior Gibsonl kalça adaleledne ve
fasialara invase olmuş gri elastik; yumuşak
kıvamlı · tümör ·dokusunda wedge rezeksiori
yapildı. Patoloji raporu desmoid fibrome olac
rak bildirildi. Daha sonra hastaya marginal
rezeksion uygulandı. Post· operatif olarak 3
ay süre ile· evinde cilt traksionunda tutuldu.
Sonra tedrici olarak yürüyüş durumuna geçilmek üzere reh.abilite edildi. 1 yQldır kontırolümüzde olan hastanın şikayetleri mevcut
olmamasına rağmen klinik ve radyolojik olarak rekurrens bulguları .mevcuttur.
TARTIŞMA:

Desmoplastik :Fibroıri., Mayb Clinik serilerinde, bütün keınik tümörlerinin % 0,06'sı
ru., selim'. kemik tünıörletinin % .0;3'ünü teş
kil eden nadir bir keınik tülnôrüdür İlk olarak Jaffe tarafından 1958 yıluida ayrı bir
antite olarak ve desmoplastik fibrom ismi verilerek tarif edilmişirr'. · YugıIDa, dünya literatürünü taradı ve 1976 yılına kadar yayın
lanmış 50 vaka buldu. Ondan sonra 27 ilaveı
vaka yayınlandı CEnıneking tarafından bundan başka 10 tane vaka zikıredilmiş fakat detayla'n verilmemiştir).
Lezyon her yaqta meydana gelebilir. (20
uy-7) yaş. Fakat hayatım ilk üç on yılında
ki hastalara farklı bir meyil gösterir.
hemen hemen yarısı (46w).
ikinci dekadında ve % 78'i 30 yaş
öncesinde olduğu bilini::. Bizim iki olgumuzun da yaşı buna uyum gösterdi. [,iteratürde
aynı hastada multipl lezyonlar olabileceğine
dair bir yayın yoktur. Tedavi prensipleri literatürde değişken olmakla 1:irlikte öncelikle
cerrahidir. Baz,ı müellifler küçük lezyonlar
için intralezyonal prosedürleri, harcanabilfa·
kemiklerdeki lezyonlar için ise, marginal veya geniş rezeksiyonları müdafaa etmekte,
halbuki diğerleri böyle lezyonların hepsinde
geniş lokal rezeksionlan tavsiye etmektedirlr. Yayınlamruş vakalardan kazanılan intiba,
lokal reccurrens hızı:ının intralezyonal prosedüırlerden sonra hızlandığıdır, çürtkü mu!J:ıteLezyonlaa:ın

hayatın
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melen bu

şekilde

tümörün bütünün kökünü
Bizim n. olgumuzda
reksiyona rağmen pulmon.er metastaslar yapan grade II fibrosarkom olarak tek!rarlayan
bir mandubuler desmoplastik fibrom tarif
etti. Bizim. araqtırmamıza göre daha önce
desmoplastik. fibrom ()lan bir . yer de habis
bir lezyon oluşması, tek bir yayındır. Desmoplastik fibromun tedavisinde radyoterapi
kullanımını destekleyen çok az bilgi :vardır
:ve kemoterapi enctikasyonu. yoktur
kazımak imkansızdır.

Sonuç olarak, ma.jör fonksiyond defisite
nt3den olmadan yapılan geniş veya riıarginal
rezeksiyon . seçkin . prosedür olarak. kabul
edilmiştyir. Bı:i türiıöi-ün yerine ve büyükluğüne göre değişecektir.
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Enkondromah

Hastaların

Chondrosarooma (Grade-1)'e
Geçiş Özellikleri

* Op, Dl'. Mehmet GÖKMEN
*** Uz. Ör Gülseren ÜNSÜN

** .Op, Dr. Olgun BAKIRBURÇ
**** As. Dr. Levent ALPALTAŞ
ve düzgünlüğünün kaybolması, yaygın olaraJc bulanııklaşması, maligni~ .. belirtileridir.
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İyi diferansiye kondrosarkomun
CGrade-Il enkondrnmlardan ayırt edilmesi çok
zordur Malignite bulguları minimaldir.. Geniş <:\!anlarda .ı:{en4fu_ tümöral doku görülür~
ken bazı küçük odaklarda malignite bulgu·
su olabilir (4, 7l. Bu nedenle ayırıcı tanıda
sadece miln·oskobik bulgular yetmez_ KlWk
ve röntgen bulguları. önen:ı t~ıı:.. Rö,1ltgendy.
kortekstn sağla~ ,oln:ıası, e~§I?,qro~ le"fün~:: ..
dir. Ayrıca tümörifu yerleşim· yeri ·de ·önemlidir. Uzun kemikler ve kostalarda görülen
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müne müracaat ettirilen 14 olgu gözden geçirildi CTablo D. Bunların 6'sı bayaın, 8'i er·ke_ kolup, en küçük ya~ 13, en büyük yaş 46
ol~ıilc ·saptandı (Tablo 2) T~blo 2'de görülen.. 14 olgudan 12 enkondromalıya genel tedavi olarak; tümörlü dokulann geniş eksizyonu, tümör kavitesinin tazyikli serumla yı
kaRliıiısi işlemirı:lmüteakioen iliac kemik ya
d~ ilin'~ ' proıiliima:Tiiıden alman kortikal
greftlerle greflenmesi, ayrıca spongioz greft
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Bir diğer o'lgud8.~ ulna distalfude · .patolojik olarak inceleme neticesi yine Grade-I
kondrosarkom: göfüleiek" 2;. seansta tümörün
segmental rezeltSiyoı;ıunu müteafilben._ aym
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Düşü~' Grade'H

nuiugii.ite· gösteren
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ol-

:iU<I,e:n ulria clista:linesegmenteı rezeksiyon ve

üst; yanmur transferi ' uygulanan 32
iaŞ~nda tiay'an oı!dı'~ ,3 yillik takipte ve ·
.mörde re2:ldh yoktur.• Dığeri, baş palrmağın
'ilistal phalanx OS Uiacad~ greft uygulaııian
·3ı yaşında erkek. olgu' cfi. 3 yıllık takiptedir.
nüks yoktın:" ·Kalım fa olgu· selim şekilli olup
takip süreleri 4 ay ıi~ a yıl arasında değiş
'fibilla'

_me!ttedir.

tu-

Bunlaırda.

malignite

görülmemiştir.
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TABLO 3

Sonuçların Değerlendirilme

İyi

-

Normal veya normale
fonksiyon mevcudiyeti

-

Stabil eklem

-

yakın

Kötft

Orta

1

~ Nüks yok

Esaslan

-

Nüks yok

-

Fonksiyon
mevcut

-

Lokal nüks var

kısıtlığı

Hafif ağrı veyş. .~&z ·

kullanabilme.

•.

ger~kir.

Lokal rezeksiyon. insizyonuna. yakın
biopsi ensizyonlaırn. veya biopsi yeniden olaTablo 3'de görülen kriterler esas alınmış- · bilecek lokal nüksler, lokal rezeksiyonu hattır. MM.ignite göstermeyen olgular (12 adet) ta bit·· ölçüde 'amputasyonu tehlikeye sokaİYi oıa:rak değerlendirildi. Malignite gösteren . bilmektedir.
··
2 olgti orta peğerlendirilmeye alınmış olup, '
takip !süreslıÜn kısa \:>luşu nedeniyle kötü
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Primer Kemik Tümörü Radyolojisi Veren Bir Sinovial
Sarkonıa Olgusu
* .Doç. Dr. Haluk KAPLAN ** Op, Dr. Turgay ER *** Uz. Dr. Kısmet KUZUCU
**** Doç. Dr. Gültekin KANER ** Op .. Dr. Tufan KALELİ
GİRİŞ:

teydi.

#SiE-ovial Sarkoma sık;raStıanmayan· bir
Y~~ doku. tümörüdür; Çoğunİuk18.; ek-

lem~~ ;9ivannda; tendon '. kQlıfla:rı ·ie .-bui-sıa
rın • yhlnn ·bölgelertnde'~Pb'lt~ıJt ,~Şim ·
kadar literatürde yayını ;. '•;4§eh1 "·
da, .
rl.1nc1fV7bulund·>•
· '~)dt:;"
şekil ...• e .etl\'.H~diği gö. .
.ir.·?~.:ti. X?• 14,
ıs. ~ll!r~da :p~riosttan •k?-y:r+~ianfülş}:bit; primef;tikemili:)tülrl:örü şek1İ5fd~''Örtay~ :~&a1ı_ fakat~ histolojik tamsı sinovial sarkoma olarak
kanııJ1~ış ,bir. o}guyu sunB.cağı~.. ·

lind;ürnıekt

OLGU TAKTİMİ ,
Hastamız

devam eden ağrıdan
bir ortopedi kliniği aracılıığı ile kliniğimize
Mart - 1986
da sevk edilmiştir. Hasta şikayetlerinin baş
lamasından önce ayni bölgede oluşan travmanın varlığına da işaret etmektedir. Klinik
muayenesinde sol uyluk orta ve iç bölümünde, adduktor bölgeye uyan kısımda ağrı ve
hassasiyetle birlikte femura yakın bölgede
tümöral kitle palpe edilmekteydıi, Bölgenin
çekilen ön-arka ve yan grafilerinde sol femur cisminin anteromedial bölümünde korteks de kalınlaşma ve kemiğin dış yüzünde
düzensizlikle birlikte yaklaşık 5x5 cm bo~
· yutlarda bir tümöral kitle dikkati çekİnek4-5

aydır

. ygtllflınclı;
• •·

doğumlu kız çocuğudur.

1971

uyluğunda

sol

yakınarak başvurduğu başka

*
**
***
****

Biraz dikkatli inceleme ile tümörün
ve hafif mineralizasyon gösterdiği ·görülmekteydi. <Resim 1
ve 2) . Komputarize aksiyeı tomografide tümörün femur medial yarısına ait korteks de
kalınlaşmaya neden olduğu, korteks dış yüzündeki kalınlaşmadan başka endosteal yüzde de düzensizlik mevcudiyeti dikkati çekmekteydi CResim 3) . Regioner lenf bezlerinde büyüme olmadığı ve hastanın tüm laboratuar değerlerinin normal sınırlarda olduğu gözlendi. Yukarıdaki radyolojik bulgular
lezyonun periosteal kökenli bir tümör oldudış sınırlarıınn seçilebildiği

.

>·\'.• . .

·;·\T

•· .•

µıce1e-

·:. ; da olan tümöriiD;.

me~i;z"stiıovial saxko*:(>ı .··.

.·.

deri. analizi yapılarak . regi~~~~:']e~.: b&.ıleri
bir"\defa daha dikkatii~e <, iiu:(ayehe ~ldi.
Konvansiyonel ·akciğef grafiSi .: yaıiiiıda.; akciğer tomografisi de çekildi ve patoloıji bulunmadı. Enneking
sınıflandırması dikkate
alındığında tümörün yüksek histolojik g.rading gösterdiği CG 2), ilk ameliyat bulguları
na göre uyluk medial kompartmananda intrafasial ve paraosseous nitelikte olduğu T ll,
regioner lenf nodüllerinde ve akciğerlerde
metastaz yapmadığı CMol görüldü 7. Sonuçta. tümörün II-A evresinde olduğu kanısına.
varılarak cradical en bloc> rezeksiyonla cer-
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GATA H. Paşa Eğitim Hastanesi Radyoloji Kliniği Uzmanı.
İ Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak Patoloji A.B.D Öğretim Görevlisi

Şefi.
Uzmanı

·:.: ·.B.u.çalışmayı. yapmamızda bize yardımlariı;nesirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Mesih
KUŞ~JJC:::l!'.ya t~ekıilir ederiz.
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,Resfıii. .4). Bu tanıı soniifüiıd~,9~gtliıuri.1t1eni
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•

rahi tedavinin mümkün olabileceğine karar
verildi. Bu durumda uyluğun cerrahi kompatmanlarından •medial uyluk kompartmanı» en bloc olarak. Çıkarıldı (8). Hastadan çı~
kanlan bu yeni parçanın makroskobik ve
mikroskobik incelemesi çok küçük bir rezidüel tümör dokusunun mevcut olduğunu
gösterdi Hastaya primer yara iyileşmesini_
takiben toplam 5000 r lık radyoterapi uygulandı ve bitiminde Cyclophosphamide, Vincristine, Adriamycin ve DTIC den oluşan
·CYVADIC» rejimi uygulandı (4) . Hasta ta..
kipedildiği bir yılı aşkın süre içinde sağ ve
sihhatte olup tümör belirtileri gkstermemektedir.

Resim 2; Tümöral bölgenin büyütülmüş şekli. Kemik medullası sağlam-.
dır. Cön-arka grafi).

Resim ı. Femur medial korteksinde kalınlaş
ma ve hafif mineralizasyon gösteren tümör
kitlesi Cön-rurka grafi).
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Resim 3 Komputarize aksiye! tomogı:afide
korteks kalınlaşması· ile birlikte tümörün ~
sınırlannıın mineralizasyonu görülüyor

Resim 4. Tümörün histolojisi gland benzeri yapılaırla solid
nitelikteki epiteloid bölgelerden oluşmuş bifazik yapı göstermekteydi. (160xl
TARTIŞMA:

.

Burada, üzerinde önem.le durmak isteditümörün radyolojisidirr. Tümör çoğun
Literatürde 19. yüzyılda ilk defa bu tü- lukla su veya kas yoğunluğunda görülür. Bamörle ilgili yayınlara rastlanmaktadır. Sino- · zanda sınırlan belirgindir ve lobuler bir kitvioma deyimi ilk defa 1927 y·ılında Smith ta- le olarak ortaya konur. Sinovial Sarkoma,
rafından kullanılmış ve günümüzdeki Sinotümörün kitlesi içerisilıde mineralizasyon
gösteren
yumuşak doku tümörlerinden birivial Sarkoma ismi ise 1936 yılında Knox tadir.
Bu
durum
yaklaşık % 30 civarıında görafından verilmiştir. 3, 9, 18. Tümörün tenriilür. Kalsifikasyon düzensiz bir şekildedir
don ve sinoviail. orijinini dikkate alarak Hajancak daima tümör kitlesi içinde sınırlıdır
du Tendosinovial Sarkom:a deyimini tercih
11, ıs.
etmektedir Clll. AFIP serisindeki 345 olguda
Sinovial Sarkomanın civarındaki kemik
yaş ortalaması 26.5 dur. Mayo Klinik seridokusunda
iki şekilde destrüksiyon oluşur.
sindeki 202 hastanın yaş sınırlan ·02 ile 70
Bunlardan
biri
direkt tümör basısına bağlı
arasında değişmekte, ortalama olarakta 30
olaırak orta.ya çıkan ve kemikte kesin· Si!Illl"lı,
dur. Das Guptanın 34 olguluk serisinde yaş
reaktif sklerozla belirlenen değişimdir. İkin
ortalaması 37 dir. Mayo Klinik serisinde tüci değişiklikse kemiğin tümör tarafından iş
mör % 58 erkeklerde % 42 kadınlarda tesbit
gal edilip harap oluşudur Bu şekilde kemiedilmiştir. Diğer yazarlarda belirgin bir cins
ğin tümör tarafından işgal edilişi % 11-20
farkı olmadıığnı, erkeklerde biraz daha fazoranında bildirilmektedir 3, 9, 13, 14, ıs.
la bulunduğunu belirtmektedirler 4, 9, 13,
Olgumuzda tümörün komşuluk gösterdi18. En çok alt ekstremiteyi tutar C% 71).
ği femur medial korteksinde kalınlaşma olAlt ekstremitede ise diz etrafında sıklıkla
duğu, bu ·kalıınlaşmanın lezyonun taban kıs
oluşur 4,9, 13_ Bu bahsedilen lokalizasyonlarmında yer aldığı gözlenmekteydi. Periostal
da kas, tendon veya fasyaların içinde veya
reaksiyon mevcut değildi. Tümörün ana mataırasında yerleşir. Asla subkutan
yerleşim
riks bölümü ileri d&ecede kalsifikasyoh gösgöstermez. Çok kere tümör ile sinovial . termemekteydi. Ancak bazı bölümlerde femem.bran arasında bir ilişki tesbit edilemez mur korteksine dik olarak çıkmış spiküller
ğimiz,
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dikkati çekmekteydi. Femunın, medüller bölümü olaydan etkilenmemişti· fakat medullanın endosteal
yüzü yer yer düzensizlikler
göstennekteydi. ·Bu durum CT Scan de belirgindi. Tümörün bu radyolqjik tarifi Uteratü:rde periost orijinli üç tümö:i- içlıı aynen yapılmıştır. Periosteal
Chondroma bunlardan
biridir. Korteks kalınlaşması ve erozyonu
kalsifiye tümör matriksi ve yumuşak doku
kitlesi bu tümörün ·karakteristik özelliklerlıı
dendir. Bu tümör benign nitelikte kıkırdak
kökenli bir neoplazmdır. Basit eksizyonla tedavisi sağlanır 1, 8, 10. 12..

daki geç metastaz oranının yüksek oluşun
Tümörün · hangi şartlarda daha iyi
prognoza sahip olduğu konusundaki araştır
malarda belirgin bir sonuç elde edilememiş
tir_ Moberger 1008 yılında yaptığı araştırma
da tümörün yaş ve lokalizasyonunun etkinlik göstermediğini bulmuştur. İstatistiklere
göre kadınlarda prognoz biraz daha iyidir.
Tümör büyüklüğünün prognozu etkilediği ise
bilinen bir gerçektir. Enzinger 9 4 cm. den
küçük tümörlerlıı daha iyi prognoza sahip olduğunu belirtmektedir,. Hajdu 5 cm. den daha küçük tümörJ.erlıı anatomik lokalizasyon
Benzer :radyoilojik değişiklikler .Periostal goietilmeksizin iyi prognoz gösterdiğini belirtmektedir (11). Duran .ve Enzinger radyokökeınli
kondrosarkomafarda gö:çü:lebHir..
lojik ve histolojik yönde~ aşırı kalsüikasyon
Orijin aldığı kemikten dıışanya .doğru çıkın~
· gösteren 32 olguya ait sonuçları incelemişler
tı yapmıştır ve kemiğin korteks.inde k~J..ın;l,~;
vebÖyle ihistolojik yapı gösterenlerde % 82.6
ma ve skleroz ile birlikte mısır patlağı şek
beş yıllık yaşama oranı elde ettiklerini billinde bir radyolojik kitlenin ortaya çıkması
dirmişlerdir.
mı. nı;ıdı::p. oluı;. )?t3ri?ste.a;1.: ~ondrosa;rkpma'da
Tedavi konusunda genel bi:r fikir birliği,
prognoz oldukça.iyidir.,. ~o~ervatif cerrahi
olmamZcsına
rağmen ·radikal lokal eksizyon
girişim çok kere, yeterli.olur:: 2.
veya · amputasyon gibi cerrahi girişimler
Peri;s'teal. üst~osarkoma benzeri bir radtercih ..edilen yoldur.. Tümörün bu ..Şe:\ı:ilde lo'.Yol~iik:. g<?rünüm \erJE Horiıojeii olmaya~ kal( e'ksizyonu yapılmışsa. yardımcı terapisi)rnlsifiye · spil\üllerden . oluşmuş bir tümör
de geçerli ·yön.teınlerdendir Mayo Klinik'ten
.matriksi meyquttın Kortikal ;kalınlaşma ~!7~'..
elde edile,ı;ı sonuçl~ra görç Enneking :;ınıflan
la .değildir ;.e .tümöiün bcızis kısmında görÜdınnasına uyan olgulaırda geniş radikal ekJür; 15:.emiğin m~ullı:ı.sı olaY,a !ş.tirak etmez.
,sizyçm yapılması .il~: çok uyguın sonuçlar alın
Bu tümörün prognozu konvansiyonel osteomıştır .. Bu kliniğe. ait sonuçlarda sinovial
sa;rkomadı:ı.n daha iyi olmasına :rağmen geniş
sarkoı:ı;ıaqan hayatta ;kalma 5 Y~l için .% 5s,
:ceiraihii ~kSiiyoI1 ' gerekHriİ: %·15 ·rh.atastaz
yıl içi'x;, ise % 39 dir (7,8,18) .. M .• D. Anderyapma kapa5Ü:esi vardır 2,5, 12, 14, 15, 16.
s'on T.ümör .Merkezi'nin 1963-1973. yılları araSinovial Sarkoınanın tedavisi sonunda _sında, l()k~l eksizyon ve ıradyoterapi lıe tedahastaların hayatta kalma oranlan .çeşitli ravi' ettiği 15 olgudan 12 .tanesi 5 yıldan fazla
porlara göre değişiktir. 1976 yılında Simon yaşamıştır. Aynı merkezde Mephalan ve Dacve Enneking'in yaptıkları çalışma sonucu momycin · ile perfüzyonu takiben yapılan 8
:radikal lokal rezeksiyon veya uygun seviye- hastadaki lokal eksizyon sonunda 7 tanesi iki
den yapılan amputasyonla yumuşak doku yil 5 fanesininde 5 yıl yaşadığı ve 4 hastanın
sarkomalmında % 65.5 yıllık. yaşama oranı
da 10 ya.l yaşadığını saptamişlardır (13). Illielde edilmiştir 8,13.
nois Üniversitesi'nde sadece cerrahi tedavi
gören
13 sinovial sarkoma olgusunun 9'unun
EnZinger'e göre 9 5 yıllık hayatta kalma
(
%
69)
5 yıl sonra hayatta olduğu bildiril·süresi literatürde % 25.2 ile % 62 5 arasında
miştir Aynı merkezde cerrahi girişimi takideğişmektedir. 10 yıl hayatta kalma ise %
ben kemoterapi gören ve yüksek histolojik
· 11.2 lie. % 30 arasındadın-. AFIP serisinde 5
yıl hayatta kalma % 45, 10 yıl için ise % 16 · grading gösteren 13 olguda 5. yıllık hayatta.
kalma % 87.5 dur
.dıır. Bu durum sinovial sarkomalı hastalardandır.
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Bir

Psödonıalign

Vak'asının

Miyositis Ossifikans
Anormal Lokalizasyonu

* .Op'. Dr,. Hasan .YILDffilM
** Dr_ Kubilay KABALEZLİ
Travma hikayesi olmaksızın meydana geyeni keınik teşekkülü bu lezyonun maling lezyonlardan ayırtedilebilmesindeki güçlük nedeniyle Pseudomalignant Myositis Ossiflkans diye anılmaktadır. Potolojisi, kliniği, ıradyolojili: görunümü Travm:atik Myositis
Ossifikansa benzemesine rağmerf· lokalizasyoıı yönünden farklılık göstermekl;A3dir. ,Traviıı.a~lk My;ositiş .Össif~arisın en .s:?-k g~rüldü
ğü ·· Y:er di~selı:çeyı;-esi. olin(lsına karşilık, Pse.
udoriıaiignant. Myositis Ossifikansın i:iiı bölgedeki .füzyonu ırapor. edilmeıniştir; Literatürde yayınlanan vak'alaııın·%•.20 sinde teş
histe güçlükler: dlduğu'.ı bazıla..'lnln radikal
müdaihaieler· ·dahi ·geçirdiğLırapel!. edilmektedir. Misdiagnoz:ı:nedefıi'yle·•a:m:Putasyona gi<fen7 yak'a (1, 17, 18,.30~ .42), deri~ r~dyas
·Y.ön uygulartan 5 vak'a: (25) yaymiıi:i.imıştır.
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·Radyoloiik olaraıtilk haftalarda ki sınır
lan· bel.ifsiz komşu. iı:eınİğe Oitişik yeni keıiırk: fÜ:~;:ı.şy,oıı,u ne~~riiyle malinglezyondan
a:Y:ırtetmek .g\ic;. olinalda birlikte, il\'!tieyen
haftalarda ' s~irl~rı beliriin per:iferde, daha
opak, merkezde daha radyolusen komŞu kemHüen ;.bağımsız: kemik :·.teşükkülünün.. oluş
masiYla/·; .Psoudor:iıaiignant Myositis Ossifikansitanisirliı. gidiliir.

~.

HistoJojik. colarak.• · lezyonun centraJ kıs
:ı;nında un(iifferansiy? .,lıücrelerd~. meydana
gelen hızlı'..
~r~io~ gostereıi ·b01geriin
bulunması teşhi~te malirig ıezton 'oi~rak CıJ
ırapor edilmesi~ sebep olmaktadıi. :fuzlı pro..lifeı'asyon gösteren bu merkezi kısmın etra.fın:da pertferde .ma:tür kemik ·ctokuSunun görülrriesi, yani Psoudomalignant MyositiS 0&sifikans için ka:rekteristik olan «Zo:iıal Pat,
tem» in ::nevcudiyeti doğru teşhise götürmektedir. Bu nedenle patoloıjistin undifferansiye hücrelerin bUlunduğu bölgenin etrafın
da matür keınik dokusu araması ve cerrahın
da patologa he:rn central hem de peıriferaJ
kısmı ihtiva eden yeteri derecede materyali
göndremesi teşhisteki hataları önlemek bakı
mından önem taşamaktadır.
* Ankara Hastanesi Ortopedi
** Ankara Hastanesi Ortopedi

Klinik olarak lhastalarda büyüklüğü giderek: artan .kitlk şllrayeti vardır. Kitle. ağrılı
olmasına rağmen gecelen·· uyandıracak• derecede şiddetli ·değild.IT: Kitlenin büYümesinin,
şikayetlerini başlamasından 6-12 hafta· sonra
durması ve oı:talama S hafta sonra ağrının
azaılmaya.. başlaması~ kJj.nik ,olarak malignancinin aleyihine olan. )Julgul,ardır.

Kliniği Şef

Travma hikayesi olmaksızın :yeni kemik
yani Psoudö Malignant Myositis
Ossifikans ·bazr·· bölgeletde:.. daha ..sıklıkla görülmektedir. Literatürde' şimdiye 'kadar yayınla.n:rpış . tpplam 1Q4 :vak'amn .... yaırısından
·fazlası
6
spesifik: bölgede görulınüŞ'.
·:
>'' ; ·'
",,,,•. "
,fJ<
:•
teşekkülü,
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·Bunlar; ·Spma ilfaca• antetior süperior,
aeetabtılumun üst rl:U:dağr; trokanter · majör, femuriu:{ otta kısınrında •Iirlea:: a$p'eırea,
humerus şaftınıın orta kısmı ve 1. ile 2 metacarp arası. ÖnkoI ve dirsek bölgesind~ hiç
rapor edilmemiş. Bu durum travmatik myositis ossifikansın en sık görüldüğü yer dirsek
olması nedeniyle zıtlık arzetmektedir. Ayrı
ca yaptığımız geniş literatür taraması sonucu travma hikayesi olmaksızın yeni kemik
teşekkülüne
trokant"'- minör çevresinde

Muavini

Kliniği Asistanı

rastlayamadık. Bu nedenle biz trokanteır
minör çevresinde gördüğümüz ilk psoudoma1.igııant myositis Ossifisans vak'a& nedeniyle bu vakayı sunmaya değer bulduk:

uzanan kemik kitle tümüyle
Ameliyattan sonra kalça hareketleri tekrar kazanıldı. 8. ay süreli takibinde
rekürrens ·görülmedi.

Hastamız 11 yaşında erkek hasta olup
1,5 aydan beri ağrn ve kasık bölgesinde giderek büyüyen kitle nedeni}'le başvtirdu.
Hastanın kendisinden, · aiıne ve babasından
ısrarla alınan 'hikayesinde fraVına tarif ·edilmedi. Bize başvuırmadaiı örice başka bir doktora gittiği,. muhtemelen kötü. huylu. bir hastalık olabileceğinin. söylendiği. ve ağrı kesjci
ilaçlaT verildiği bellxtil~b;·

·Sunduğumuz bu vak'a throkanter minör
çevresin de görülen ilk Psoudo Malignant
Myositis Ossifikasyon vak' asıdır.· Ayrıca, yeni kemik teşükkülünün yanısıra femurda göırülen periost reaksiyonu da Myositis Ossifikansta çok ender rastlanan bir bulgudur. Literatürde yayımlanan 104 vak'anın sadece
1
8'inde pertost 1reaksiyonu gö:ı:üldüğü bildirilmekte olup, bening lezyon teşhisine varmu,da bu .dunı.mun ,dahada gi,\çlük ,yaratacağı

\Yapilan··.fizik ·muayenesil-ıde kalÇa hareve ağrılı olup,
5x5 cm çapında
Sınırları belirsiz ağrılı kitle m{lvcuttu .. ·Çekilen :r.öntgen ·grafisinde, thmkanter minör üzerinde periost reaksiyonu ile birlikte sıınırlan
~esir;, ()18:rtıJı: .. ·. seçil~meyen .5x5 cm çapında
~ep.r keffiik ,teşikktlü, görüldü: Vitaı .bulguıarı ·ınormal ·olup, Hb : 12,3 Lokosit: 7200, pe-riferik yayma, normal, Sedimantasyon : 35
.mm/St ·A!kalen' fosf.at.az.: 42 KingAıımı;. Ünitesi idi; Hastanın: kliniğinin alevll.olması ve
töntgencfüki .. şüpheli .görürtürtı: nedeniyle,
muhtemel bir malignacyi:ekame etmek•amacıyla Jı_astaya. biopsi . yapıldı, Hasta .s1rtüstü
ketıleri ileri derecede kısıtlı
kasıkta derin; palpasyonda

):At.ar pozisyo::ıct~

a,nterio/.)Ü~f~İiı~ral insİz

Y.p~id glril~ek' throkhll~J: ÜıincYr Ü~eril-ıdeki

iHo~osoa·s ·a<le1esi · · içind~i kilf~.Ye uıa'.-şıldı.
Adele lifleri arasında kitle Çtltanlariıı( pato'lo)i'k · inceiemeye ·gönderildi.····· Gelen· patoloji
'raporunda :merkez prolifere hücreler, çevrede matür kemik dokl.ısu' gö:ı:üldüğfr «Zonf11
P,attern» mevcut. olduğu belıı:tilerek Myositis
Qsslfikans teşhis edildj,ği 1b~lİrtiliyo:rqh,.
·
'.Buiıun üzeririe ··ha8fa'takibe· al:lndı ··1 ay
so:rura hastanın ağmsı ,ğeçtL Kitleri.in ·büyü:ı;nesi durdU: :E'~kat kalça hareketleri ileri de:f?CE:;cie kısıfü:ldi 9 <IY sç>;nra çekilen röntgen
grafisinde: :femurda. periost reaks~yonu, kalça eklemi önünde 10x7 cm. çapında sınıırlan
·iyİdei 'belirgin çevresi daha·:opak) merkezi
radYbluseıi1 kemik' teŞekktıfü· : ~örÜlüyordu.
Hasta1 şikayetle'rirf'; ·Haşl~masıni:Ian itibaren
·i~5 Yıl' süre takiP: :edildi'. :·Sonunda tekrar
ameliyata alın~ kalça ekilfuni önü.iıde ilio-

posoas

kasına.

çıkarıldı.
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Diz Ekleminde Dev Osteokondrom
* Dr. Aziz ALTURFAN

** Dr. _Fahri SEYHAN

Klinik çalışmalarda diz ·ekfomi içinde
serbest ·cisimlere sıklıkla rastlanır.· ve bunların etyolojisi iyi bilinir Diz eklemindeki kartilaöenöz serb.est cisimle;r diz.in nqrmal anatomisini oluşturan kı:l.rtnaj ve.. kemik strük~
türlerden meydana gelirler. Bunlaıııiı en sık
sebepleri osteokondritis dissekans; osteokondral fraktürler ve sino'vyal osteokondritislerdir.
Bu bildirimize k0ınu olan diz eklemindeki· dev osteokondroma çok ender raslanmak.ta ve etyolojisi tam olarak. bilinmemektedir.
Vaka Takdimi : 50 yaşında erkek, emekli memur olan hasta'kliniğimize baş vuru tarihinden 5 ay önce yolda yürürken düşmüş.
Sağ dizinde şişlik ve ağn olmuş, hiçbir tedavi uygulanmamış ve şikayetleri 10 gün
içinde kendiliğinden kaybolmuş. Bu olaydan
bir. ay sonra yeni bir düşme sonucu aynı şi
kayetler başlamıış ve gittikçe artmış, dizini
tam açıp kapayamaz hale gelmiş. Gittiği bir
doktor tarafından romatizma tedavisi uygulanmış ve hiçbir fayda görmemiş Yukarıda
ki şikayetler ile kliniğimize gelen hastanın
yapılan muayenesinde
antaljik bir topallama ile yürüdüğü saptandı. Sağ unylukta 4
cm artrofi vardı Dizde orta derecede efüzyon tespit edildi. Diz eklemi hareketleri ağ
nlıydı ve nötral-0 metoduna
göre 0-10-90
d.3rece arasındaydı. Hasta çömelemiyor ve
merdiven inip Qıkarken güçlük çekiyordu. 5
ay evvel geçirmiş olduğu 2 diz travması haricinde hiçbir diz travması geçiırmemiş ve
dizlerinden hiçbir şikayeti olmamış olduğu
nu ifade etmekteydi ve !hiç spor yapmamıştı.

*** Dr. Mahmut BERKMAN

Ayrn gün yapılan radyografik kontrolde
diz eklemi içinde patellanın distalinde ve orta kat üzerinde Hoffa'nın yağ cisimciğinin
lokalizasyonuna uyan yerde femur + tibia
ve patella ile ossöz bağlantısı görülemiyen
gayri muntazam kenarlı, iri bir c~viz cesa.
metinde ve. anormal kemik yapıısnda bir kitle ·saptandı <Resim 1)
Bu kitle diz ekleminin derin palpasyonu
ile patella tendonun medial ve lateralinde
ele geldi Ancak palpasyon oldukça ağrılıydı.
Kan tablosu normal olan hastanın öz ve soy
geçmişi bir özellik göstermedi.
Geıııel anestezi ile ve turnike tatbik edilerek 7 cm lik anteramedial bir insizyon ile
artrotomi yapıldı. Radyogırafide görüldüğün
den: daha büyük 4x4x3 cm ebadıında üzeri
parlak ve kaygan hyalin kıkırdakla kaplı
serbest cisim çıkartıldı <Resim 2)
Çevresi
ile hiç bir bağlantısı yoktu.

Femoral kandillerinin üzerinde küçük
erosiyonlar ve kıkırdak harabiyetleri makroskopik olarak görüldü. Görülebildiği kadaırıyla meniSkuslar ve cruciate ligamanlar normaldi. Tibiall!lil eklem yüzünde bir değişik
lik yoktu. Kondromalasi patella olduğu pal- '
pasyonla anlaşıldı.
Ameliyat sonrası ıo gün elastik bandaj
Post op. dönem komplikasyonsuz
seyretti Bu sürenin sonunda aktif diz hareketlerine başlandı. 20. gün Quadliceps ekzersizleri verildi. 1,5 ay soruraki ilk kontrolde eklem hareketi 10-0-110 dereceydi. 6'ıncı
uygulandı.

* İ. Ü. İst. Tıp Fak. Ortopedi ve Travm, AJnabilim Dalı Doçenti
** İ. Ü. İst. Tıp Fak. Ortopedi ve Travm, Anabilim Dalı Profesörü
*** İ. Ü. İst. Tıp Fak. Ortopedi ve Travm, Anabilim Dalı Uzmanı

176

aym sonunda diz hareketleri normal hudutve ağmsızdı, atrofi yoktu.

larında

tiğimiz

vakada travmanın başlangıcından
ameliyata kadar geçen süre sadece 5 aydır.
Serbest cismin kopaırken eklem yüzünde
oluşturduğu defektin gerek radyografilerde
. ve gerekse ameliyatta makroskopik olarak
tespit edilemiyecek kadar küçük olması,
olayın başlangıcınôa ister osteokondritis dissekans ister osteokondral fraktür olsun çok
küçük olduğunu göstermektedir.

1966 yılında M<ısher ve arkadaşları dizge
kapsül içi veya paraartikÜler serbest cismi
olan 3 vaka bildirdiler. Bu cisimlerin hepsi
küçüktü ve meniskuslarla cisimlerin .fibr-Oz,
kapsülü yapışıklık göstermekteydiler. 1977'de
Sanniento ve Elkins bir vaka nedeni ile he.men hemen bizimki ile aynı boyda ve )oka:.
Bu kadar küçük bir fragmanın böylesine
lizasyonda bir serbest cisim tespit ettiklectni
bildirdiler, ve hastada 20 yıllık biİ' anamnez kısa bir zamfÜ-ıda bu boyuta nasıl uıaşabildi
ği hala ·cevabını veremediğimiz bir· soru öl!ı'
olduğuna işaret ettiler. i97s'.de dse Das vel ar~
kadaşları yine aynı lokalizasyon
gösteren rak karşımızdadır:
tek vakalarını yayınladılar. .15 yıl evvel geçirilmiş bir travma .sonucunda bu serbest
K. A Y N A K ,L A R :
cismin tibia platosundan kopmuş ve giderek
1., Das, M. B.. Mukkerjee, D. R. : Giant ÖSbüyümüş olduğunu öne sürdüler.
teochondral l.Qose Bady of the :Kn~ joint.
GörüldÜğü ıp.bi her iki va.katla da ser.
CA cone reportl. J. B. J. S. Voı oo A. No
best cismin şekli ve [okalizasyonu bizim;
. 4 J97.8 Page 559-~60.
kamızda oldukça. benzerlik göstermesine kar~· j.,.{6sher, J. F. : Keftelkariıp D. B: Camp~
şılık anamnezlerinde büyük bir farklılık var·bel C; ·'J: 1 1ntraka.psüler or Paıra:.Articular
dır. Osteokonc;lırom yapısındaki eklem içi serChoiit:ırollk. ı. B. J. s. 48. A 1561-1569.
best· cisi;mlerin sinovyal sıvıdan. beslenerelt
Pec. 1966.
giderek . büyüdükleri her}t,es , tarafından k<1ı
ı btll edilenLbir görüştür; Her iki bildiride dEjı
Sahnientd, A.., Elkins, R. W. : Giant Arti·bri vurgtllanınış ve,etyoloji),bll' şeklide açıılc~
cula!i:' 'dsteôchondröma of the Knee J. B.
Hımnaya çalıŞılrtıııştır; Oysa ·bizim tı:ıktim etJ.)ş ,.voı ;57~.ı\..No~ :~ 5~61 June .1978.
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Vşrteb,~a

lokaliz.a.syo.nlü Anevrizma! Kemik Kisti

* Doç. Dr.·Ünal KUZGUN ** Doç. Dr. Metin
GİRİŞ,

.Anevrizma! Jcemik kktf uzun ;kemikleriµ

m~t~fizlerinde sik1lkla' yerleşim gös,teren '\;e
ctalı~ çok Ç~cuiı:ıarCıa ve genç etişlı:İnıerd~ gö-

rülen selim bir kemik Iezyonudu/ İlk defa
1942 yılında JAFFE. ve. LİCH'I;EN.S~EİN tarafından ayn bir anti~ olarak. tanriİılanmış
olup or_iıiini konusunda JıaJ.a. tartışmalar de-

vam,

~tnı~~~r,,,

. ..

. ·

·. · ·

.·..

;O~P·: G;. A:. poğum ~rllıt ~973.• ~t
.No :.: 52ı/251.~:L Yfi!t!ş:J~ .: ll,.}:?:ı9Ş,S;

artan

Böyun.;

fuırf'~e'~ bijıd.e\lıı:Ü-eketle

ağrı,

kollarımda

vücudunu öne bükememekten,
ve bacaklarından kuvvetsizlik.ten_

Hasta müracaatından bir ay kadar önce
evinde dayısı ile şakalaşırken boynunda ağrı
olmuş ve bir hafta kadar sonra da okulda
sağ omuzuna ağrı saplanmış. Dr. a gitmt~ler
ve bazı ilaçlar verilmiş, bu ilaçlardan hiçbir
yaırar sağlayamayan hasta
Hastahanemize
müracaatle yapılan ilk tetkiklerini müteakip
yatırılmış.

Muayene bulguları : Hastanın tüm ekstremite hareketleri columna vertebralis çevresinde ağrı uyandırıyor. Hasta yataktan
kalkmakta güçlük çekiyor, yardımsız yürüyemiyor. Başmı öne eğemiyor. Sakroiliak eklem çevresinde ve paravertebral öölgede has-

* SSYB
** S~·YB
*** SSYB

S?-Siyet;ıneyçtıJ. Yap;1a1 ~orol,~iİk muayenede
krania;l .. sahı;ı. .. normı:ı,l, .• \ist •ekstremi.tel erı:Ie
motor ğÜç ;5/Ş pı;anııı da, a:ltta ~15 ..Çmlrtıııda,
·9 s~viyesin.i.ı+ ııltın~ hlpı:ıestezi mevc11t, sağ
dı;ı. piceps· lJipqajdif 1 qlaı:ak •. almıyor;. s·olda
'alın?.miy,or, bilaterf!1·: tqçeps J.1ipoıiktif. cıiarıili:
alı1llxo{·, ;alt..ej,rs~reı):ıitel~_~d€l., J5.VR . canlı,
sfinkter kusu.ı~ yok,. pJari:ta~. refleks alırıabiİiyor.
.
. · "
· .. ·
.

.

Biz bu' öildiriiru2de servikal vertebrallarda yerleşim gösteren ve'ktladriparezi komplikasy:onu ile seyreden.pir olgumuzclı;ı. başlan
•gıçtan itibaren .U:yg:uia.dığın:riz • tecıa.tj :y;öntemi.Ili ve hastfjrnnxı.5' yıl ~o~l3#~dWWuJmU
.sunmayı amaçladıl{ı.
. ... ' .: . . · · .. · ./

'$lkayıbt ;

TDRKME.# *** Öp. Dr: Yusuf RİZELİ

Raçlyol()jik ntuay;en,ede .Ç-5 yı:;ı:i;e[>ra posterior; el,'fmanlann~.X~ ,~o~µs~~eJ,rnpa;n
siyon y~pmıış y,e. l~ıtqr. görüııüınlü . )f:lZYOil
ınevçut.::

· Haita ;clerhkFyatakfa Glissön ·başliğı ile
alınarak Halô • pelvik. traksiyon
fÇfo gerekIFsipatiŞ' verildi;:'.Nöroşiı'üıii konrsül~yonu c:ta.• yaj:fılaırak; ·Steroid · tedaviye
baŞlandii ;;2~n2ı,ioos
günü· bpynuı:L stabilite-

traksiyôna

si!nlıiA:ıağlanması •amacıyla .Halo~pelvik tııak

siyona alındı CHalo-cast) . Bu şekilde stabilize edilen hasta nörol0ıiik arazın giderek
arttığı thenar ve hipofilıenar atrofilerin geliştiği görüldü. 2.1.1988 günü ameliyata alı
narak posterior girişimle cervical vertebralaıra ulaşı:ldı. 5 Cervical vertebra hizasında
adaleler diseke edilmeye çalışılırken kanama
ile karşnlaşıldı ve hemen tümör dokusuna
girildi. C-5 posterioc elemanlarının tamamen
harap olmuş olduğu C4 ve C8 posterior elemanlarında da kısmen harabiyet kıısmen de
porotik bir yapı olduğu gözlendi ve sağlam
dokuya ulaşıncaya kadar patolo,jik dokular
eksize edildi ve duraya varıldı.
Dura sağlam olarak görüldü ve açılmadı.
Biopsi için ·materyel ayrıldı. C2 ile C 7 ver
tebralar arasında kalan vertebralaınn ya kıs-

Şişli

Şefi

Şişli

Şef

Etfal Hast. Ortopedi ve Travmatoloii Klinik
Etfal Hast. Ortopedi ve Travmatoloji Klinik
Şişli Eftal Hast. Nöroşirürji Kliniği Şefi

Muavini

inen ya da '.tamamen;:,, tümf posteror .elemanları·· aıındi. Bundan sorira · hastarıiıri Scıl tibia-

·sından 1s·cm uzuitluğunda kalm.kortikal
kemik ·:grefti · alındı. Alınan ıbu. gıreftin uç
ktsımları H .şekli· verilerek C2~C7 vertebraıla
rın procesus spinosuslaI1na gergin bir şekil
de YEırleştirildi: Kanama Jı:op.trolu. yaPılıP aspiratif cıren konduktan sôiıra yara kapatıldı.
Bi()psi materyelinin sonucu ·AnevriZİnal 'kemik kisti olarnk geldi. Ameliyattan sonra yapılan nörplojik ve nöroşirürji muayenelerinde motor kusurun daha da arttığı· saptandı.
Hastaya. postop. 2. günden itibaren pasif fizik tedavi egzersizleri tekrar uygulanmaya
başlandı .. Posterior daki ameliyat yarası 10.
gÜnde primer olarak kapandı.
Hasta 30.1.1986 günü tekrar ameliyata
boyun sağ tarafında yapılan transvers insizyonla girilereö es vertebra korpusu
tamamen çıkarıldı Disk materyelleri temizlendikten sonra aradaki: boşluğa tibiadan
alınan kortikal greft ikiye katlanarak çakıl
dıı. Alınan materyelin anatomopatolojik etüdünde tümörün korpusta. küçük bir bölümde
görüldüğü bildirildi.
alınarak

2.: ameliyata girmeden 1 Jıaftı. ·öınce haS,motor. fön.kSiyonlarında başlayan iyi~
leşme 2; .ameliyattan sonra süratle ilerledi.
15:2;1986 tarr.ihinde Halo-pelvik :cihazın pelvik'alç:ı bölümü. çıkarılarak; 4 barlı ve omuz
desteli toraksa oturan plastik bölüm eklendi . Aralıklı. olarak radyolojik kontrollar ya~
pılarak önc.e . posterior uzun ·koıtikal greftin
konsolide olduğu görüldü., 10.3 ..1986 tarihin"
de yapılan :muayenesinde motor kusurun hemen ·tama yakın. düzeldiği görülerek hasta
İ.Ü Radyoterapi kliniğine sevkedildi.
tanın

Radyoterapi

uygulamasından

sonra önce

1 er ay ara:lıklarla daha sonra 3 ayda.· bir
yapılan kontrollaııında

boynun stabil olduğu
tümörde bir nüksün bulunmadığı saptandı
ve 8. ayın sonunda Halo çıkarıldı. Hasta. halen boyun hareketlerinin kısıtlılığı dışında
hiçbir sekel bulunmaksızın :normal yaaşntı
sınıı sürdüırmektedir ve Ameliyattan bu yana
1.5 yıl geçmiştir.
TARTIŞMA ı

AnevTizma.l kemik kisti ekstremitelerde,
olmamakla beraber ortopedistler tarafından oldukça iyi bilinen biır kemik ıezyo
nudUl". Lezyon ekstremitelere yerleş~e
tipik: .bir radyolojik: görünüm vermektedir.
Ancak bizim olgumuzda da olduğu gibi,>vertebra. lokalizasyonunda kuadripareZi i~ 'birlikte seyrettiğinde ayırıcı taınıda diğer kemik
vecyumuşak doku ıezyonla.nm da düşünmek
gerekir <2. 5, 6,). Cervicaıl veıtebra. lqkaJizasyonu olarak Enneking 13 cervical vertebra. [okaJizasyonlu tümör içinde ı vakanın
anevrizmaı kemik· kisti olduğunu bildirriİ.ek
teddr (4). AlLICI selim, habis veya metasta.tik kökenli 10 vertebraı tümörü olgusundan
birinin anevıriz mal kemik kisti olduğunu
belirlmiştir (1). Kemik tümörlert Rejistrasyon ·Merkezinin' 30 vakalık ·biP çalışmasında.
ise 1 vakamn C4 vertebrada lokalize olduğu bildirilmiştir (6).
sık

12. -y;aşında olan hastamız.ın yaşı ane~:L
mal kemik ~kisti . için .bildirilen yaş sınırlari
na uyum göstci:nıektedir.
.
.
RESİM 1. :Ameliyattan önceki görünüm

Olgu hastahanemize :qıüracaatında he. inen .değerlendirilmiş ve ilk gün Glisson ·baş-
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ne· traksiybJia alınmıştır. Burada ilk sorun, gerl'ik ön gerekse arka elemanları erimiş ölan servikaı bölgede
stabilizasyonun
sağlanması olarak görülmüştür;
Bu. amaçla
en yararlı olabilecek yöntemin Halo cihazı
olduğu kanısına varıılınış ve yurdumuz
imkanlar! ile olabilecek en kısa sürede temin
edilmeye çalışılınış1ıı:r Halo uygulamasının
devam ettiği 8 aylık süre içinde hastanın
transportu, çevrilmesi ve ameliyatı büyük
bir ralhatlık ve emniyet içinde yapılabilıniş

·ll:ği1

tli".

Kuadriparezi !le müracaat eden ve gidekuadriplejiye,dönüşen medülla basısının
kaldınlınası. süresince
hastaya enerjik biır
şekilde rehabilitasyon uygulanması kaslarda
ve eklemlerde bir seke! kalmamas•nı sağla"
re'.k

mışt1r.

Hastamız

halen takip

·ıı doldurmuştur Bu

altında

olup 1.5

yı

ana kadar tümörde her-

hıi.ngi bir nüks saptanmamış ve okul yaşan
.bsına dönebilmiştir. Anevrizma! kemik kistinin ktışkusuz kesin tedavisi kistin total eksizyonu ile mümkün olabilir. 0> vertebranın
idea,l.olarak. tam eksizyönu kuşkusuz mümkhn değildir,. Ancak biz .oorrahi girişimler
den sôl1ra raaypterapi de uy/;ulayarak nüks
oril:i:ıını azaltm~yı aixıaÇ1ad.ık.

ı)t:A:trcı ! E:r:na:rnutgahın'·'tümoraı ::ıezyonla

•:rında eerratt·i tedıivh vm: ·Mmi ·Tmk .et-

-ı"4 föped·f'':Ve"'.l"~av.m:aioıoii ·' :Norigra- .· Kitabı,
:.r ''Slfy.fu ··116;1 Emel··MırtbaaGt111ır:Sanayi; A'.n-

•·t·rYka;fa:,
2. BARNES R. :
uı.ıg.

Aneuref4hl~f!ı~oÜe

J.

38-B, 301~.~956.

·...:~BESSE ı:J:~E PUGH D. G.,
R. K. : Aneurysmal bone

..

3.

Öfögy 84 : ı>~i~1955.
4.

5.
İlk: girişiJn olarak +yapılan posterior de
ıkoınp:resyon

sonucunda çırçıkmıştır.
Defektin
ıköprülenmesi amacıyla kullanılan ve C2 vertebra ile C7. vertebra: arasına uzanan uzun
ve kalın kortikal greftin gayet iyi konsolide
Qlduğu ve . posteınor . bölgede. stabilizasyonu
· Sfı~l~d'ığı gözleıµniştir. . ·AntE)İior glrişiın de
·ıamaı:iıiandiktan' sonra tüm'.örıi.n bakiyelerinin temizlenmesi içiil ·kemik TÜ:mörleri Re. j.iStrasyonunda .yapılan ·konsültasyona. göre
·:radyoterapi uygulanmasına. karar verilıniştir.
ve :küreta}
· taya büyük :bir defE1kt

?JAFFE;k.~r. I.ICH1ıEN§tEIN ~o:ı. : Soli-

•taty: :tjnicameral bone~~yst-" ~itli,~kı;>,hasis

on th~ • roentgen pichlr;e(tlıe ,Pathologic
appea:rarice and the ı;ıathqiertesis ·<Arch.

işlemi

Stirg. 44 : 1004, 1942. .
&.

~A.HSİNOGLU

·. .

.

'im,.

M., çö:Lo6Lu A. s ..
GEN N .. TENEK.ECİoGLU. Y., .. KUZGUN
Ü., KAYAKIRAN T., ÜZEL M., ALJ:)EMİR
Q.. ERSEVEN G. BAŞKIR o. : Ahe\rriz.mal kemik. kisti CAnevrizmal kemi:k:. tümörü) Acta Orthop. Traum. Turcica
XIV,7,1980.

Kalçanın

Santral

Lüksasyanlarında·

Tedavi

* Op. Dr. Mahmut Kı\RLI ** Op, Dı;-. Ş, BUDAK
*** Dr. F. KARABIYlK
'*** Dr. N. ÇÖL
GİRİŞ :

Ülkemizde trafik kazalarmda büyük aır
nedeniyle eskiden daha az görülen baZı
tip yaralanmalara günümüzde daha sık rastlamaktayız. Kalçanın santral kırıklı çıkik
larda bu tip ya:ralaınmalardan biridir ve tedavisinde literatürde tam bir görüş birliği
yoktur. Cl, 2, 3, 7, 9).
tış

Levine
yalli cerrahi

1943'te ilk osteonsentez matçrtedaviyi başlatmıştır. (7)

Tipton ve arkadaşları üstünlüğü olmadı
ğı için cerrahi tedavi'· yerine' konseri"atif' tedaviyi önermişlerdir (9)

Santral kırıklı çıkıkların tiplendirilmesinde Canıasale-Stewart ve Barnes'm sınıf
landırması
" kullanıldı.
,,

(3)

,

Bui:ıagöre:

sı

Tip I Asetabulumun
etkilenmemistir.
•''"'

•',

;'•,>"''

, ..

ağırhk taşıyan çatı

'

Tip .n Asetapulµmun:

ağırlık taşıyan

üst

çatmın:ebir kısmı etl;:ile~iş.
~'llip"ıi:iII ':Asetabttlı.:mı:· pan;:alanrmş

mur başr;;i'pelvis~ r:girlı'l!iştir,:rBu· tipte
nellikfetarkaya; · subliiks~dir;

ve febaş

ge-

Bizim serimizde Tip !'den 1 vaka Tip II'Tip III'ten 7 vaka mevcuttur.
Buımn dıışnda. bimok~ otör gibi Stew:art,
Tüm, hastalara ..ayrn. tip . çi.f.tdraksiyonla
Carnasale v~::.al'kş.daşlan :::-Once.~kons.erzv<:ıtif :~'.tedavi~e :başlandı; d)..c:>ntrdl'" gr:;ıfil~ri sonucu
tedavi, buna;,,rağmep,,:rlPrık ;;:toparlap.amıy9,r,,:f6:hastay.a cerrahi; girişim uygulandı. Geri
veya femur. ;kır~fn·::qıev;ç:ı,ıtsa ·q~q,ahi ~~ayi~i .,·.kalan: ;:ıs vakada. 6·.hafta süreyle femur supönermişlerdir. c3, 7, 8).
.
. :'.c>•;;rakondiıler<bölget:ı:en mkelet tı•aksiylonu ile
.berı;ıber 12. cm. genişliğinde deri .bir kemer::; le uyluk üst bölüinünd,en lateral •· traksiyon
.uygulmı:dı ve lateral ağırlık longitüdinal trak1984 - 1985 Yilları :arasında ··müracaat
siyonçiaki aiiırlığın yarısı kadar uygulandı.
eden ve incefomeye ald!ığrmız 24 hastanın 21
:Lpngitüdinal .ağırlık kontrol grafileri ile
tanesi trafik'· kazası, 3 tanesi yüksekten· düş
ayarlandı
ve bazı vakalarda ıs kg.' a kadar
me sonucu bize müracaat etmişlerdi. 7 hasta kadın, 17 hasta erkekti. En küçüğü 23 en çıkıldı.
8 hafta sonunda çekilen kontrol grafilebüyüğü 75 yaşındaydı. 15 hastada sağ, 9 hastada soı santral· kırıklı çİkık · mevcuttu. 24 rinde kallus oluşumu ve redüksiyonun yeterli
vakanın 8 tanesinde : sadece kalça
santral .. olma81 durumunda traksiyonlar sökülerek
luksasyonu vardı, diğer vakalarda travma- hastalara aktif hareketler başlatıldı. Bundan
sonra 3 ay daha kırık taırafa yük verilmeden
nın şiddetine bf'ğlı olarak birden fazla diğer
koltu.1': değnekleriyle hastalar mobilize edildi.
lorıklar mevcuttu.
çden.:l~ı,:vaka,

1987 yılında kontrole çağırılan hastalar
Hunter'in serisinde birlikte organ yara% 87.7, Braw'ın serisinde % . 41.6, .. çok iyi, iyi, orta ve kötü olarak değerlendiri
,liıtkeiı şu kriterler göz önüne alındı. (2, 3, 7)
bizim serimizde %88:6 dıır C~. · 2,. 7)

lanmaları

* SSK
** SSK
*** SSK

İstanbül 'Hast Ortopedi ve Travmatoloii Kliniği Şefi
İstanbul'Ha:st.Orloped.f·ve Travmatoloji Uzmanı
İstanbul Hast. Ortopedi ve Tıravmatoloji Asistanı

TA]3LO - 1 24 OLGUDAN 21 tanesi trafik

kazası
, ·'
3 tanesi yüks~kten
düşme

15 tane5i
9 tanesi
7 tanesi
17 .tanesi
Mültipl

sağ

sol
sol
.erkek

YAŞ DAGILIMI

20 - 30 · arası
31- 40 arası
41 - 50 a.ırası
51- 60 arası
61 - 70 arası
70 yaş üstü

En

düşük 23
Enyüksek75
'5 vaka
6 vaka
3 vaka
6 vaka

3 vaka

1 vaka

Travmaların Dağılımıc

Awu

ı

Aynı

taraf tallus ·kınğı
taraf iskion. pubis kırığı
Ayın ta.ıraf tibia kırığı
Aynı taraf Benett kmğı
Aynı taraf mandibula kırığı
Aynı taraf femur diafiz kırığı
Aynıı taraf mültipl kot kırığı
Aynı taraf malgaigne kırığı
Aynı taraf siyatik felç
Karşı taraf humarus kırığı

7
3
1

1
1

2
1
3
1

TABLO - i l ÇOK.İYİ: Ağrı

yok, kalça hareketleri tama yakııtı, aksama .yok. Röntgen bulgusu normal : ·· Femur başı Ue asetabulum ilişkisi
normal, eklem aralığı, normal, osteofit oluştımu yok, perikapsüler kalsifikasyon yok.
·

İYİ

Günlük basit işlerde ağn olınayıp ağır işlEl["de ağn olması,
kalça hareketlerinde % 25' den az kısıtlanma çok az aksama. Röntgende minimal değişiklikler : }<emur. başı asetabu.
lum ilişkisi normal, eklem aralığında çok az daralına, femur başında minimal osteoporoz, minıimal oluşumu, ·minimal perikapsüler kalsifikasy~m.

ORTA

Günlük işlevi engellemeyen ağrı, kalça ·hareketlerinde kı
orta derecede aksama. Röntgende orta derecede
değişiklikler. F emur başı . asetabultiın ilişkisi normal, eklem aralığında hafif ve orta derecede daralma. Femur başında skleroze, osteoporotik alanlar, orta derecede osteofit oluşumu, orta ve ileri derecede perikapsüler kalsifikasyon.
sıtlama,

KÖTÜ
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Kalçada devamlı ağrı, hai~ketlerd~ % so'derl' fazla kısıtla
ma, belirgin aksama. Röntgende ileri derecede değıişiklik
ıer : Çıkık veya yarı ·çııkık olınası, eklem aralığının iyice
daralması veya kaybolması, femıı,r. başında dansite . artımı
ve deformasyon, ileri derec.ede osteofit subkondural kist
ve sikleroz oluşumu.

.TARTIŞMA VE~ONUÇ:

Kaiçanm santral lüksaSyonıa.nndit ister
dettabi tedavi r ister konservatif tedavi uygulansın

dejeneratif ekieı!ı deği
şikli.WçriJrnçını,ılm~. sonuçtur ve hastaların
Ç'Oğuiıluğulicta total kalça aırtroplastisi uygulanması gerekrtı.ektedir ·
·· · ·
erken

gelişen

),'.

/:>

Bu gözönüne ailınarak otörlerin, . çoğu
başlangıçta konserv:atif kalmayı önermektedirler; · Bu· nedenle herhangi l::ıir infeksiyon
.kaynağii · y8["atı:namak için: biz servisimizde
}atergl traJı:siyon için hiçbi[ internal .matery~rkull~adık. ·.·· · ' ··
· ·. · ··
,ı: >;;:

.:_; J

~

.\ ."; f,

. '

' •.. - .

·.

HastaJ.arımızın % 8.3'ünde ,çok .Jyi, %
41.6'sında orta, % 8,3'ünde kötü sonuÇ aldık.
3 :hastartuzda komplikasy0ll:?folarak geçiCi siiyatik:Cfelc'e irastl~k'. .:; · ı: ·,

Sonuçları literatürle

lt~ılaşbrdığımız

;da:'

Tipton % 58.3 çokiyi, iyi ve % .U.7 orta,
kötü sonuç
Baytok, o/o 28.6 iyi, .% 71.4
son11ç, ·lıilclirmişlerdir.

()rta

Tipton V,e a:rkadaşlan 24 santral çıkıklı
olguya kapsayan ve konserv:atif tedavi uygulada.klatn · serilerinde hiç iıseptik nekroz
göimediklerihF ama tüm' olgularda çeŞitli derecele~dk deJerieratif değişiklikler gördükleriıii 'bni:liriu1şıerclirr'. es>
·
ı-

~'J'; '. (J

:·.. Bizim

.

' '

1

semruzdeki:vakal~

izleme :süre-

si: ktsad~r Ve ienfiaz .6 ay/ .en/ çok 3.0 a.y$r ;:v:e
ortalama: 1ır

ayı 'kapsamaktadır.: 'Bu · wnuçla-

ırın ışığı altın&inasetabulurriı ..kır:ıklı,:.çıkıkla
rın tedavisina., tüksasyon reclükte edilebili·yorsa ·kon~erv:aj;if,t~~vinin,:.{ıv~ffii~&-ı:. q~
mmöan seçilmesi. gerı;t~~n .teq.avi old~ .sonucuna vardık.

''i

,ı

:

'"

(i

-,, ' '

._,

•';_;

Cerrahi 'l;'ip 2 - ~ va.ka - ,.ortş.
, , ;< '. c,:; ,;) , l l l('';,, ,,L~,~

· ·.: 24,;va,k~ 18,k~atif .,

6 cerrahi .. giırişim.

i\~

Tip 3 - 4 vaka - iyi .
kötü 1

24 VAKA DAGILIMI VE SONUÇLARI
Tip 1

ı

Tip 2

1G

Tip 3

vaka çok iyi
vaka çok iyi 1
iyi

1

orta

8

7 vaka iyi

orta
kötü

SONUÇLAR
24 vaka 2 çok iyi

10 iyi
10 orta

2 kötü

% 8,3

% 41.6
% 41.6
% 8.3

3

2
2

ve .kötü

•

t' 11 ~''öz:ET

·:'
· "·
.SSK İstanbul Hastanesi Ortopidi';~~ Trav-

,.
matolöji ·Klfniglııe 1oo4~19ss· yıllan arasında
müracaat eden 24 kalça santral lüksasyOıi· vakalarmda uyguladığunız tedavi metodlan ve
_buplann erken sonuçlanıii bilrurdik.
','-J

,.,-,.

24. vakanın 6 tanesinde ceıırahi tedavi uyGe.ri kalan 18 vakaya ortalama 6

gulandı

hafta. süreyle ,femur supra,~on,diler bölgeden
iskelet traksiyonu iıle be~ber . lateral .cilt
traksiyonu longitüdinal tı:~iyonun yan yarısı kadar ağırlık asılarak uygulandı. Ağır
lık ayarlaması kontrol grafileri ile sağlandı.
Hastalar 6 hafta sonunda fizik tedavi ve s&habilitasyon tedavisine alındı.
. 1987 yılında kontrole çağınlan hastaların
değerlendirilmeleri
Carnasale sınıflandıınl
·ın.asına göre yapılarak literatürle karşılaşm
rıldı.

3. Carnasale, P. :O.Yhl'e'wiitt. t.}t.f:,:-.s;· 'tliirnes,
S. N.,J.:. 4."Cetabulru;:Disı:;up~Qn'.<'l.nd. Ceµtral
.,..~ı:acture-dislocation of -the' hip:; J.' B·.J, ,S.
~7-A 1054 ~ 1059 Dec. 1975.
4. De.Palma,A. F.: Th.e. Management of
Fraetiires ·.· and. Dislocation .2 th.. ed. Phi-

Iadelphia, Saunders Com, pp: 1126-1230,

l'.\no.
5. Ege,. R. : Hareket Sistemi Travmatolojisi.
Ankara, Yargıçoğlu Mat. S. 494-506, 1978.

E. : Fractuıres of
acetabulum. J. B. J. S., 46-A: 1615-1646,
Dec. 1964.

6. Judet, R., J., Letournel,

7. Süren O., ~kin T., Öztop ;A... Türköz A.,:
VII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Kongre Kitabı.

M. : Dislocations, Caınpbell's
Operative Orthpaedics, 5 tıh. ed A. H.
Crenshaw CEd.l, Saint Lovis, Mosby Com.,
pp 415-423, 1971.

8. Stewart,

KAYNAKLAR:

1. Aykurt M. Candemir A. : VI Türk' Oi'td;; ·'·
pedi ve Travmatooı}i Kongre Kitabı.
9. Tipton, W. W., D'ambrosia, D D,, Dyıe.
P. : Non;üpera.tive Management of the
2, Baytok
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Femu11 Boynu Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçları
* Dr. Selçtık ATİLLA

h
Dr. Özer ÜLKÜ
**"' Dr. Engin SAYGILI
*** Dr. Ali DAVASLIOGLU
***. Dr. Ratip BÖBER

GİRİŞ,

Femur boynu kırıkları ilk defa 1822 yı
Sir Astley Cooper tarafından neşıredi
lerek tedavisindeki zoııluklardan bahsedilmiş ve konservatif tedavinin bu vakalarda
morbidite ve mortaliyeti artırdığını bildirmiş
tir.
lında

1923 de Hey Groves, 1950 de Moore, 1955

de Thomson kalça parsiyel protezlerini kullanarak popüler haıl.e getirmişleırdir
Genç
hastalarda Knowless-pin ve spon giöz vida
kullanılarak tedavi edilmişlerdir. (7)
Femur boynu kırıkları, tedavileri sııra
sında ve sonunda komplikasyonları sık olan
kırıklar olması sebebiyle tedavi ve sonuçları
incelendi.
MATERYAL ve METOT :
1972 -

1987

yıllan aırasında kliniğimiz

de yatan 25 kollum femoris kırığı tedavi
edilmiştir. BUilllann 6 sı % 2.5 ameliyat öncesi 13 tanesi ameliyat sonu ilk iki hafta
içi!nde hastanede vefat etmiştir. % 5.
Bu vakalann 60 tanesi kontrol edilerek
geç

sonuçları incelenmiştir

40 Moor protez, 10 Thomson, 10 Knowless-pin, 5 Judet ameliyat sonuçları·· alınmış

Orta : Hafif ağrı olan ve
baston kullananlar;

devamlı

bir

Kötü : Koltuk değneğini hiç atamayan
olanlar % s çok iyi, % iyi,
% 12 orta, % 33 kötü sonuçlar alındı.

ve

devamlı ağırı

TARTIŞMA:

Komplikasyonlar arasında protez luksasyonu, protez sap gevsemesi, acutabular protrizyon, myozitis ossifikans, cisim ve kalker
kırılması, Spongiöz vida kınlmalan
görülmüştür.

Literatür

taramalarında,

protez ameliyasebeplen arasında,
faz.la ıraspalama, rotasyonun iyi verilmemesi, çimentonun iyi ve zamanında yerleştiri
lemesi gibi faktörlerin % 40 oranında prote!z
gevşemesi ile sonuçlandırmaktadır. (2,3,4.7}
tındaki başarısızlıkların

Knowles-pin ile yapılan osteosentezlerde
Çivi kırtlmalaııı ve protrüzyonuna rastlanmaktadır (5.8)
SO yaş altında kollum kırıklarında
Knowless-pin osteosentezlerinden iyi neticeler alınarak hastaya hemen hareket verilmiştir.

değerlen

Osteosen'tezi!n tam stlabil yapılmadığı
civi kırılmaları, ve aseptik nekroz
oranları, nonünion izlenmektedir Cl.3.5)

Çok iyi : Ağrı ve hareket kısıtlılığı olmayan, yürüme için destek cihazları kullanmayanlar.

Klinik neticeler ve son yayınlann ış[ğın·
da kollum femorsis kırıklarına ilk saatlerde
yapılan erken osteosentez olgulannda, stabil
anatomik redüksiyon uygulanır, neticeler çok

tır.

vakalaırda

Neticeler klinik sonuçlara göre
(2)

dirilmiştir.

*

**
***

!
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iyidir. Protez ileri yaşlarda uygulandıkların
da aktivite azlığı sebebiyle daha az gevşeme
problemleri olmaktadır (4.6).
Klinik

sonuçlarımız literatüır

neticelerine

uymaktadır.
Kliniğimizde

de genç femur boynu kı
vida osteosentez yapılmak.ta, fakat
bu ameliyat süresi 3-4 günden önce yapıla
madığı için sonuçları .etkilemektedir.. Parsiyel Protezleri çimentosuz kullandığımız halde gevşeme ocanı yüksek bulunmaffiış ve çimento reaksiyonlanndan kaçınılmıştır
r.ıkılanna
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Trokanterik Krıklarda Ender Çivisi ile Tedavi·
Prof Dr.

Rıdvan

EGE,

Yrd. Doç. Dr. Yener SAGLIK
Trokanterik bölge kınklannda uygulanan inte:rnıal fiksasyon ~açlarıı 6 grupta toplanabilir : 1) Plaklı çiviler, 2) Plaklı kompresyo:ri vidı;ı. ·ve çivileri, 3) Osteotomi ve plakla osteosentes, 4) İntramedüller çivilerle tesbit, 5) Kemik çimentosu ile tesbit, 6) Endoprotezler.
Intramedüller çivilerden ençok kullanı
lanı Harris, Zickel ve Ende:r çivileridir.

Femur içi kondili

yukarsından

girilerek
femur cismi medüllaır kanalında yukatn çakı
lan 3-4 elastikıi Ender çivileri trokanterik bölgede mediale döndürülerek femur başı yukarsına kadar yapılan tsbitte kırık yeri açıl
madan girişim yapıldığından bu girişim az
şokandır ve infeksiyon oranıı düşüktür, erkenden bacağa yük verilebilir. Buna kaırşı
bacakta dışa rotasyon ve diz hareketlerinde
sınırlılık gibi komplikasyo:rilan vardır.
Biz Ender çivilerini ileri yaşlarda, kemikleri porotik CosteopenD olanlarda, Intertrokanterik CI ve II tip) kırıklarda çok parçalı trokanterik kınklarda CTip-IID kullanı
yoruz' W addell'in bildirdiği gibi trokanterik
bölge .kınk tedavisinde femur d!ışına yerleş
tirilen plak veya• cismi içine konulan çivi
karşılaştmldığında,
tesbit aracı ile femur
mediali arasında bulunan mesafe femur cismi medialine yaklaştıkça bükülme momenti
küçük olacağından intramedüller Ender çivileri ile kınk stubilizasyonu o kadar daha
iyi olur görüşü çoğunlukça benimsenmekte
olduğundan uygun bulunan olgularda Ender
çivisi uygulamaktayız. Biz 1979 dan 1987 ye
kadar 1G6 trokanterik bölge kırığında Ender
çivilerile tesbit yaptık. Bunlardan 81 ine ait
değerlendirmeleri Sayın Pro:f' Aslanoğlu ile
•b~likte Madritte'ki XIIL Uluslararası· Cerrahi Körigresinde ··yayıiılamiştık,

106 olgudan 72 si intertrokanterik CTip I
ve IIl. 2.6 sı pertrokanterik CTip IID 5 i subtrokanterik ve 3 ü bazal femur boynu kınğı
idi.
106 olgudan 94 ü C% 89) u düşme, 8 i
C% 8) trafik kazası, 3 ü patoloıiik kıırık ve biıri a.teşli

silahla
tilo Tip-D.

olmuştu

ve

açık kınktı

CGus-

Diğer yayıruarda bu kıırık kadınlarda erJ
keklere göre iki kat fazla olduğu halde bizim olgulardan 64 ü ( % 60) bayan idi.

81 olgu (% 76) hastaneye olaydan sonraki 24 saat içersinde getirilmişti. Diğer ya
yı:rilarda çoğunluk 70 yaş üzerinde
olduğu
halde bizim 106 olgudan 95 ü C% 89) 50 yaş
üzerindeydi.
Trokanterik bölge kınğı olan 106 olgudan 47 sinde ( % 44) bazılannda birden fazla olmak üzere diğer hastalıklar da eşlik
etmekteydi Bunlar; 20 C% 19) kardiyovasküler hastalık, 17 <% 16) akciğer hastalığı,
14 <% 13) diyabet, 5 C% 4) malign hastalık
tır. 45 yaş altında olan 4 olgu hariç hemen
hepsinin kemikleri osteoporotik Costeopenik)
idi.
7 .si lumbal, biri lokal anestezi ile olmak
üzere 96 olguda C% 91) girişim genel anestezi He yapılmıştır.
Diğer yaymlarda ortalama ameliyat süresi 44 dakika (21-160 dakika arasıl olarak
.gösterildiği halde bizim
ameliyat süresini
tam olarak kaydettiğimiz bir grup olguda· bu
süre :4 7 dakika?~r.

. Bütün

ameliyatlar imaj
insensifayr
Hastalara:,ameliyat için
kan transfüzyonu gerekmemiştir; ,
altında .yapılmıştır.

;J87

Ameliyat esnasında hiç suprakondiler
femur kırığı görülmemiştir fakat ameliyattan 9 gün sonra bir hastada suprakondiler
kırık görülmüştür.

Diğer yayınlarda koltuk değneğiyle ayak
üzerine kısmen ağırlık verilmesine ameliyattan 3-5 gün sonra başlandığı belirtilmiştir.
Bizim olgulardan Pertrokanterik CIII-Tipl ve
subtrokanterik CIV-Tipl lmnklar ha:riç ertesi günü bastırılmıya başlanmıştır.

Bizim olgularımız ameliyattan soırra ortalama 13 günde taburcu edilmiştir. Diğer
yayınlarda bu süre ortalama 23 gündür. Bizde sürenin kısa oluşu ailenin ameliyatlı yakınını biran evvel evine götürmesindendir.
Hastanede ameliyat sonras:ı 4 ölüm olmuştur.
Bunlar kardiyovaskiller bozukluk, emboli ve
bronkopnomoni nedeniledir (Hastanede mortalite oranı % 3.7 dirl. Ameliyattan sonraki
3 ayda ise 3 hasta daha ölmüştür Böylece
ilk 3 aydaki ölüm oranı % 6.6 dır. Diğer ya.ymlarda bu oran % 10- % 14 arasındadır.
Bizde genel mortalite oranının düşüklüğü
bizim hastaların daha genç oluşu ve flebotromboz oranının düşük olmasındandır.
103 hastadan 88 i ( % 85) yardımsız yürüyebilir şekilde evlerine dönmüşlerdir, diğer
yayınlardaki yaş ortalaması daha yüksek olduğundan bu oran ortalama % 70 kadardır.
Ameliyat sonu döneminde 3 (O/o 2.8l yüzeyel infeksiyon, 4 (% 3.7l çivinin aşağıya
kayması, 2 C% 1.9) çivinin baş veya boynun
dışına kayması gibi oranımda komplikasyon·
lar ( % 8.4l görülmüştür. Diğer yayınlarda
çivi kayması ortalama % 7 oranındadır. Biz
6 olguda (O/o 5.6) ikinci kez ameUyat yaptık.
Bu diğer yayınlarda % 36 ya kadar yükselmişse de ortalama: % 12 dir.
106 olgudan ölen 7 olgu dışında 99 hastadan 75 i C% 74) tarafımızdan kontrol edilebilmiştir. İzleme süresi 5,5-49 ay arasında
dır (ortalama 9.6 ay).
Uzun süre takip edilebilen 75 olgudan 19
unda C% 25) dizde çok fazla olmıyan ağrı
kalmıştnr. Diğer yayınla.rda bu dizdeki ağrı
oranı % ıo % 100 arasındadır.

WB

Diğer yayınlarda ortalama % 21 C% 1 % 100 arasında) oranında bac:akta 20 dereceden fazıla dışa rotasyon görüldüğü halde bizim ,olgularda bu oran % 16 (12 olgul dır.

Takip edilen 75 olgumuzda hiç psödoartroz gelişmemiştir ve bir olguda kaynama gecekmesi ( % 1.3) görülmüştür
Intertrokanterik kırıklaa:-da CTip-I ve TipIll kırık iyileşme süresi ortalama 13,5 hafta
Cl0-16 haftal, Pertrokanterik .kırıklarda ortalama 14.7 hafta (12-20 hafta), subtrokanterik
kırıkta ortalama 18.4 hafta US-26) dır.
Ameliyatı kısa ve kolay, enfeksiyon ora"
ru düşük ve erken hareket ve yükverme süresi çok kısa olan Ender çivisi ile tesbit özellik:le porotik kemikli, sistemik hastalığı olan,
genel durum:u büyük girişime engel olan yaş
lı kişilerin trokanterik kırıklarında
konservatif bir tedavi olarak uygulanmalıdır.

KAYNAKLAR:
1. Arıtamur, A., Domaniç, Ü., Taşer, ö.
Türkmen, M., Öztürk, İ. : Trokanterik
bölge krıklarının cerrahi tedavi::.inde ender fleksibl çivilerinin biyomekanik etkinlikleri, VIII. Milli Türk Ortopedi ve
Travmatoloji Kongre Kitabı, s.: 128-139,
Ankara, Emel Matba. 1984.
2. Chapman, M. W., Bowman, W.B., Csongradi, J. J., Day, L. J., Trafton, P. G., and
Bovill, E.G. : The use of Ender's pins dn
extracapsular fractures of the hip, J. Bone Joint Surg., 63 A: 14-28, 1981.
3. Hall, G., Ainscow, D. A. : Comparison of
nail-plate fixation and Enders'in naili.ng
for intertroc:hanteric fractures, J. Bone
and Joint Sugr., 63 B: 24-28, 1981.
4. Harper, M. C., Walsch, T. : Ender Nailing for peritrochanteric
fractures of
the femur. J. Bone and Joint Surg., 67
A : 79-88, 1985.
5. Jacobs, R. R., McLain, O., Armstırong, H.
J. : Fiixation of intertrochanteric hip
fractures, Clin. Orthop. 146: 62-70, 1980.

6. Kaymak, ô., Kunak, F., Altun, N. : Femur üst uç kırıklarında uyguladığımız
ameliyat şekilleri ve sonuçları, IX. Milli
Türk Ort. ve Trav. Kongre Kitabı, S. 437439, Ank. Emel Matb. 1987.
7. lwegbu, C. G., Patel, R. J. : Difficulties

and complications of the ender method
of treatment of trochanteric fractures of
the femur, Injury. 13: 116-124, 1981.
8. DeLee, J. C. : Fractures and Dislocations
of the hip, in C. A. Rockwood and D. P.
Greens Ced) Fractures in adults pp 12111356, Phila, J. B. Lippincott, Co., 1984.
9. Domaniç, Ü., Başlar, O., Taşer, O. ve ark:

Trokanter bölge krıklarmın osteosentezinde kullanılan ı:;abit açılı kama-plak ve
Ender elastik çivHerinin kemik-malzeme
deformasyon modelinin deneysel araştı
rılması, IX. Milli
Türk Ortopedi ve
Trav. Kongre Kitabı, s. 460-464, Ankara,
Emel Matb. 1987.
10. Ege, R., Aslanoğlu, O. : Surgical

ment of lower extremities By
ils.

traatNa-

Endeır

11. Kuderna, H., Böhler, N., and Collon, D.
J. : Treatment of Intertrochanteric and
Subtrochanteric Fractures of the lüp by

the Ender method, J. Bone Joint Surg.,
58 A : 604-611, 1976.
12. Kyle, R. F., Gustilo, R. B., and Premer,

R. F. : Analysis of six hundred and
Twenty-Two ıntertrochanteric hip fractures, J. Bone Joint Surg., 61 A: 216-211,
1979.
13. Levy, R. N., Siegel, M. et al. : Complica-

tion of Ender Pin fixation in basicervical,
Intertrochanteric and subtrochanteric
and subtrochanteric fractures of the hip.
J. Bone and Joint Surg., 65 A.: 66-69,
1983.
14. Sisk, T. D. : Fractures, in

Campbells
operative oırthopaedics, ed. A. Ed. A. H.
Crenhaw (edsl pp : 1555-2118, St. Louis,
V. C., Mosby Co., 1987.

15. Tomruk, A., Çil, A. Erkul, V. : Femoral

Proksimal uç kırıklarınm Ender çivileri
ile tedavisi, VII. Milli Tork Ort. ve Trav.
Kongre Kitabı, S. 94-96, Ankara, Emel
Matb. 1984.
Ş. : Trokanterik bölge kırıklannda Ender çivisi
ve geç neticeleri, VIII. Milli Türk Ortopedi ve Trav. Kongre Kıitabı, S. 123-127,
Ankara Emel Matb. 1984.

16. Tümöz, A., Kurultay, R., Polat,

189

Pertrokanterik · Famur
* Ahmet SEBİK

Kırıklar mm

Tedavisinde Ender Çivilemesi

'* F~hmi KUYURTAR *** Naci AKPINAR

SSK İzmir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloii Kliniğinde, 1985-1987 yıllan arasın
da toplam 27 hastaya pertrokanterik kırıkla
rı için Ender Çivilemesi ameliyatı yapılmış
tır. İzleme süreleri 2,5 - 21 ay arasındadır.
Ender Çivilemesinde ameliyat süresi kı
sa, kan kaybı ve ameliyat travması azdır.
Kayriamama ve infeksiyon gibi komplikasyonlar görülmemiştir. Ameliyat edilen 27
hastanın 18 inde 10-30° femurda eksternal rotasyon deformitesi görülmüştür. Yaşlı olan
hastaların çoğunda bu defonnite bir sorun
yaratmamıştır.

GİRİŞ :
tıeri yaşlardaki osteoporoza bağlı ve küçük bir travma ile oluşan pertrokanterik .kı
rıkların tedavisi özel1ikler
gösterir. Bu tür
kırıkları olan hastalarda kıırığın stabil osteosentezi osteoporozdan dolayı güçtür. Kullanılan kamaplak, çivi-plak birleşimleri yeterli stabilizasyonu sağlasa da yüklenme verilemez ve yaşlı hasta yatağa bağlı kalır. Osteosentezin bozulması durumunda ise, çeşitli
sağlık sorunları da olan bu hastaların ikinci
bir ameliyatı kaldırmafil şüphelidir Sorunların tümünü ortadan kaldırmak amacı ile,
kısa süren, az travmatize eden, kısa zamanda yüklenmeğe izin veren yöntem düşünül
müş ve ilkelerini Lezius'un ortaya koyduğu
yöntemi Avusturya'lı Ender geliştirerek yayınlamıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM :
SSK İzmir Hastanesi, Ortopedi ve. Travmatoloii Kliniğinde 2.6.1985 - 12.2.1987 tarihleri aırasında 15 i erkek, 12 si kadın, toplam 27 hastaya pertrokanterik kırıkları için
Ender çivilemesi ameliyatı yapılmıştır. Olgulanmızın 17 si <% 63) 70 yaşın üstündeydi.
En büyük yaş 90, en küçük yaş 42, ortalama
yaş 69,3 tüır Kırıkların 15 i sol, 12 si sağ taraftaydı.

Kırık nedeni, 23 olguda basit düşme, 2
olguda merdivenden düşme, 1 olguda divandan düşme, 1 olguda trafik kazasıydı. Basit
düşme nedeni ile bir olguda ayni tarafta ay:rııca Colles kırığı vardı. Trafik kazası sonucu
yafarılan hastada aynca ayni taırafta klavikula kırığı ve Th 11 ve 12 de kompresyon
kırıkları vaırdı. Olgularımızın 14 ü ilk 24 saat içinde, 9 u ilk hafta, 3 ü ikinci hafta, 1 i
üçüncü hafta içinde kliniğimize başvurmuş
tur. Boyd'a göre sınıflandırmada kırık tipleri, 3 olguda I., 6 olguda II., 7 olguda III., 11
olguda IV. tipte bulunmuştur.

Olguların 22 sinde ameliyat
öncesinde
bir veya bi.!rkaç fJ.ıasta1ık bulunmaktaydı.
Diabet 4 olguda, hipertansiyon 7 olguda,
kalp yetmezliği 4 olguda, kronik obstrüktif
akciğer hastalığı 4 olguda, hemipleji 3 olguda, kompanze böbrek yetmezliği 2 olguda,
akciğer tbc. 1 olguda, prostat hipertrofisi 1
olguda saptanmıştır. Hastaların 6 sı travmadan sonraki ilk hafta, 14 ü ikinci, 6 sı
üçüncü, 1 i dördüncü hafta içinde ameliyat
edilmiJşlerdir. Genel anestezi hastaların 16

* Doç. Dr., SSK İzmir Hastanesi Ortopedi Kliniği Şefi

** Ayni klinik Asistan Doktorları
*** Ayni kılinik Şef Yardımcısı Op, Dr.
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** Yaman ÖRGEN

sında,

spinal anestezi 6

sında,

lokaa. anestezi

4 ünde, nörolept analôezi 1 inde kullanılmış
tır. Ortalama anestezi süresi 1 saat 50 dakika, ortalama ameliyat süresi 1 saat 25 dakikadır.

Ender çivilemesi basit olarak, daha önceden· hazrrlamnış ve iki ucu femur boynu
ile medial kondilin eğiınlerine göre, ayni
düzlemde ·bükülmüş, 4.5. mm, çapında, hastanın femur uzunluğuna göre seçilmiş 3-5
adet Ender çivisinin, femur medial kondili
üzerinden intramedüller olarak femur başı
na kadar, radyoskopi kontrolünde çakılması
dır. Olgularımızın hepsi Ender'in tanımladı
ğı yöntem ve geliştirdiği araçlar ile .. traksiyon. masasında,. televizyonlu radyoskopi ciha~ı ·kullanılarak· ameliyat· edilmişlerdir.
_ı\meliyatt~. 'fehıUI' ·boyun bölgesinin ön-aır
ka ve yah görüntülerinin: net olarak sağlan
ması gerekmektedir.

Hastanede yattıkları süre içinde olgulaölen olmadı. Bir hastanın ameliyattan 15 gün sonra, bir diğerinin 5 ay sonra
ölmüş olduğunu kontrol mektuplanıriıza gelen yanıtlardan öğrendik.
ırimızdan

OlgUlarımıZli!l

18 inde femurlannda 10deformitesi
gelişmiştir. Yaşlı .olan bu hastaların çoğun
da bu deformite ·bir sorun yaratmamıştır.
Dizlerinde artroz olan olgularda daha çok olmak üzere. 4 olguda ameliyattan sonra diz
hareketlerinde ağrı yakınmaları ve hareket
sınırlılığı saptanmıştır. Bu hastalar dizlerini
00° ye kadar bükebiliyorlaırdı.
300 aırasında eksternal .rotasyon

TARTIŞMA:

YaşLılann pertrokaınterik kınJ.\lwda

az

travmatlze eden,; minimal osteosentezler daic
ma ilgi :uyamlırmıştrıır Clll.
Pertrokanterik

kınklann ·

·Ameliyat. sirasın,da ortalama .100-250 cc.
kadar kanama olmuş ve transfüzyon gerek:tn:emiştiı'". Ameliyat sonrası dönemde. bir olgıli:la troniboflebit görülmüş; antibiyotik, aspirin ve elastik 'sargı ile sağaltılmııştır. Olgularımızda infeksiyon •görülmemiştir. Kınkla
rı.n hepsi kaynamıştır.

Ender çivileri
yurdumuzda da benimsenmiş bir y~ntem,çlir Cl, 3, 6, 12, 13, 14).
Eu yöntem, özellik1~' ileri yaş grubundaki
hastalarda. seçkm...bir: yöntemdir. Olgulanmızda yaş ortala~asi 69,3'tür, A.ritamur ve
ark. (1)
ortalahıasıni 6S, Aslanoğlu (3).
67, Kude~a ve ark C10) ~s. chapma.Ii ye
ark. C4l, 68, Har,ı;ıet ve . ark. (!J), 69 olar~

'.. '.b-ç

bildinnişlerdir.

SONUÇLAR:

ile tespiti ve

~astamıztiş,

ameliyat sonırasınci~ çekiıen-radyografilerde çivilerin dışarıda. olduğu
.saptanmış ve bu 'iıastalar 3-5 gün içinde yeniden ameliyat
edilerek
·durum düzeltilmiştir.
'
'
'
''

'

,,';

Bir oliuda qivi uzun· geldiği. ve .elde baş
ka çivi olmadığından çivi kısaltılmıış ve çakma sırasında. kesilen üç femuır korteksine
ııaplanmıştır. Bu· 'çivi geri çekilemeyince dist.al ucu femur .kondili . Üst bölıimü düzeyinden kesilmiştir. Bir olguda .bir çivi asetabulumu delmiş, daha sonra bu çivi ikinci bir
ameliyatla çekilmiştir. Bir olguda ameliyat
sıırasında çivi eğrilmiş ve bu çivi çıkarılmış
tır.

Olgularİniızın çoğunda •ikinci gün oturizin VE]ı::ilmiş, ı. haftada ~yağa kaldı
rılmış ve. 3. h~ftada tam .iüklenmeeğ geÇilrrı.iştir. Has,ta~eq~·y~tış _süref)i 13-40 gıiıi, ortalama 23 gündür
mağa

sağaltımı

YM

Ender çivilemesinde morbidite old'ukça
.c1. 3, 4, s, 6, a, 9, 10, 12, 13, 14>.
01gulanmızdan KOAH'ı oı,an bir hasta. ameliyattail. 15 gün, bir. diğeri .5. ay sonr~ ölmfiş
tür İnfeksiyon yüzdesi de literatürde düşlik
olarak bildirilmiştir. Olgularuruızda ~nfeksi
YOI1 görülmemiştir.
Cobelli ,ve .Sadlı;ır (5).
kompresyon vidalan ile yaptıkları tespit\erde 2 .denn infeksiyon geliştiğini ve bunlardan birinin öldüğünü, oysa Ender çivilemesi
yaptıkları hastalarda infeksiyon görmediklerini bildirmişlerdir. Cha:pman ve arrk. (4) da
Ender çivilemelerinde infeksiyon görmemiş
ler fakat kalça çivilemelerinde % 8 oranında
drin infeksiyon saptş.dikiarını belirtmişlerdir.
düşüktür

Eµder . çivilem~şiI!de . radyoskopi. cihazı
ön· ko:ıulla:rdan biri.ÇfVİlenn ferinı~ boynu içinden
gidişleri,
· ··:· .·.

kullanılması.' en. ön.emli

·air':

·;:~:p;, 'l:,',,:,,-~.::z'<r,·,>

he:r. iki düzlemde de izlenmelidir Olguları
rruzdan üçünde. C% 11.ll ameliyat sonrası yap~lan radyografik kontrolde çivilerin dQşarı
da olduğu görülmüş ve bu olgular bir hafta
içinde tekrar ameliyat edilerek durum düzeltilmiştir. Chapman ve arka. (4) çivileıin arkaya çıkmasırn .% 1 2olguda bulmuş, Elabdien ve ark. (7) % 11 teknik hata bildirmiştir.
Kanımızca çivilerin
arkadan çıkması çok
parçalı kırıklarda hatalı olarak redüksiyonun fazla içe rotasyonda yapılması ve late:ral görüşün skopide iyi ayarlanmamasından
dır. Yazarların çoğunun bildirdiği gibi tekniğe alışma döneminde yapılmaktadur C4, 5,
7, 9, 10).
Olgulanmıızdan birinde Ender çivisi postop dönemde femur başını de1miştir. Antamur ve ark. (2), Domaniç ve ark. (6), bu
gibi komplikasyonların kullanılan yerli yapı Ender çivilerinin
elastikiyetinin yeterli
olmamasından kaynaklandığını biyomekcınik

sel olarak

göstermişlerdir.

Ameliyat edilen 27 hastanın 18 inde femurlannda 10-30° eksternal. rotasyon deformitesi saptanmıştır C% 86.6). Bu deformite
Ender çivilerinin rotasyonel kuvvetleri yete.rince engelleyememesinden oluşmaktadır.
Harpea< ve ark. Cgl, bu deformiteyi % 55 olguda görmüşlerdir Yazarların bir çoğu bu
defonniteye rastlamışlardır C2, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14).
Ender çivilemesinde ameliyat sıı.rasında
kaybı azdır.. Bu da cerraha büyük bir
rahatlık sağlamaktadır. Hastalanmızdan yalnız birinde ameliyat uzun sürdüğü için iki
ünite kan kullanılmıştır. Çoğu yaşlı, düşkün
ve birlikte başka hastahklan da olan bu hastalarda elde hazır kan buulndurulduğu halde ameliyat sırasında kullanma gereği doğ
kan

mamıştır.

Sonuç olarak, Ender çiviiemesinin, yaş
lıların pertrokanterik kırıklarında,
infeksiyon riskinin çok az olması, az travmatize etmesi, çabuk mobilizasyona ızın vermesi,
morbidite ve mortalitesinin düşük olmasın
dan dolay~. kırık masası ve radyoskopi cihazı olan kliniklerde seçilmesi gereken yöntem olduğunu söyleyebilirlz,
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Fenıur Jnt~rtrokant.erik ··Kır·ıklarlnüa: ·Richards Çivisi.·
·
~·.·.Uygulamaları veJon'u9ları ..
~Jfrv1

:T

)\«J

•'· .'

Şüİe.yn;,an JZMiR . ": G?J?:· J?r...~~rü ~JınIN
. ** ıJı:)~.~~J~~rıik ·~UOGLU
** Dr. Nikola AZAR
... Op Dr.

~;tr9k,arı~ kı'clı:~pn ~~~fy~~~.,Y;e İh-

GİRİŞ;
İntertrokanterik ve pertrokanterik kırık

lar genellikle şahsın arkaya doğru kalçası
üzerine düşmesi sonucu indirekt travma ile
oluşur. Bu tip kırıklar aynca direkt travma
ile de o1Uışabilf9.ektedir, fakat seyrektir. 0törlere göre femur üst uç kırıkları erkekılere
oranla kadıınlarda daha fazla görülmektedir.
Bunun sebepleri ise kadınların pelvis yapı
lanının daha
geniş
olması ve bu nedenle
koksa vara ya istidatlı olmaları, erkeklere
nazaran aktivitelerinin az oluşuda osteopozun <la11a fazla ve erken oluşmasına neden
olmaktadlır. Yaşlı kadın nüfusunun fazlalığı,
giydikleri ayakkabıların yüksek topuklu
oluşlarıda birer etkendir. Bu bölgenin kırık
larında ırka ait bir özellik tespit edilmemiş
tir. (1-2-5)
Bu bölge

kıırıkla:rının

birçok

sınıflandı

rılması yapılmıştır.

Campbell sınıflandırmasında, trokanterik bölge kırıklarınn intertrokanterik kırık
olarak isimlendi.cir ve eklem kapsülünün bitiminden küçük trokanterin 5 cm aşağısıına
kadar olan kırıkları alır ve Boyd'un sınıflan
dırmasını benimser.
Boyd sınıflandırmasın
dan başka Tronzo'nun, Ege'nin ve Jensenin
sınıflandırmaları vardıır.

Biz Richards ka:lça plak-vidasını Boyd ve
Ege'nin sımfladnırmasına göre Tip 1 olan
intertrokanterik kırıklı olgularımıza uyguladık.

ternal tespiti için idealdir. •
kliniğinde,

Campbell

plak-vidasının kullanıldığı

sonuçlar
1)

yon

çıkarılmıştır

Yaklaşım

olarakta lateraı ya.klaşi!mı uyLateral yaklaşım direkt görüş altın-

Richards kalça
hastalardan şu

Fragmanlarda mükemmel

kompres-

sağlarr,

2)

Sağlam

bir internal tespit

3l Genellikle erken
müsaade eder. Cll

ağırlık

tem.iın

eder

yüklemeye

MATERYEL ve METOD:
S.S.K. İstanbul Hastahanesi Ortopedi ve
Travmatoloii kliniğinde 1984-1986 yılları arasında femur intertrokanterik kmğıı olan 26
olguya Riclhards kalça plak-vidası uygulanmıştır". Bu kırıkların tiplen Boyd, Griffin ve
Ege'ye göre Tip l, Jensen'e göre stabil, andisplase ve displase kırıklardı
Bu tip kıırığı olup genel durumu uzun
süre anestezi ve ameliyat riskini kaldırama
yacak kadar yaşlı hastalarda ise Ender çivileri ile osteosentez uyguladık.
Richards kalça plak-vidası uyguladığı
26 olgunun yaş ortalaması 49.5 olup, en
genç hastamız 17, en yaşlı hastamız 74 yamız

şındadır

Hastalarımızın
16'sının

kırığı

sol

23'ü erkek, 3'ü
kalçasında,

sağ kalçasında

kadındı.

ıo'unun Imrığı

idi. Olgularımızın 2'sinde
femur alt yarısında diafiz kırığı mevcuttu. Bu lmrklarada aynı seansta plak-vida
ile ostcossntez yapıldı.
ise

* S.S.K. İstanbul Hastahanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi Uzmanı.
İstanbul Hasthanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi Asistanı.

** S.S.K.

· · ·

:

aynı

guladıık.

·

Olgularnnıızda ameliyat sonu '~r:keıf• ölü-

me

rastlanmadı.

Genel durumu bozuk ve. başka kınğı
olanlar hariç. diğerleri .ilk hafta içinde .k9ltuk
değneği ile mobilize edildiler...
i:lıterfrokanteiik

kırıklı

olgula.:cımızın

Jensen sınıflandırmasına göre·
Tablo 1. de görüldüğü gibi idi.

durumları

Olgularımızdan birinde varus defôrmitesi görüldü. Bir olgumuzda çivi boynu delmiŞti ve aynı o1ğuda daha sonra femur başı
nekrozu gözlenmiştir.
kıırlmı;ısı

.. Vida ve. plak

görülmedd.

md.iaırds kalça plak-vida uygıilanıaları
sonuçlan Tablo II de görüldüğü gibidir.
TABLO II

TABLO 1

l~~~~~~ı~~::::~il ~ı:l:~~h

l

8

8

6
'

~--·

4

···-· ----·-···---

Ölüm

Erken
Geç

İnfeksiyon

Yüzeye!
Derin

Vidalar

boynu delme
(Penetrasyon)
Kompresyon vidasının

Hastalarımızın

hepsine genel anestezi
ameliyat· sonrasıı dQştan tespit yapılmadı. Ameliyat sıra
sında ve ameliyattan sonra takip
ettiğimiz
olgularımızda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir Biz se,-yisimizde ileri derecede yaşlı
ve genel durumu bozuk olan olgulanmıza
daha öncede bahsettiğimiz gibi Richards
plak-vidasıın uygulamadık. Bunlara Ender
çivileri ile osteosentez uyguladık. Bu nedenle
olgularımızın yaş ortalaması fazla değildi ve
ölüm oranımız sıfırr oldu.
uygulanmıştır.

Olgulanmıza

2 olgumuzda yüzeye! infeksiyon görüldü,
derin infeksiyon hiçbir olgumuzda görülmemiştir.

5 olgumuzun lag vidası baş ve boyun
korteksine penetre olmuştur. Bunun nedeni : Ktlavuz telini gönderirken kullanılması
gereken açı ölçme aletinin yokluğu idi ve buna bağlı olarak kılavuz telinin tam 135° deı
gönderememiş olmamızdır. Aynca lag vidanın normalden daha uzun olmasıda bir etkendi
4 olgumuzda kompresyon vidası plağın
ve bunlar daha sonra kompresyonla biırlikte bariz olarak laterale doğru
gevşemiştir. Bunun nedeni : Lag vidanın kı
lavuz tel uzunluğundan 1,3 cm daha. kusa
seçilmemiş olmasıdır. Yani kompresyon mesafesi bırakılmamıştır. Buna rağmen bunlarda da kaynama meydana geldi.
dışına taşmıştır

-·2: ı

OLGU SAYISI

o
2

o

Baş YC

Varus deformitesi ve
Rotasyon ekstren
Rotasyon intern
Kontraktür

Deformite
_ _ _ ·····

gevşemesi

4

kısalık

o
o
o

Feınur başı nekro~----·--·--· _

1

Diz ve kdç:ı j
a~sı

,

;__--------------~·--

TARTIŞMA:

Boyd ve Ege'ye göre Tip I olarak sınıfintertrokanterik kırığı olan 26
olguya 1984-1986 yılları arasında Richards
kalça plak-vidası ile osteosentez uygulanmış
tır,. Trokanterik kırıkların bu tipinde Richail"ds'ın lag vidasının kompresyonu mükemmel olmaktadır.
1$dıırlan,

Bizim olgularmıızda yaş ortalaması 49,5
tir. Memleketimizde insan ömrünün daha kı
sa olması ve ileri yaştakilerde Ender çivileri ile osteosentez uygulamamızdan dolayı
yaş ortalaması küçüktür.
Postoperatif ölüm

oranı O (sıfır) dır.

gularımızda izlediğimiz

Ol-

komplikasyonların

başlıca nedeni malzeme yetersizliğidir

Örher olguda açı ölçerin kullanılama
ması veya lag vidanın boyunun iyi hesaplanmaması gibi.
neğin,

SONUÇ:
Bizim olgula.rımızda izlediğimiz ve literatür taraması sonuçlaırına ·göre, günümüzde intertrokanterik kalça kırıklarının stabilizasyonunda en iyi osteosentez materyali
Richards kalça plak-vidasıdır. Bu, materyelin kompresyon yapması, erken ağırlık yüklemeye ve yürümeye elverişli olmasından
kaynaklanmaktadır. (3-5) . Bu durumu bizde
olgularımızda müŞahade ettik
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üst uç kırıık
çivisinin uyOrtopedi ve
206... 1983.

,;,;

frokantrik ~rıklar için Trokanter Destekli Kompresyonlu

Kalça Çivi

Plağı
Dr. Altan KABALAK

tta.ntrik kıı.rıltlar gene1mde yaşlı in.a meydane gelmektedir. Yazarlara göortaıaması 65--71 dir ' C2A~.a.~J,. :b:~
olunca, medikal ve yatak. problem,leri
.erinde gelmektedir. Burada ki amaç
operatif hastayı. erken yürütebilı:ııek ve
plikasyonsuz bir ·tedavi ·yapabillnektir.
nedenle 1984 yılından beri trokanter_bölve kollum femorisin fonksiyonel 'Özellikine oldukça benzeyen trokanter destelüi
.mprsyonıu kalça çivi pl~ğını kullandık.
:.:ryd ve Griffin'in (1) tasnifine göre; 1.2.3.
tp kırıklar ameliyattan 5-15 gün
4.
ip kırıklar 20-30 gün soiıra: .koltuk değneği
veya Walker ile paraiel yük: verilerek yüı.1ıttük.
.

sonra:'

İ.mplant ı

130°lik oliiklu çivi pW:ğınm'plak· kısmı
ttrokanter destek olar<llt adlandınldıığıl
proksimale doğru uz.aiııldı. Bunun üzertne
1304 açı ile gidebilecek spongios vida için delik açıldı. En üst kısma özel vidası ile tesbiil
efülebilen ağıtaf ilave edildi. :Ağrafm her iki
ucu keskin· çift dişli olup, bükülebilir nite--

tiktedi:t. '

Oluklu çivi kısmı collum. fe:morts'in alt
:ve paıra.lel ·liittiği için Yük
tr{l.beküllerine dik olmakta.dar Vertika.l yük
taşımayı bu nedenle ilstlenmiştir. Spongios
vida ise colluın femorisin ilst kenarına yakın
ve. tensil trabülükasyonu truı:ıp ettiğinden
germe özelliğini kazarınuştır.

k~narına yakın

İmplantın kıırığı stabil yapma. özelliğini
bu düşünce altında incelersek :
1 - Oluklu çivi kısmı yukarıda izah
edildiği gibi, yük taşıma görevini üstlenmiş
tir. Ve oluklu olarak yapıldığı için kısmen
torsiyon, !hareketlerine
maıni' .olur,
.
'
'
'•

2 - Trokantei destek paırçası plak kıs
mın yukaxu .devamı olup, plağın görevinin
bit kısmını üzeri.he almaktadır. Spongios vida
ağrafa destek olmaktadır. Trokatıter
madör kıırklarında bu parçayı colltım feıno
ris ile arasında. sıkıştırarak tesbiti sağlamak-

ve

~.
3 ~ Spongios vidallnn ise üç görevi vardır.

al Oluklu çivi ile Spongios vida a.rasu
da büyük bk kemik blok kalmaktadıır. Buı

Pertrokanterik Femur Boynu Kırıklarının Tedavi Sonucu-Meydana
Gelen Koksa -Vara Deformitesinin Dickson Osteotomisiyle Tedavisi
* Op, Dr.
Kalça bölgesinin kınklan, internal fiksasyon araçlarının geliştirilmesine rağmen,
birçok faktörlere bağlı olarak erken ve geç
komplikasyonlaır görülmektedir. Coxa-Vara,
kısalık, internal ve eksternaı rotasyonla. birlikte osteoartrltik değişiklikler görülmektedir. Gittikçe artan ağnlaır nedeniyle başlıyan
fonksiyonel kayıplarını önlemek için deformiteyi düzeltici osteotomilerl yapmak gerekmektedir.
MATERYEL ve METOD

ı

Dışka.pı S.S.K. Ankara. Hastahanesi Ortopedi kliniğinde Ocak 1976 Aralık 1986 yıl
lan arasında. 7 va.kaya Dickson geometrik
düzeltici osteo1lomi ameliyatı yapıldı. Hasta:ların 5'i erkek ikisi kadındı.
Erkeklerin
yaşlan 38 ile 45, orta.lama. 41.1 idi. Ka.dınla.
rm yaşlan 16 ila 18 arasında ortalama. 17 idi.

lanı

rüme

imkansızlığı güçlüğü

ile müracaat etKlinik muayene ile hepsinde 3-4 cm
civarında. kısalık içe rotasyon 20 derece idi.
Radyogramlannda 80-90 derece coxa"'vara
deformitesi mevcuttu
Bütün hastalara genel anestezi a.Itında
üstü yatırılmak suretiy\le ameliyathane
şartlarımda lateraı olarak bir şakla usulune
uygun olarak femur trokanter ve üst diafiz
bölgesi iınplatlarla osteosentez için hazırla
nır. Trokanterdeki lateral tüberkülden collum femorisistikametinde içine girecek şekilde femur diafizine 45 derecede 135 derecelik Jewett çivisi, Smith.peterson çivili plaksırt

BAYSAN

kuladnık.

Femur

~ı

m koruyarak yapılan bu osteotomi sayesin-

ve a.çısım düzelteay yaşlılaırda. ise bir sene
içinde tam kallusla beraber yürüme ve koş
ma fonksiyonlarını yeniden .kazandılar.
de femur boynu

rek gençlerde

kısalığını

altı

Osteotomi yüzlerinin tam uyum sağhya..
şekilde olabilmesi Jçin collum femorise
çakılan çivinin altında. ..9. bölgedeki
femur
kalınlığıını kompasla ölçüp yarısı kad.aıt: a.lt·
tan tepesi Yuırar1 bakan ias .derecelik bir
açıyla femur osteotomize ediur, alt kısım
va.lgusa getiremerek deplase edilir ve osteo·
sentez yapıldığında bu bölgeye. tesir edecek
kuvvetler. kınk hattına kompresyon ya.pacak
ca.k

şkilde olınaktş.drr.
Kliniğimizde

tEıda.vi ettiğimiz 7 yakayı

iyi sonuçlar nedeniyle tartişmasını ya.İ;>abil
mek amacında.yaz.

Hasta:ıa.rda ortak şikayet kısalık, üzerine
ağıırlık verme, yürüme sonucu ağrılar ve yümişlerdi.

osteosentez için

Uğurtan

TARTIŞMA:

Eskidenberi.· yetersiz ıredüksiyon veya za..
internal tesbitler sonucu kalça bölgesinin kırıkları, malunion <Coxa-vara) ve pseudo-artros haline dönüşmesi. olağandır. Bununla ilgili olarak CATTO, internaı fiksasyon yapılmış femur boynu kınklaııının 1/3
ünün kaynamadığını bildirmiştir. İnternal
fiksasyon araçlanınm geliştirllınesiyle, stabil
ıredüksiyon ve internal fiksasyonun öneminin anlaşılmasıyla, bazı otörler C5,8) % 5 in
altında pseudo-artrose bildirmişlerdir.
yıf

Barr ve arkadaşları ise farklı cerrahlar
tarafından yapılan tedavi edilen geniş bir

seride % 74 oranında. kaynama olduğunu bil-

* S.S.K. Dışkapı Ankara Hastahanesi ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Ortopedi ve
Travmatoloji
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dirmlıjtii;•. Oeiıe!d.~:birÇ~k'~d~. Jtiiyiıama

oranı '% 85-95 araSıirida bÜdirlimiştir iı .· 7,
9, 10, 12, 13; 14>. .
..

·.. Yazarıann .çoğu kırığıtaklbeclen 6c12 ay
iÇindy kaynama oln:ıası fikrinde birleşiyor

lar.

c2,a> AJl1~}iY.at teklliği kanlı:inma- duru~

mu, .kırığın parçalı olup olınamasi · iı.br ·faktörler psödoııı:tro,z sebel:ır .ol~ra:k gösterilmiş
tiır. Fielding ve a:rkactaşiS.n tararınd.an bildic
rilen. se,ıride,.gör:U!.el'! psöartrozlarda y:~ yeter~
siz redüksiy:on vey:a zayıf internal fiksasy:otl
vardı. Ay:nı .zamanda Cleveland ve Bailey: de
kötü redüksiyon ve· uy:iun olınıy:an internal
fiksasy:onla malunion ve nonunion arasında
ki ilişkiy:i fakretmiştir.
Barr ve

arkadaş}an

2.

De Palma kırık açısının dik olduğu durumlarda kuvvetler .makaslama tesir edeceğinden primer osteotomi y:aparak kırık açı
sının yönü değiştirilmeli .ve kuvvetler kırık
.hattına kompresy:on y:apacak şekilde getiril_melidir, demektedir.
Phemister 15 femur boynu periostumuıi.
da kambium tabakası olınadığandan kay:nı:İ,.
ma potansiy:elinin az olduğunu .vurgulamış
tıır. Hult Cl2) femur başının avasküler olduğu
durumlarda psödo-artroz görülme oıramnm
yüksek olduğunu çünkü tamir edici ka:Uusun
.y:alnız boy:un tarafından geliştiğini bildirmiŞ
tir. Psödo-artroz vakaların % 60 ında kırık
yerine parçalı olduğu kırığın posteriorde bulunduğu Bank tarafından bildirilınıiştir.

(2)

Netice olarak Trokanter bölgedeki kötü
collum femoris pseudo-artrose tedavisinde uy:gulanan Dickson osteotomisiy:le tedavi edildiler. 7 olgunun son on sene içerisinde takibi sonucunda komplikasyon
görülmemesi, kolay tatbik edilir bir ameliyat olması, deformiteyi anında düzeltmesi,
varus nedeniyle bu ameliyatın erken ve geç
sonuçlarınm iy:i olması tercih sebebi olmuş
tur.

&nks, H; H,: Nontinion in Fractures of
the'. Femoral Necki Orthop.. Clin. North

A,o:i; 5: 865,

Octo~. 1974,

DH; aricl Bridgeford, O E,:
;Prevention of Dispia:Çect fatiqque fractures of the femur J'. Bone Joint Surg. 53

3 .. Bargen! J. H.

A:

111s-1117, 1971.

4. Barnes, R; Brown, J. T.: Garden. R.S.;

a.nd Nicoll, E A. : Subcapital Fıractures
of the Femur. J. Bone Joint Surg.; sa B:

(4) redüksiy:onun ka-

litesinin kay:namay:a etkilediğini bildirmişler·
dir. Cassebaum ve Nurgent (7) tam redüksiyon ve stabil fiksasy:onla hastaların % 93 ünde kay:nama elde ettiklerini y:ayınlamıştır.

kaynamaş kırıklar

l'.'. ~:Arru;>ld, W,,D.:: l.yden, ..J. P. and Minkoff1
. . ; .J. : ı Treatment of lntracapsuler Fractuıres
:.of;the.Femoral;Neck. J .. BoneJoint Surg,
5& A :; 254-262; İ974. .

2-4, 1976.

5. Barr, J. S .• : Experiences with a Sliding
Nail in Femora1 Neck Fractures Clin.
Orthop., 92 : 63-68, 1973.
6. Boy:d, H. B., and George, L. L. : Complications of Fractuıres of the . Neck o~ the
Femur. J. Bone Joint Surg., 29;: ia-1a,
1947.

;

7. Cassebauın, W H., aınd Nugent, G: The
Predictability of Bony Union in Displaced
. Intracapsuler Fractures of the Hip, J.
Trauma, 3 : 421-424, 1973.

a. Champ, M; · W.; Stehr, J H.; Eberle, C.
, F.; Bloom, M; H,; and Bovill, E K.: 'fi"eatment of Infracapsular Hip Fractures
by the Deyerle Method. 57 A: 735-744,
1975.
9. Deyerle, W. M; Impacted Fixation ôver
Resillent Muıtiple Fins Clin. Orthop., 152:
102-122, 1980.
ıo.

Ege R., Altınel, E. Femur boynu, psödoartrozunda Dickson'un geometrik osteotomisinin yeri ,Türkiye Ortopedi ve
Travmatoloji Dergisi, Vol.: 1, s. 28-38,
1972,

.11. Fielding, J. W.: Wilson, S. A.: ancı Ratzan, S. : A Continuing End Fesults

of
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15. Meyers, M. H., Harvey, J. P., and Moore
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·ipsilateral .Kalça ve femu~ Diafiz: Kırıkl~rı
j
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:ı,

* Dr

Şükrü ~A~AK:TAR~

İpsilateraı
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t;: '
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seıçti~~BÔLÜKBAŞii;
ı;;

,';.
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0

Dr

Yaşar.ciUNTEPE
•''<

diaf~z kınğı ~liniğimizden :~yrılmış, Lh~ta

ıçın

kalça ve 'femur
.. }
lfo:p.trol
nadir rastlana:tJ. yaralanmalardandır. C1,2,3,4, ··gelmemiş, ·~ı hasta rehabilitaşyon s~asında
5, 6, 7, 8). Deniikeız, f~mur diafiz:kırıklannın. :Ve ı ıla:st~ninıia te~visi devanı etmekte ol% 08 inde c1i; S~ıontkowsl.m, % 023 ünde: i tluğÜ:n:dmü;5 ıhastanın ~onuÇlan. degerlendiri(6) bu tü{ ya:ı.~i~.J 61diı~u bÜdirhıiş,,.'. ~lebilmiştir~ ·· ;:,
, · l' · ' ı
.' f

~u ya:alam~~: ~?mofu~syonu)le Ügil~ ıt~

'l

~ <.>lgdda h~r *kinik ce~ yötltemle te-

lıteratur serısı.. l95S: y.ıhn!:Ia Delru;ıeY Ve ytre:·;.: davi·ediidi,:bU: olgulaı:;da·'orlaiıaıiia;. hastahaet tarafından Y8;Yınlap.quştır (1). Yaralap: in.ede ''kalıri& :süresi: 2B !gün . 2<()lguda kalça

ma, ciddi trav:ıpa\ar :<trafik }{azası, ·yüksek-,
tan düşme~ ctuv~r '.Y:.k1.~ma~ı. v~\:soru~u:.
gençlerde ~ah<.ı,~,f a~la:. :goplme}{tedır: Q~~llikle fomur diafiZi.. kı;nğıı;olan tarafta~ I,ralça ve
patella kırıkla13 g:öiÇ,Ien Jrnçabilir tli:2, 3,

. kıtıgi; cerrahi; fem'ur'kırığı' konserY:atif, 1 oligudi°,k'alça ·:kıfıgı ko}-i.serv'~tif, .f~illur kırığı
·cerrahi' yöntemle tedavi .edildi, .. bu 'olgularda
\ortalama hastahanede 'kalına' sfü.e~i 73 gün,
'ıi;olgi.ıda da'.hJr 2 ıkı'tık kohshvk.ti~ yöntem.5, 6, 7 • 8) · ;
"
·
i1e i'edavi ~dildi ve: bu! olgunun hastahanede
Multislsten{tr.avması olaıi bu ha~talard.a:·. k~lma süresi 55 gJ~dür .Kontrol için gelen
primer probYem hastanın· yaşatılniasıdır, Te~ 5 olgud;:ı kalça: ve fe~k k~fi\{.lannıh normal
davi yönteminiri belir:lenmesirl.de çeşitli fak- ,süreleri içinde• kaynadİğı görÜldÜ. Ortalama
törlerin rolü 'vard~r ;ve tedav{3 ana gruba .tak.~p süresLH: aydır,
.
ayrıhr 1 - Her '2 :'kirığın könservaÜf·yön-·
'.Sonuçlar, FRIEDMAN ve ıWYMfiN·ın (4)
temle tedavü~!. 2 __:_. ~rrıklarda~.. birisinin c_er- .kriterlerine göre değerlendirildi.
rahi, diğerinin konservatjf yöntemle tedavisi.
: İYİ :Günlük yaşa:ni.ında aktivasyon kısıt
3 - Her 2. kırığın cerrahi yöntemle ;tedavisi
)ani:nası ybk; i.ığrısii, : kalça ve diz eklemi
(1,2,3,4,5,6,7,8) ..·
.
hareketlerync.le % ~o ıj~n az hareket kaybı.
. TATMİNKAR " Günlük yaşamında orta
dereced3 a:ktivasyon '. kıfütlılığı, hafif ağrı,
ı~.04.rn84/16.02'.l987
toohleri aras1Iıda. kalça .;e diz eklenıi hareketlerinde % 20-50
SSYB Anki:tra Nuillun~ Hastahanesi 2 Orto- . arası hareket kaybI. 3 .. olgu.
pedi ve Travmatol0;ii Kliniğinde ipsilateral
. KÖTÜ' : ·Gürilül{ yaşamında aktivasyon
kalça ve femiıi diafiz kırığl olan 9 olgu sa'.p:
tandı. Olgulann özellikleri tabloda gösteıi1- · ımsitıamrfış, citldi 'ağrı~ kalça ve diz eklemi
miştir.
·
··
h,areketlerinde %ı:J>b deiı faZıla.hareket kaybı 2 olgu.
·
.
'
Olgularin,tamamı .politravmatize.··'olup,
femur diafiz. kırıklarında rutin olarak kalça
TARTIŞMA:
grafisi çekildiğipden gözden kaçan kalça kı-:
:rığı olmarhıştır. ı Hastamız geneı durumu.
İpsiıate;al kalça ve femur diafiz kınk
düzeldikten sorirı;ı,. tedaviyi kabul etiniyere:K Jarı endEır y<).ral.fınmalarfüı.n o1up yüksek
MATERYEL -iMETOD ; .

* Ankara Numune Hastahanesi 2. Ortopedi Kliniği Uzmanı
** Ankaıra Numune Hastahanesi 2. Ortopedi Kliniği Uzmanı
*** Ankara Numune Hastahanesi 2.. Ortopedi Kliniği Asistanı
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enerjili kuvvetler ~~~- o~~~aısta\:Ş~ femur diafiz kırıklarunın genellikle paırçalı oluşu. bunun kanıtı olmaktadll-.' 1986 yilr ~:ıtu
na kadar ingilizce literatürde 142~ıQ}gu: .bildirilmiştir (4). Bizim Üllçeınizde bu komda yayınlanmış 4 olguluk l)irf
i>riial:iiiciik (8):
3<:yıl içinde bizim tesbit.: ettiğidiz ·9 olgunun
'kayda değer olduğu görülcektedir.
· , .•

,~ ;; .}5;, Ac-."!:; ~;r'\ ~.:'<~;4-.:,~ ,,;:., ..,, ··::'.'ı •.1:;\ .:;1'/!'.
'i';'''BEJlNsTElN ;:;'SM) ;~J\F'ıractures<ı·of; tlfo fe~
moral shaft and ·:asseeıatecl · ipsiIMeı'ail
, fiactures of the bip.. Qrthop. Cliı.l. Noırth
Anı. VoL 5, No, ·4, 100:S18, 'ı9'74. '. .,,_,.,

• ., . Felliur diafii It:ırik1~ncia 'ıi~Iça. ~e' diZ
grafilerini göfıneciep veya klinik oıaıtB.k:
bir değerlendirme yapmadttn · cerrahl ıooa'Vi
asla·düşünülemez. Bu kombin.e yaralanıp.ada
kalça kınğı 142 olgudan 23'ünde <% 16) Qaş
langıçta gözden kaçmıştır .U. 2, 3; 4, 5,.6, 7).
İpsilateral diz. yaralanması oranı % 25 olup
·cı. ·2, 4) ~ di~ yarai~as~· l)~ınlan olgulann
3/4 ü ekstı:akapsÜl~rkatça lor.ığı oıaD. ÔJgulaırdır C4l. Bfz böyle bir oran saptanladık
ve gözden kaçan: kalça· ktrığıımzcla: olmadı.

'and femorai shaffi 'J; Bo~ Joiht Sutg. 61
. 'A, 500:SOO i~.

.ser{

tam

·.Tedavinin başlangıcında gözden . kaÇan
k<'1lça ve patella kırıkları ile kooservatif. yön·
temle tedavi ·etiilen · patella kırıklan prognozu ölumsuz yönde etkiler. Bu hastalarda esas
problem tecıa:viıÜn plantamnasııdıi. Yara.Iariinadan. s6hra hayatta kalabilnıişle~.·. şaşırtı
<;:ı! sonuçlar ahnabHece~ , .·bildirilmiştir. C2>'.
ir~tanın, erken mobili,zasyoııu. hastahanede
kalına suresiniın kısa oluşu ve kışa ·. sür~e
'aktif yaşama dönme8i yönliıiciei:ı .her 2 kıtj
ğiri · cerrahi yöntemle tedavi edilmesi avıfutaj
sağlar. Kullanıla~ osteos~ntez materyellerl
atasında~ belirgtii bir üstünlük yoktur: 'uterıitüır sonuçlan. da bu doğhıltudadır . (1,2,3,
4,S,6,7,1. Kın~ğn. çok Pl'!-l"çah olUşu, '.osteoseiıteziiı yetersizliği· :kirığ'ili: a'nğuıMyonla' kat.,~ama5ıiıa .ve kıısa.Iİ'ğa ~eden' olabilmekt:edır
<1,2,4,6). Femur ~ı· avasküıle~··nekrozu genellikle görülmeıİieJr:tedjr (2,4) .

~

'

..;>.~.)

.,:

2. :CAsEY. MJ: and CHAPMAN;· MW, :'İ:P
.. silaferal conconütant fractu:res of the hiP
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'
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Çampbell's
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The Ç, Y. Mosby c;omp~y. St lı>Ui~. To-

ronto, London, 1980.
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MF., HANSEN. · ST.
KELLAM; J. : flpsilateral fıractures
· of the ..femoral lıeck and shaft. J. Bone
Joiınt Surg. 66 A, 260-268, 1984.

and

7. WEUIN, DE., GALLONI, L. and . Ga.;13.
Fi. : lpsilateral intertrochanteric and di·
aphyseal .femoral fractures.. Glin Oqhop.
and Related ~aırch 183, March, '71-75,
··;1984.

8. Y.Alf:.AMAN; Ö~. BAŞKIR, O.; SÖZEN, YV:;
İpsilatera!l kalça ve 'femtir diafiz kırıkları .
y, · Milli .,Türk Orto~di ve Tr~vmatokıöl
Kongre ,.Kitabı. ~7,350,. Ya:rgıçoğlu Matbaası. Ankara, 1978.
·

.w~,~aı·:SAI.M.~N

*\,pr, .J'ıt~~J: Ç,~~MBI,., :<:
:QI';;,@~-Y:r:JH?ıtll'.fr

*** D'r."·Halil BULANIK

•b'üy;ti:kt,ıJ~.i;n;~ısrof: rtran,sv,e,ı:ı:s, ::o.~:Ye.} şpir~~~r

Cumh~;iyet·>';ü~Yj~~~iıe.~i'"ti~:~a:~fütesi

lhıfl

ol:t&pear ve:::"Trı:i,Vrl{a:tofoi ı c:Anabniri:ı:IDali:hd;oı,
ı9s'BL86 ;:ymafi a'Pasınaa. ·. ffi'ken ·•', pelvilepdal
aiçı • yön't€inr' ne:<tei:laviJedifon: g,,;:14tyaş arası
39 çocuk femur cisim kınğı değerlendirilmiş-

.tifl··~~; lJ~tada:S\>k;lXl~r:~·~tadfl; ;ta~a:,

3, . ~a&tada<lada .JI,ötµ &om;tÇ f;Ll;:gı:µıştıt, Bu te~
'dayf'sırasıfı4'a;<(;f' olguda t<fo': i5,6ı klr'{k'. re'<lük~1y'f{fıınicta ''irci~ulıha ~ÖtüımUştÜ}. Pbiisyonun düzeltilmesi f~h.ideif:;:af8ı' yapılarak
yeya alçıYa.kaına::;ilavtışl,il0:y<J.p~lmwtJf,~ T.~
;daYd: .. yöntemleri•:ve·sonuçla,n. ·literatürdeki
<Wrile~le kar'şıl~ştı~i~ştı~, . . ··
"·
'..

'""

~

'

••

'"·

'

·"'

~<

~

The resiılt of.39 femotal••sihaft .fractures
treated ih depattment df ~orthopaedics· ..and
•traumafulögl cılnics/'ôf'.Uiıitrersitf ho:spital
between 1983-86 were reviewed aınd · 'co:i:npar13ğ ~,ith :thtı sffiıilarrtıports ;fil~ the literaturt.
Atthe ,,ehd'we ;vere obtainecl vefy' ~od
:'re~ult1irt 3(3' c84'.6 ·%ı;'iobct :fesuit in: 3i C76 %ı
·iıriJ pbo:f'tesult in: g
%) patie:i:ıtS. •'
'
..

c1:6.

GİRİŞ,

Uyluk bölgesi iskeletini oluştUTan femur vücudumuzun en uzun kemiğidir. Femur kırığı direk ve indirek travmalarla oluşur Çocuk femur cisim kırıklcın:ı
genellikle
kapalıdır, nadir olmakla birlikte direk travma sonucu açık olabilir. Kırık .şekli olarak,
*

**
***
~·~ı,):';.
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.:;.,;:.z0ı1;:mı çdlişmanrtz'danalııaç;''çocUk fömcy :ei-

ı5!~~~,1~1~1~1~H:~~ .~m~,,r~,~p..da,,. ~~dük
§di~ıp, .,l{ırsliner, te!lll,e. IJıogel~. pelvı-p~da,l
al'J ıa:e&erı't:!tı5fırcu'.etmektif.''·"' '"{ "'' ·

.te

._.,,j5,,~i"'~i r:,,-,;,;,,;,f\:·~.
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: "·~auşwaınız, t·',u tıi)'Fakültesr orto'pe~
:di ve•, 'fi!Ei.~Rt;;ioii ' Al1ab'nifu'. ;'.I?~tılıid;r ·'ôcak

·~~işK~~J;~~~~{1.;~;;r~~~f
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· · · '·
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.kapsamaktacıll-

~/:,.

'"

;

h

'·'
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Kii:rii'ğimize',ba<şvuran hef:thıista yatı:nla

·rıtii\ tem'iir ·alt 1 iı<;:tari r gEiçirlloo: Kirshner t~ll
ile iskelı:;t' tra.ksiy-Onunaı ailıiıdı Ba,cağı elastik

·bandaj uy;gulfuıdı/Ortalama 5'günlllk:' traksiyöı:i içinde kınk redükte:'edildi;i; Rediiksiyon«:iarr sônra. Kirshner teline' :modele pelvicpedal
·a1çıc yapildi Taburcu edildlkteırrrsonra; 1.hafta, 2 hafta vJ ;25ıci·. günlerde .flı'.ontrola' çağrı
lıp radyolojik tetkik yapılrowtır.
39 hastaya davetiye gönderilip 26 hasta
kontrole gelmiştir. Diğer hastaların dosyalarındaki en son bulguları değerlendirilmeye
alınmıştır.

Hastalardan

alınan

sonuçlar

değerlendirilmiştir.

C.Ü. Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. Anabilim Dalı Uzmanı
C.Ü. Tıp Fak Ortopedi ve Ttav. Anabilim Dali Doçenti.
C.Ü, Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

üç grupta

, , , ,,'~:I~~~~~~
'
;..
,!_-Çok iyi

:?rkc~~tır:ıı;umn~~39f;J\~~~i 0 ,%1, ~~lffi;,Ç_~
sim kırığını kapsamakt.!J~I'.:J:r:~H!lf~~lfn~ 3:3;'!-i

C% 84.6) erkek, 6'sı (% 15.4) Imzdı..En küçük
diıgJrlib.,f3 ğ(Uiit.k!~e'ri :'E>Ü:Yiüit·'Oı_gı:ım:uzt<:fü ya-

r " '
Şind:at:öruiJ'"iaŞ ort!Haına~i iia·tn~. •ôıii:ıtat' a'z~Iilltte c2i4>'.':ykş
· :33;3r an'lsııYda
yoğunlaşmtiklaclılf;

.:. ; ·~ •nadyQ\Oj ik :Olarak: 5 dereceden ~Z
·:·n: "::·~~ıaı;µı:ı~ gqşt~~~:9iiu1ar,::

1

·· ·· ·

-

. ·,
ı.s

Klinik olarak

::J ~s~iık
·:.:.:.;

-

7

ıs dereceye kadar•:a:çılaİmla bu1u-

•c•ı::·ZUHHı8~;"
.,

Radyoloiik ..;,olaı::ak .·ıs,,

~ereceden

nı:ı.:~ .r~~~:~ş}i}~Y~ılJ~~s~erefü · ·• .,:
başarısız

rilmiştir

(4).

.,$aptariftfi. ololarak değeı;l~nôi., · .· · 1 •.

'. lr;:; EtyQlqJik,:;t;ıeıPe~:ç.: V!')
.

. .

.

ilk 20 gün
' " ·•

i<;ensirıa.e ·başvur-:· L: ·
·· ·

<;;oclik: femih" <'.:isim lfül.klaınnı · etyolojik

.:c-;. ;~Bf;aSJ'cP,nel,f'.l~fq.Hnite

gular

ılemen

''i7s •

)';

i':'Z

"'Mivmadan•

:i39 kıriğın • fo".sı •sağ C% 4tl , 23'ü"so1 C%
·s§>l ;~bmtiırcHt ıôk:affze ifü .... sa:ğ taraftaôgörü1fofı"'i!F:kıhktan 13wae 'kın"k 1/3 ortada c%
:3:r5 ~"3'fuıd~···ıs~
tsı· :Parça.da •c%•'. rnJ· ·idi.
sJ1 tıil.rKttıikfk1nkil.a:rırı•za"srort81ı/3i'C% 95.51.
ı'i üst 1/3 <% 4.sl"'böıg~yı·•tutmuştur:

;• : . .
'..
.
Jaz.la kı~alık bulunan,
... -:t.:_o Y'üiii.~üŞte
wama
· sapt~ın..: '
·
T,'._r.t-.· •.J ·.' .. ; ·2
''. :,·, :..· ·' .::· '.''.• .:
,
J

I'

•:ii~i (<;ırs.2flfae
lar.
;.;

.~.ı; (;;!'"

,1,.Ş ,i;ı:p ,[len

.

~öti?a: klWğÜIİi:ie getin1diler: •Bunlardan: 2.-0'u
T'% :74ı.!3'i aYRi' gliıl\ 1 8'i ilk 7'gunde c% '20,s>.

Y-Ortlyüşte: aksama• tesbit edilme-
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1
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~
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BULGULAR

i

"he&erilere cgÖre'«ıagııı:mı. tablo ı'de
tedir.

;;

,<.,,

.b@.la rın cinslere göre
,.

'~~,(f'.:f~f;:-.c.,:ç
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j
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görülmek-

dağılımı.
~ .;e
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84,6
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Ki.rlkı&-m'.·'ıs·ii ir.ili$~ertc% '~.:ü', 17·si

ôb1ii'1 r~C4l3,6J,ıa~12 ~pirar'c 0~ 20>,:;l!i ;sGgınen:
·ter kirik ş~ıcıi.nde idi.

:. Oiiul'ann ~6'sında

~le Itırıit

C%

.92), ~~

ğer. :fünde ise (% 8J multipl tra~ya bağlı

°Çeşitli kınklan vardı. B_u olguların sadece
~frmde _c% 2) açık kmık mevciıttu,.:
' '
Hastanede kaJma. süıresi ortalama ı haf"
tadır. Alçıya alındıktan sonra 24.saat izlemek
uzere servisimizde yatınlmışlarch Olgulann
hepsi, kapaiı redüksiyon ve pelvi-pedal alçı
ile tedavi edildiler CŞekil ı ve 2) •
.Has.talar kontrola, geldiklerinde çektirilen grafilerle kırık pozisyonu araştırıldı. H
hastada C% 35.6) redüksiyonun bozulduğu
ari1aşılda, Pozisyonun düzeltilmesi,. yemden
pelvi-peral alÇıya yapılarak veya alçıya kama ilavesi ile yapılmıştır.
Tedavi sorurasında 33 olguda çok iyi C%
84,ô), 3 olguda tatminkar C% 7,6), .3 olguda
başaııısız

sonuç

alınmıştır

C%. 7,6).

TARTIŞMA ı

Çocukların femur cisim kırıkları en çok
trafik_ kazaları .ile olmaktadır C3;SJ ~un esnasında · düŞnıeler, enkaz altında· :kalınalaır
ve doğum travmaları diğer nedenlerdiı'; Cl,3,
7). Ege, 4 yaş alti serisiiıde düşme %: 37 •oll:irak ;l?ildirmiş (3). Bizim çalışmamıztlp ise
dü,şnıe .~56,4 ile birinci sırayı işga\}ıtmek
tediır.

Kullandığımız yözıtem.i 'ıw~atfr ·tedavi ioiltefuieri ;içeiiSın~~~~a.~ s:orunu yönün-

den en· a.~ant~hsı dld.Üğu"~fuıaiitfudeyiz Yön~
· teliiib:iizd~ k.ihk ·rraiılıahın pozisyonu iyi ise~
hemen 'temursuprı:l.kondiler bölgeden 'geçiri~
çi.Jiy~~mMele··pe1vHiedal alÇı, ·pozisyon
kötü ise kısa' süreli t4"5 gün) traksiyonu ıa:.
kiben çiviye modele pelvi-pedal alçı uygiı"

len:

ıanınııştır.

Bu yöntemin ana avantajı,: hastanın hastahanede kaıılıa. 'süre~lııin azaıiiıffiasıdır. Bu
durum ·ekonomik ve sosyal y()nden b,iır çok
avantajlar sağlar..
. Erken dönemde kapalı tedüksiyon ve pelvi-pedalalçı uygulayan Deı'n~ronve Tiıomp
şon'un 1959'da 53 olg,uluk serilennde geç ,som.lçları verdiler.. Takip sfu:eleri. &-9 yıldı'. Hiçbir hastada cieföhnite, yütüme ' anoinıallik;
.diz ve kalçada hareket SUlilrlılığı bildirilmemiştfr Bu yÖntenrln çocuk femuır cisim kırık
larını.J tedavisi:qde emin bir. yöntem olduğu
belirtilmiştir C4l ·
Bizim uyguladağımız yöntemde, % 84,6
çok iyi, % 7,6 tatminkar ve % 7,6'sında başarısız sonuç alınmıştır. Başarısız -5onUç aı~
dığımız olguların 2 taneslııde önerimizin aksme alçisını · erken almruarı ve erken basma·1arı sonucu açısal deformite ve kısalıık olduğu tesfüt edildi. Bu. söylediğimiz 3 o)gi:İnun
'ı'iııde' öni 35 derede, yana 25 derecelik açk
lanma. ile birlikte, 2.~~ cm'lik kısalık v:ardı.
Diğı;ıır ik,i olguda 3 ?:':Il;~e ~akın kısalık Ölçüldü.

,;Kıııkıların erk!')klerde fazla görülmeSi (%
~atnıinkar somw alınan 3 olgunun inc;84,6) li~ratür vertfori~e uymaktadır. Bunun. - ıenmesu;_de, ~ırık fr8.gmanıarının redüksiyon
nedeni olarak erkek ç_ocuklann daha ak:ti.f sıras.ında, açılı,pozisyoµd.~ tesbit ecljJdiği anolmalaru ve dolayısıyla düşme ve diğer trav- . laşaldı. Bu·· oıiularda 'ıs' dereceye kacta:r açı·
malara dalha fazla maruz, kalmalarına,. ~- l~a ,ve ,.ı •.5"'9!(Y.e -~dar rJi~lık vaırdı. Bilanmaktadır.
zim hastay:l 'takip süremiZlıı kısa olması nedeni ile başı:iri.Sız veya tatmi:rıltar olarak göGünümüze kadar femur cisim' kınklaıri rüleftl bu olgtllahh uzun süW'ii-- takipleri soiçlıı pek çok tedavi ışekill~ri kullanıı:lp).ıştır. nucund~ çok dş1ıa iyi neti<;.~f~r: .. ~lınacağı düÇocuk femur cisim kırıklarmda cerrahi'teda- .şünülmektediır ·· ·
·····'····· ~-··
vinin yeri bazı özel şaırtlar haricinde ypktur
;;ç ;:; i
.
c2ı Konservatif tedavi He alınacak en kötü
· O)gular-ımızın 14'de kırık redüksiyonunun
sonuç bile ameliyatla tedcljiaen soru:a Sttaya bozU.ıduğu kontroller :srrasıfülli .~faş_ılmaş
çıkabilecek enfeksiyon kaçlı:ı,rk§tü Q@~yacı:ı.-_: __ tu:,__~u·'.yö!lteı:rlih
büyük dezayantajı bu
ğını kabul etmek gerekir. '' ... - --· ·- ·~·---~---olduğülld:an, "'te'd~Vi~ sonuÇfarmm~ iyi blabil-

·w
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...

·:ıİı:est'1:Çiiı bit' hfilıta'
pıİmalıdır caJ.

ara'·iie'.lnifil kdnhroiU' ya~ rofüu.; !Kirslilier:teline b'ağll eiıfekSi:yoiıa<rast"
iaruımışt:ır.

P. Edvard8€Iı ve S. M. Syvers~Ii; Trônheim üniversitesi.· Hastahanesinde . b:U konuda
yaptıkları' çalışmada;· 5 h:ım-25 mm arasında
kısalık görülen 26 fı;ımux cisim; kırııklı olgunun takibi sonucunda 7-10 yal sonra ıo mm
veya daıha fazla uzama tesbit ettikleri bildirilmiştir (5).

Açısal

malunionlannda. zamanla kısmen
bilinmektedir Barford ve Chrlstiansen çalışmalarında 2-12 yaş grubu femur
cisim kırıklı 114 hastada. femur diyafiZindeki
25 dereceli angülasyonun düzeldiğini gözledüzeldiği

mişlerdir.

(6).

Olgularunız

içerisinde 14'ünde redüksiyon pozisyonunda kayma, 3 olguda. malunion
komplikasyonu görülmüştür. Ekstremitede
iskemi, şok, süperior mezenterik arter send-

Şekil

1 ve 2: Bir olgunun Femur

'

,,

·: '

~

.,so~p,~

r -'- ·Tedavi:i•edileri 39 ·çocuk femur cisim
olgulann etyölojisinda düşme birinci
derecede rol oynamıştı.ır.

kıl1lklı

2 - Tedavide, kısa süreli traksiyondan
sonra çiviye modele pelvipedal alçı yapılmış
ve neticede, 33 olguda. çok iyi 3 olguda tatminkar( 3 olgudada kötü sonuç alınmıştır.
3 -

Redüksiyonda.n sonra 14 olguda bobu yöntemin emniyetli olmadığını
göstermiştir. Bu yüzden zonınlu olmadıkça
bu yönteme başvuırulmaması, zorunlu ise 1
hafta.C 2 hafta. ve 25'ci günlerde röntgen grafileri ile izlenmeleri tavsiye olunur
zulma&ı.

~.

redüksiyonu ve sonucu.

KAYNAKLAR:
1. Andersd,n, L.L. : Conservative treatment

of fractures of the femur. Jur. Bone Joint Surg., 49 : 1371, 1976.
2. Edvardsen, P .. Syversen, S. M.:

Oveırg

rowth of the femur after fracture of the
shaft in childhooct J. Bone and Joint
Surg. 58 : B, 339-342, 1976.

3. Ege, R. : Hareket Sistemi Travmatolojisi
A, ü. Tııp Fak. yaymlan S.: 548, 1978.
4. Kuzgun, U., Yazıcıoğlu, O., Kokino, M,,
Tüırkmen, M. : Çocuklarda. femur dlafiz
kırığının konservatif tedavisi. V. Milli Ol't..
ve Trav. Kongre Kitabı : 232, Ank, 1978.

..209

5. Rockwold, C. A Jr. : l\'raclures in Childr~, Vol: 3, J. B, Lippincott Company, S:
845, 1984.

6.

Tachdıiian, M O.: Pediatric Ottlhopaedics,
· W; B., ·Sounders< Co.ı Phidelpbia-LondonToronto, S: 1981,1962,•

·.210

7 .. Musd,a.l, Y : Çoc:\ık Kınkla.rı, Tra.vına,
532-538, Emel Matbaacılık Sanayii,. Ankara, 1981.

8.

Ünsaldı, T.: Çocuk Femur Kırıklannın
Tedavi Neticeleri. Cumhuriyet Üniversitesi 'Thi> Fakültesi Dergisi, ı : 00.9&, 1980

~'~.:.:;::;;;.,;/

!~

*' ~

·;_;;::

>:.b.n r;ı;i t .

i-~-:~i;;:·L; ·

· :ı

,_. ·

'· ..:s:·: ;'Çooukllı'rfiai~femu~'··'.~JsnttJıfı'klar:Ufıu ;ka-pati:~;Redüksiyo'n,. ve.·. Alqr.·
Jesfüli~]le Tedavisi

.,~ ~'\

-t::-.

. ..Çocuklarc;lar f!=l1Illlr. cisim kırıkları ençok
görülen kıınkl~ap.dır;·, Şehirlere .yerleşm~
ııin. giderek aıj:ması~ n;ı.Qtorlu araçların çoğaln;ı.ası çocukl~da. ~aıla' çok travmliy~ ne4eıı:ı .o~tad:ır. ,Plansız ve ~ağlıksız şehirıeŞ
mect~ oyun çagmdaki çocukılar için gerekli
oyun sahaları ve 'parkların yapimı.Ililn ihmal
edilmesi, özellikle işçi kesiminde ana baba
çalışırken çocuklarını Y-uvalara bırakına olanaksızlığı gibi nedenler travma ve kırık oluşumunu aırttı.rmaktadır.

Çocuk femur cisim kınklannm tedavisinde konservatif mi yoksa cerrahi mi sorunu
pek tartışmalı. değildir. Literatür gözden geçirildiğinde büyük çoğunluğun cerrahiye kar·şı çıkarak konservatif .tedaviyi tercih ettiği
görülür, CCit.3)
Çocuk femuı:;. cisim kırıklarının tedavis.inde ençok. kullanılan teknik 3-4 hafta. cilt
veya isk.e1ei trak8iyonu, sonra kınk iYtl~in
ceye ka<ll:ı.ırpelvi-pedal alçı uygulamasıdır
Traksiyonla tedavide, iskemik kas fibrogangrene kadar çeşitli derecelerde
dolaşıin · qozukluJdan, pe~neal paraÜzi,. kn'rık· femur<la arkaya ve dışa ang\ııasyon .gibi
komplikasyonlar bildirilmiştir (2, Cit 4, 7) .
Oluştuklimnda ç0k ciddi sonuçlan olan fakat
insidens · a91sından abartılınaması gerektiği
ne inandığımız bu gibi komplikasyonların
·yanı s:ıra hastahanede kalma süresinin uzunluğu, traksiyonla tedavinin en önemli mahsurudur c2, 3, 5, 6). özellikle az gelişmiş ülkelerde yatak sayısımn azlığı hekimin çok:
ölıemli derdidir. Bu durum iiılkemJz için de
hala geçerlidir.
~undan

··

,,

Diğer. birr soruıı, teoavi sırasında .bakımın

z~r .oıuŞ:Ud.~. C7J·, Tra.lÇsiyonun dazgün deva;_;ru S.Çısmclım
sürekli, bilinçli ve çqk
Yakıncia,.n ,~1?1 gere~ektew. , ··
· ·

ÇocUkun

Bu nooenıe

lıaStahanede.'kalina•

süresini
bozulmadan devamım sağlıyacak. bir konservatif
yöntem
en. iyi tedavi yöntembolaırak kabul edilebilir:.
kıısaıtacak

ve

repo~yonun

1959'da. DAMERON ve THOMPSON c1>
anastezi altinda kfrık tarafta tibia üst epüizinin hemen altından bir Kinihner teli geçirerek kapalı redUksiyon ve ikili pelvi-pedal
alçı ile tedavi ettikleri 53 olguda önemli bir
komplikasyonla karşılaşmadıklaınnı, bu yöntemin emin, rahat ve ekonomik bir tedavi
yöntemi olarak kullanılabileceğini bildirdiler
1967'de SPINNER ve Ark . .{5) 3 yaşından
büyük çocuklarda anestezi altında lonk ~
rafta tibia üst· metafizirlden geçirdikleri bir
Steinmann çivisi ile redüksiyon ve. ikili pelvi-pedal aılçı tesbiti şeklinde benzer b:llr yöntemle 32 olguda komplikasyonsuz sonuçlar
:ya.yınladıılar.

1976'd.8: IRANI ve Ark; (2) 1952 ile 1970

kullan-

yılları arasında anestezisiz ve çivi
1IlakSızın kapah;tedüksiyon ve alçı tesbiti ile

·tedavi ettikleri 0-10 yaş arasırida 85 çocuktan
75'inin uzun süreli $onuçlarını yayanladılaıı'.
2' i:la · 18 yıllık kontrollan sonunda hiçbir defonniteye rastlamadıklarını ve kırık tarafta
femur uzunluk faırkının 1.7 cm. :kısalıkla 0.9
cm. uzunluk arasında olduğunu bildirdiler.
1977'de STAHELI ve SHERIDAN (6) 4 ay8 yaş arasında 27 olguda uyguJ.adıklan anestezi altımda çivi kullanmaksızın kapalı ı:edük-

* S.S.K; Tepecik Hastahanesi Ortopedi ve Travmatoloji
** S.S.K. Tepecik Hastahanesi Ortopedi ve Travmatoloji
*** S.S.K. Tepecik Hastahanesi Ortopedi ve Travmatoloji
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siyon ve dizler extensionda ikili pelvi-pedal
tesbitinin 20. olguldaki kontrolunda çoculdarın
hepsinin klinik olarak tamamen
normal olduğunu bildirdiler,.
alçı

YÖNTEM VE GEREÇ ı
1.983 - 30.6.1986 arasında. kliniğimize baş
vuran femur cisim k.ınıkli 118 çoc:uk erken
kapalı redüksiyon ve pelvipedal alçı tesbiıf.
ile tedavi edildi.
En 'küçük 10 ay en büyük 13 yaş olmak
üiere yaş ortalaması 5.1 yaş· ve 88 i. erkek C%
74.5), 30'u kız C% 25.5) olan çocuklarda k.ınk
57 olguda sağda <% 48.9) 80 olguda solda (%
51.2) ve l olguda iki taı.raflı C% 0.9) idi.
Hasta kliniğe yatırıldıktan sonra mümkün olabilen en kıısa zamanda kınk masası
na alindı. 'Ketalarla genel anestezi altıında kı
rık femurdan
süprakondiler bir .Steinmann
çiyisi g09İrildi. ·Çiviye .takılan üzengiden. elle traksiyon yapılaırak ekranlı skopi cihazı
yardımıyla redükı;iyon, sa~lapdı .. Redüksiy<m
pqzisyonunda sık s~k skopi kontrolu yapıla
rak bi.r buçuk: ~~lvi-pedal alçı uygulandı.
1.5 yaşından küçüö 4;.olguda. çivi kullamlmadı;

Alçıdan 1hemen sonra grafi .kontrollan
.t~kraırlandı ve. alçı gözden geçirildi.
Çocu~ .yaşına gö~e 1.5 veyf). 2 ay sonra
.alçı ve. çivi çıkarıldı.
Klinik ve radyolojik
olaı:ak kınğın kayn,adığı saptandığında teda·.viY<ı .son verildi.
1 olguda 3 gün, 5 olguda 10 gün sonra
..reqüksiy9n. yeterli :~uıunmadıığndan . işlem
tek!raı:fandı:
· · · ··
• ···
·

kısalık ile 2 cm uzunuzunluk farkı görü!l.dü.
3 olguda yürürken hafif aksama, 1 olguda belirgin aksama, polio sekeli olan 1 olguda antaııjik yürüme saptandı.

14 olguda 2.5 cm.

luk

arasında değişen

Bu sonuçlara göre :
Polio sekeli olan ı olgu

değerlendirmeye

aımmadı.

29 olgu C% 60.4) çok iyi, 15 olgu C% 31.2)
iyi, 3 olgu (% 6.25) yeterli, 1 olgu C% 2.15)
yetersiz olaırak değerlendirildi.
Kullandığamız bu tedavi yönteminin özellikle ekranlı· skopi cihazı kullanma olanağı
varsa kolay, emin ve ekonomik bir tedavi
yöntemi olduğu kanısındayız.
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ldiopatik Skolyozun Gecikmiş Vakalarmda Uyguladığımız
Tedavi Metodu
Prof. Dr. Gilngör Sami
Ortopedik cerrahinin tedavisi en güç
problemlerinden en başta gelen patolojik proçes muhakkakki skoliotik deformitelerdir. Erken teşhis ve tedavi edilen vakalarda başan
lı sonuçlar alınmasına
mukabil, geç gelen
veya bu sahada tecrübesi olmayan hekimlerin elinde kalan vakalar bazen 120° kadar
artma göstermiş eğriliklerle karşımıza çıkar
lar. Bu sahada yaygın çaılışmalarımıza rağ
men, bizleride düşündüren, tedavilerinda $1·
kıntıya sokaln işte bu gibi vakalardıır. Bu gibi .vakalarda ·. uyguladığımız tedavi metodu
şöyledir: 80° üstündeki
bütün eğriliklerde
pre-0peratif d.ki hafta süreyle Halo-femoral
traksiyon tatbik ·ediyoruz. Bu ·traksiybnla
.eğrilikte % 30.,50. oranında biır koreksiyon
sağlıyoruz. Bundan sonra ameliyat masasın
da sadece. Halo traksiyon altında Ha;rrington
ı;µneliyatı uyguluyoruz. Bunun •için torakal
bölgede konkavite. tarafta faset füzyon, konyeksite tarafta Cfish mouth) balık ağzı tar.zinda 'haZıhanah' . iairlinalafuı. altına' klbrit
'.Çöpi,i. •ş~klhl~e kesilen 'kortU.l:o sp6ngiot gref.
lerin yerleştfriimesi; ..~_wnl,Jar bilaieral bölgede faset füzyonlar kbmllfue'p6steriot füzyon
·uyguluyoru!Z. .·Faset ·füzyon~r .)çin torakal
bölgede;.;Jv.foe,·.}umber.·.bölge.de-.Hall·.tekniğirü
.tercih'. eruyo~z ..· A.~~liY:atın .Son. safüasıı~da
•da Harrington ins~aııtMyonÜ, ·yani komp.resyon assembl.esi ile-kombine.. distrıi.ksiyon
siste:rajne. yer, ve;ri:y<,>;ru~.·: 9-l2 veıiebrayı .içine
:aılan. ;füzyon sahası dekorÜk~ .· ecıi1dikten soiı
·r4 daırrıa iliak; kan~tt;m çıkaırtıl~ ve kibrit
:-çöp:ii,:.boyutlaz:mdfıki · kortiko spongioz ve
_spqngioz otoıjen·grefleri k11llanıyoruz .. Haita,ya, postop~ratif Lgün yafak,)çİnde sağa sola
.dönm.e·.hareketleri; S-5. günü y?.rChmla ayaga
d~e.lkm,a.• v~ y.ütji!nı,~ ~gzersizı~ri; verlyor!. 7:;Ş.
gi,in RıRŞe,r:ırı.~asınd,~ biralçı.korse .. vwaO):'.tholenden maınül Bosk>n Braee uygulayıp, 10.

ÇAKIRGİL

gün hastaneden taburcu olmasım öneriyoruz. Bu hastalar evlerinde üç ay istiırahatten
sonra ihtiyaçlarına gidebilir, kendilerine öğ
retilen, korse içinde izometrik adale egzersizlerine başlayabilir. Korse tesbiti iki defa
değiştirilerek genellikle8-9 ay devam
eder.
Bizim uyguladığımıız rüzyon tekniğinde sahanın solid ossöz konsolidasyon göstermesi
18 ay zamanı gerektirir.

Ameliyatlardan .sonra eğrilik korreksiyonunun % 64 oranında gerçekleşmesine rağ
men bu kor.reksiyon oram ı sene sonunda
% 13 nisbetinde kayba uğrayarak % 51' e inmiştiır. Bütün bu .vakalar dikkate alındığ:in
da psödoartroz oranı·% 4,7.. (31) olarak kaydedilmiştir. Bölgesel eğrilikler dikkate alındı
ğında, torakal eğrilikte: %. 70 0 ,iuınbar eğri
likte % 68. ve.vasati % 64, Double ınajoır eğ
rilikte ise, t()i-aıta:ı· bölgede % 59; Iumbar böl·
gede •.% 61·.·ötanında' bir korekstyo!l. sağfan
UliŞtl.r. Pöstoperatif ':forekSiyoİ.ı:, vertebral
:fuaturite yaşinCıah önceki devred'e · yapılan
ameliy'litlatcia.: daha kofay ·,olduğu'~ gibi; ! bu
devreden
yapılaın. ameliyatlara kııyas
la % 5-8 oranında daha fazla gerçekleştiril
miştir .

sonra

· Sonuç olarak 1969-1987 yıllan arasında %
64 :(415) ·kıız, % 36 (233) erkek olmak üzere
.648;.skolyozlu 'hastaya cerrahi müdahale Yapılmıştır.: Bu hastaların incelenınesindereğ
riliklerin % 42 C272) torakal, % 24 (155) • terako:.luniQ'ar, .% .ıs {116) Deuble maıjor, %
14 (90)' lumbar.·ve % .2 C12l serviko-torakal
·bolgelerde :. lokalize ·olduğu saptanmıştır;
.
Ô~eile uç yilsonund~ % 51 hisbetinde
'iarek~iy'<,>p . sağladığımız 648 scolicÜk. hasta
se~~ıztle· %: 9s,:f c617r b8:$a.h. % 4;f c:m b;ışarısiziık 'kaycf~dilmişti~·:
·
: ' · ·· · ·

,'", :po,ç. Dr. Nafiz BİLSEL .. Doç. Dr. Güner Kaya BÜYÜKYILDIZ
;•.,; .:··:r:t. .c: ;. ··'.·:'<: .:' ·::. ])~}'Levent YALÇIN
";,,-'
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Spinal • deforirute1~*1:t .d~ieıt~irıiesT ~çın
uy,gc;:lanan
teCıaYinın.'Ein ~ork:ulan
koıp.~ıiırnsionlannm b;ıŞ1Ilc1a ~plıiaf:kord l'!lzy~mlan geliİ. 'H:er ne katj.~fr' az' raştJ:anaııi b1r
ko:qıplikasyç>nsa'da. sorpiÇI~n gerek. hast~ gerek .hekun .için çoküzÜcÜ olmaktadır. Spinal
kord. lezy~nunuıi erken 'deyrede; farkedilnieşi
ve gerekli tedblıin alını:lia.Si .sekelin minimal
olması veya tamame~ önlenebilriiesi içti.1 gereklidir Bugün körd lezyonunu intraoperatif
devrede farkedebilecek iki metod kullanıl
maktadır. Bunlardan birincisi ve ilki VauzelIa ve Stagnaıra tarafından geliştirilip 1973
yılında bildirilen
Wake"Up ·test, diğeri ise
Hardy ve arkadaŞlannın geliştirdiği «İntrao
perative. Somatoserisory :Evokeu Potentials
Monitoring:ote5tiditr C~-2).

:c:errahl :.

W ak~-Up ·test kısaca, aıp.eliyatta uygwanan korreksiyondan .sonra• ııastanın uy.aıı<4nlarak ayaklarınrın oy:riathnlması ve
ce spinaı ,kordda herhanm. biır .ıezyı:>n olup ol,ma<lığcJ. l ar~tınldıktan sonra tekrarı uyuÜıla
rak ameliyata.devam edilmesidir. . .
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TEKNİK ı

Hastalar •ameliyat öncesi ırutin tetkiklere
'ilave olarak solunum ,·fonksiyonları ve ·kan
gazlan incelenerek ameliyata hazırlanır.
Ameliyat günü premedikasyon yapılmadan
ameliyat salonuna alınırlar. Hastalaıra ameliyat öncesi, ameliyat esnasında ağrı duyma'dan •uyandırılacakları ve önce a.nestesiztin
komutu ile ellerini oynatııp sıkacakları, daha
sonrada kendilerinden ayakılannı oynatmalan isteneceği anlatıılır. EKG moniterizasyonµ
ve İV perfüzyon yolu temin edildikten so:iıra sodyumtiopentan ile uyutulur ve süksinil

k.ohri:·tarc1ın1i"i1e ~rıiÜbe-~<iiı1r1~f;~·H~i6thru1-

Azotp;qtokşit9k§i}eiı i:>ifb: ~esteii'.ye· cı~\;~
edilir. Bü arada A .Radialf~(3. io nuliı:~ra. ka~
nül,, v .. Jug'Üırirlse- k~tetef koriultlp~·mksari~
so~dası .·da .taiı:{ıır'. ·. Ger~ktiğ}nct{ hastalar 'kÜ-

~aıriz.; ~dilip ~est~iy;~

o: 'I ·ıii.g!Kg d'<lzui:ı'da

morfin ilave• edilir. Daha 'sörifa hastayü:ZÜkoyun Torontp fr<µUe üz~rine ahnır. Arter
basıncı .tiansduser yardımı ile basıınç
akta::-ıl2.rak . monitorfie ···edilir. V. Jugülaris
kateteri perlüzyop cllıazına bağlanarak sa:Q.tral .venöz basinç izlenmeye )aşıaJ'.llr. fkb:ici
bir yol. açılarak kım transfü.zyonu için· fU;:ık
.bulundurulur•• Anest!3zi yönünden hasta ~ta:
bÜ!eştirildikt;en sonra hipotansiyon sağlamak
.ve ·kan.kaybİnı minimale, iJ!dirmek amacıy'
la % 'c.0~2· lik sodyum nipropıiıssid solüsyonu damla: drunla verilmeye. başlarur. Ameliyatın baŞındarı itibaren santral venöz basınç ve
idırar · ~ıkışıı gözlenerek serum. efüZyohu, kan
kayıpları izlenerek kan tr:insfüzyonu yapılır.
Aıneztezi süresince. kontrole veya yardımlı
solunlim uygulanır v;e kan gazlan incelen~.rek anestezi yönlenclirlıiı-,
.

öl.çere

Korreksiyon sağlandıktan ııonra ameliyat ekibi W ake-UP test için hazır olduklanini bil~. Bu andan: itibaren hastada ağrı
lıyaındırabilecek
ameliyatla ilgili herhangi
bir manil)lasyon yapılmaz. Bu safhadan sonra, önce H0.ıothan;•hastanıın·spontan solunumu gerl. gel<likten sonra da .Azot protoksit
gazı kesilerek saf oksijen ile ventilasyona devam edilir. Eğer hasta küi-aırize ise atropin
ve neostigmin ile dekürarize edilmelidir.
Spontan Solunum geri geldikten 5-10 dakika
sonra hastaya yüksek sesle ve ilk ismi ile
seslenerek ellerini oynatı:ı:iası ve anestezistiiı
elini sıkması söylenir. Hasta istenileni ırahat-

• İst. Üniv. Cenrahpaşa Tıp Fak. Ort. ve Trav. Ana Bilim Dalı.

ça yaptıktan sonra ayaklarını oynatması söylenir. Hasta ay.aklarını. rahatça oynatabiliyor:s8. teki'ar. uyutuıarak·.. amı;;iıyata devi:un ecii-

-ıir'. Eğer ayaklannı oyn~ianııyorsı:ı, korrıeksi

yönu ıizaıtarak :Veya korieksiyo:ri materyalini tamamen çıkarak test tekrar: edilir. ·
•fMATERYEL. METOD. ı
o;,;

~ı0~i~~}~!l6-Y:lı.:'J,·~~~riv'fg~'(yılı

Şubat

aya sonuna kad<tr,geç(fn 14,aylık s.ürede toplam ıi hastaya 'Wake-UP test uygulamnıştJ.['. Hastalardan 9'una Harrinton rod,
ikisine Luque prosedürü uygulanmış, bu süre içinde posterior füzyon yapılan iki paralitik skolyozlu olguda alt ekstremitelerde felç
olduğu için test uygulanamamıştır.
Tüm olgularımızda kord lezyonu veya
test ile ilgili b~r komplikasyon tesbit edilmemiştir. Hastalardan yalnızca bir tanesi ameliyat esnasında uyandırıldığını hatırlamış fakat ağrı tanımlamamıştır. Test başlangıcın
dan hastanın uyanmasına kadar geçen en
az süxe 9 dakika en uzun sfile 50 dakika ortalama süre ise 18 dakika olarak bulunmuş
tur.
TARTIŞMA:

Spinal kord
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Test ,uygulanaça.k .~hastaların seçimide
önemli bir konudur. Söyleneni anlamayacak
derecede !zeka; gertliği gösteren olgularda ve
kÜçUk'"ÇOciıklarda ·otl 'testi uygulamak anlam'siZClıı? c2J'. A~ca·'1ier iki alt· ekstreinitesinde
felç oHti{ ha!lt'aJ.arda;·.aa.testin. sonuç veremeyeceği açıktır. Uygulanmadan önce test 11.ıas
taya mutlaka anlayacağı bir şekilde anlatıl
malı, test esnasında önce hastaya
elılerini
oynatması
ve sıkması söylenmelidir. (4).
Ameliyat sonrası 'hastalar genellikle testi hatırlamamakta hatırlayanlaır ise ağrıdan bahsetmemektedirler (2). Test lezyon görülen olgularda traksiyon gevşetildikten veya tamamen çıkartıldıktan sonra tekrarlanabilir (2) •
Test posterior füzyon ameliyatları dışında
anterior dekompresyon ameliyatlarında da
başan ile kullanılmaktadır (2) •
Wake-Up testin çok sensitif bir test olduhemen bütün otörler tarafündan belirtilmektedir Cl,2,3,4). Ancak çok seyrek olarak
görülse de birtakam komplikasyonlarından

ğu

bahsedilmektediır.

yaralanmaları

skolyoz cerrahisi esnasında sıklıkla deformite düzeltildikten sonra oluşur ve sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bazı araştırmacılar bunun sebebinin Adamkiewicz arterinin okluzyonu
veya spazmına bağlamaktadır (1) Traksiyon gevşetildikten sonra fonksiyonların
geri dönmesini de bunun delili olarak
göstermekteclıir.

tedir. Yine bu test ile birlikte ameliyat süresince kontrollu hipotansiyon uygulanması
kan. kaybını :minimale indirdiği gibi .iki tekniğhı beı;abeıo: :ıdınanııniqa. cerraha çok rahat çalışma lınkihıı. sağliı:maktadır.. (4)

Diğer

bazı

aıraştırmacı

larda bu teoriyi şüphe ile karşılamakta ve
buna dayanak olarak ta evoked somatosensory potensiyallerin monitorize edilerek
spinal kord lezyonu araştırılması ile ilgili
çalışmaları göstermektedirler (2) •
Sebep ne olursa olsun kord lezyonu ne
kadar erken fark edilip traksiyon gevşetilir
se iyileşmede o kadar çabuk ve hızlı olmaktadır. C4J.
Wake-Up testi uygulamak için şüphesiz
iyi ve gelişmiş bir anestezi tekniği gerekmek..

Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

(1)

ı. Test esnasında hasta ekstübc olabilir.
Yüzükoyun yatan Hastayı yeniden entübe etmek oldukça zor bir işlemdir.

2. Uyanma esnasında ani bir hareketle
çengeller yerinden çıkabfür. veya laminalar
kırılabilir. CHarrington
Instırumentosyonun
da).
3. Ani derin bir soluk alma sonucu açık
yaradan hava girebiliır ve buda bir hava embolisine yol açabilir.

Sonuç olarak, bu tip büyük ameliyat ge·
çiren h2.stalan riske etmemek ve azd•ı. olsa
gelişme ihtimali olan kord lezyonu tehlikesini en kasa zamanda anlayabilmek için, wake-up test, ilave alet gerektirmemesi nedeni
ile ucuzluğu ve uygulanab'lme kolaylığı nedeni il0 rutin ol-,ıra'c kullanılması ge::-ekcn
bir testtir.
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Alman Erken Sonuçlar
* Dr. Murat HIZ

** Dr. Cihangir YURTOGLU

·İdİopatik skolyozun t~davisi MHw~ukee
brace'lıı

geliştirilmesinden

sonra yaygınlık
kazahnliştır:· İdiopatik skolyozun konse.rvatif
teda,visincie dikkate alınması gerekli. yöntemlerdeı:t biri de Boston brace'.dir Kuııa.nıma
girdi~ ;~9'71 yılından beri alt thorakal, .thorako-foınberye lomber eğriliklerde. Milwaukee
brit(:e\.:aıte.rnatif. 0113.1!'8.k .kullanılan . Boston

b~~~ iş~bul Pniversiteı;i Cerr~hp~a Tıp
F*ülteı;i· Ortopedi ye Trlı;vn-ıatoloH

Ana Bilim. D8.linda 1982• yılinctan 1Jert• kullaıııimaktadir Cl,2,3):
J
.
•
'
• .
MATERYAL VEMETOD

ı

Kliniğimizde 1982-1986 yıllariilcla tdiopatik • s.\iplyo.zun :k9ıısery.a,!if teğ.a,ıi,si. ;için 25

kal ~ğrilikler içllı, pelvik kisma kuvvetlendirici bir.metaı ~13amiiave edi~ebilir. Apeksi
TıO.·seViresi,.a.ttındaki eğriliklerde metaı .aksaxiia: Csupersutrtucture> .gerek yoktur.
',

.···

'

40 der~ceniri .aıtmdaki, alt thorakıif, • tJıo
rall:o"lqnıb,er ve ıonıbeı- eğriliklerde kullaı:J.ilan
Boston.. brac,e'ııin av?ntailan şunlardır;: Bra-ce in ,ko:ı;me~i~ ve fonksiyonel bir görevi vardır... 13ra~~ ~cudu, sıkı bir. şekilde kavrar ancak, petıe,rin .taxii. aksi y()ade has~n. z?.nıan

zaniaı:ı. ~ı:ı;ıç~•ın;akl~bU~eği·bir;bı9im

de d.izayn>e ; . · · . Bryee y~tl3rİİkorr~ksi-

yon~ ~~i~k
yoriUiıdaclıi;ı:

foıhl)e~J rie~siyıtn>w~is-

t

ı3U.

:ıı~s~tj.a,~!3:qsto,n 1Jı::ace kullanılmıştır.

Bu has,t~l!ilı::4@ 3 .ü tedaviyi terketmiş .6 lıasta yete~- •Ji; tEJ,kiP edi~en:ıe~lş Oll;IP. 16 hasta orta\a!na
lŞ,5:, ay si!re ile• tedavi. edilmişlerdir; o~ıa;
~~m f}. i }!ız, ,ş i .er15ekHr. Kızlarqa o!tala:rn,a y').Ş 8.5 C3;13) . erkeklerde 8.1 C315L .ge:ı;ıel

-~ı::t~alna' 8,3"~Ş.~~J :~ı:~-,Ja;l~ ~ör~); P~ltml;ız
ıiu:fC!J1tıl,:r4 ol.gun:ıuz

juvenik7 o}g:umuz. clPJe. . ..... . . ...

llDı:ıt.ıidiHPfti~~Ş,~o!~z.Ci\ıf: ... ..

~~-rı~:B~sto:b brıice'tt4J:!mopla&tik''-Pôfipropüeh

.~fo

yfiffilıii1~'

olup, iç. jüzu

:i;ıolietHen:kopfilı:

·mf'k:aplariffiiştır. 'bri]maılııaö 'prefabrikö mo·l:iüıreFkull8iiılıii:asına!7ra:griien ülkemiz koşul
:uırıEaai ciiıaz; 'vücl:tt öii;üierine göre hastaya
6?.~i •yaıılmaktaciır · Lateral eği-Hik ve ·rota:syÖhuıl' k:6Heksi~onu brace''içine yerleştirilen
·petlerle ·ge~Ç~kfüşti:filir. Krista iliakalara· GQk
'i.Yi : ~'?uJ:.ıin''briice.' I'oinber ·loı'dôzrin .·aksine
::fo\WJ:)ef•· fııksiyon.'pozisyonundadl.r. üst 'thora,:,,;

'.J

#~,''!'i ı >1:~1:.r_::.::~<~:~

1!:ı'~.•:·:>1;st::;ı)_:.'.Gev.

""'

;.

•riiİtÜ~·-. tecla~•: !·~ıı&~~·~:·~;~~~:;iibi
brace ..!çind.e. uygıı:ı;ı haş,ta seçiµıi,,z~
~~iı.i"cil.ir. Has~ seçlın. .kriterleri Blcmıit' ve
Moe'nin Milwaukee brace için geliştirdikleri
prensiplere uymakla birlikte 'apekst, T~g dan
yukarda olan ve 40 dereceden fazla olan eğ
·tri1i~10:i'de'·bFaee metal aksamsız k'ullaı;ıHmaz .
·Bas~hÇ petleri hastanın graf'Heri •üzeır:inde::iş.a-
,'tetı~nip: apekse güre,.korseniri iç yüzüne yeı:
i~Ş'tl:irilrr;1vet çeki-len .grafilerle yerinin uygun. fttğu kontrol; edilir, Aktif bir. korreksiy.on el·ae· edllmek:.fsteniyorsa hastaya korse· içinde
·{:)ğfüiğin ·aksi yönde egzersizler .öğretilir; Ka'lÇaı'arda, lombar 'fleksiyona: · karşı meydana
,gelentfleksiyo:h kontra:ktürü için kalça egzer.~~izlerla~: ilave: edilir·''. Brace günde 23 • saat
•Bpı;>to;ı,

J'ip: Fak;Qrt.{v,e Tra"l';.ı\.>::B: D,.lJZ":.:Ar. Gör:~
** İst. Ü. Cer. Tıp. Fak. Ort. ve Trav A. ·B. D. Uz. Öğr.

kullr:mlır. Eğriliğin % 50 si kadaır korreksiyon elde edildiğinde ve bu 6 ay devam ettiğinde gündelik kullanım süresi 16 saate indirilebilir.. Hast.a brace'i çıkardığı süre içinde
eğriliğin' ter;i 'yÖnde' adeie egi~rsizleri ve
cilt bakımı yapar. Brace ilk verildiğinde gündelilc kullanım süresi giderek ar~tıiıla:-~ı; 2
hafta içinde tam kullanıma ula!;.ılıc·. Hz sta 3
ayda bir kontrole çağrılarak röntgen çekilir,
eğrfüği,n. Y<t gr?-9e;~:1 kôiıtrolü, yapıb:r.

mıza ccn·ahi
müdahalede bulunulmuş ve
Harrington İnstrumantasyonu uygulanmııştır.

Resim : II. Brace ile ilk film
.TAR'f,IŞ~'.

Resim : I. Hasta.rllli br'ace öncesi radyog.rıafisi
":

,-"

j';

'SONUÇLAR:
Apeksleri. brace öncesi Ts-Tıo arasında
Cobb açısı ortalama. 31 •derece olan 4 olgumuzda elde edilen inisyaLkorreksiyon % 20,
apeksleri T9-L2 arasında, brace öncesı ortalama eğriliği 27 derece olan 10 olgumuzd::•. inisyal korreksiyon % 58 dir. Or·talama Cobb açı
sı 40 derece olan çift eğrili 2 olgumuzda elde
edilen inisyal korreksiyon % 17.5 tir 2 olguda görülen .ciltte lokal hiperemi dışında herhangi bir komplikasyon: görülmemiştir. İlk
teşhiste ma;ior eğriliği 50 derece olan ve eğ
riliklerden biri üst thorc.kal olan bir hasta~18

Milwalıkee ·brace•idfopatik sköfyözun ilerföme5ini baıŞari ile dürdura:tl ilk b~e dir; bu
nedenle·· 'yaygın• bit· kullann.riı •elde ·ediliii.iştir.
ls:kelet mafürasyonunu s sene geçen takibe
sahip' Milwatikee brace serileri vardır (5,6).
Arıcak bu brae'e in kozmetik olarak kabul
'edilme güçlüğü ve diıha iyi korreksiyon' elde etri:l~ fikiı. 'yelli b~e slstemleriniri geliş
mesme riederi olmuştur. Bostön brace bu
arayışın ürünüdür. Her ıi~ kadar çok uzun
takiple serileri yoksa- da inisyal koreksiyon
ile son ne!ice arasıda iyi bir kÔrelasyon varır_ (2) Bu nedenle· da~ iyi inisyal koreksiyon- yapan bir, braceı ile daha iyi sonuç alı
nabilece~ söylenebilir. MiJ.waUkee brace in
supersütrukt:Üir'. kısmı alındığında, korreksiyon da pek bir kayıp olmadığı 1970 de Ga:lımte, 1971 de Nachemson ve Elfström tarafından gösterilmiştir. 1976 da Andriachi ve
arkadaşları biomekanik
olarak MilwaUkee
brace in boyun halkasının korreksiyonda az
bir payının olduğunu ve üç nokta korrektü

kuvvetinin daha önemli
lerdir (7).

olduğunu

göste. miş

Llndh 1980 de lomber vertebralann fleksiyonunun thorasik skolyozda korreksiyon
sağladığını ve derotasyon petleri ile Milwaukee brace e eş değer bir sonuç alınacağını
göstrmiştir. 1971 de Watts ve arkadaşlan tarafından kullaruma sokulan Boston brace sistemi, kozmetik dezavantajları olmadan, daha iyi bir inisyal korreksiyon sağlamaktadır.
Uden, Willner ve Petterson 1982 de Boston
brace ile watts'a paralel mukayeseli serileırinde Milwaukee den 4 defa daha fazla inisyal korreksiyon sağlandığını bildirmişlerdir.
{1.4)

HASTALAR

YAŞ

ve

APEKS SINIRLAR

PROTOKOL
NO.

1-A.V.

12/330

2-E.B.

15/2667

3-M.V.
4-A.A.

T8

T8
8/3306 - T8
6/767
1
10

\-T12

11

35
27

3
13

38

\-T12
T6-T12

38
40

8

16

56.6

30

2

7

7

o

o

o

T7-T11

25

40

30

10

25

31

16

8
16

8
14

50
47

18

30
23
28
18

10

13

56.6

8
15

20

70
16.7

7
16
15

27

9
10
27

18
25
13

5/475

T9

5/2859

T10

\-L1
T6-L2

24
1

7-A.A.

13/3250

T11

T6-L2

19

8-İ.A.

9/1693
3/555

T11
T12
1
12
1
12
L1

T7-L3
T4-L3
T8-L4

28

11-Ç.S.

3/3514

Sonuç olarak hasta tarafından kabul edilebilir, uygulaması kolay komplikasyonları
az, inisyal korreksiyonu Milwaukkee brace
ile elde edilenden fazla olan Boston brace
apeksi T8 in atında olan İdiopatik Skolyozun Konservatif tedavisinde kliniğimizce
standart olarak kabul edilmektedir.

BRACE
BRACE İLE
İNİSYAL
SON
TAKİP ÖNCESİ İLK FİLMDE
INISYAL
KORREKSİYON FİLMDE
SÜRESİ ErıRİLİK
ErıRİL1K KORREKSİYON
YÜZDESİ
ErıRiLİK
(O)
(AY) {COBB 0 )
(COBB 0 )
(%)
(COBB 0 )

5-Ö.Ç.
6-E.Z.

9-B.Ç.
10-A.A.

4D derecenin altında ve apeksi T8-L2 seviyeleri arnsında olan eğriliklerde bizim serimizde % ss, thoraka1 eğriliklerde % 20 ve
üst thorasik eğriliği olan çift eğriliklerde %
17,5 inisyal korreksiyon elde edilmiştir. Bu
değe:ler Emans ve arkadaşlarının
1986 da
verdikleri 295 hastalık serileri ile uyum içindedir. (2)

T9-L3

20
28
7

T12-L4

43

3

66.6

16

2
18
40

12-Y. T.

3/3296
8/573

13-8.T.

8/'183

L2

T10-L5

12

25

lı

21

32.5
84.4

14-A.D.

7/1817

L2

T12-L5

1.5

28

4

24

86

15-E.G.

11/214

T3-T11

23

30

22

8

26.6

30

25

5

20

22

50

20
44

6

12

50

40

27

13

32

27

30

17.94

12

43.9

16-N.Y.

T7(p)
L (s)
1
12/3685 \Cp)
r 12 cs

ORTALAMA

p
s

T12-L3
T3-T9

36

T10-L2
18.5

35
40

72

8
4

20.66

primer eğrilik
sekonder eğrilik
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hastanın H~ik;.Sılf~~ı~tı;;s~ı;ıı ;}tt,~~.~1fo,~~a5;; .;:~
brace'ler ile yeterlı olmak:tadır (1,3).

·;:~9~~~sl~!f]MJ~1~f}~~;:{~l~t~I~

sonuçları başarılı olmaktadır. 'Suregen sırt
·i!tgı:'lsl~:;ı,ıfal~ğı.:vEfJ.rdmst~!ka.S'la?JWa;::g,argin_
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BOSWORTH posterioı· füzyon için clot.
hespin kemik grefti <H şeklinde) kullanmaktadır. KELLOGK.SPEED tekniğinde de anterio:rdan girişim yaparak serbest greft kullanmak suretiyle [.. 5-Sl, arasında gerekli
füzyonu sağlamaktadır.
OLOWARD; yine anterior girişimle kendi geliştirdiği grefti koyarak interbody füzyon sağlamıştır. GİI.J.,.MONNİJS(} ise pa:rsinterartikülariste mevcut olan defektin bulunduğu bölgedeki Fibro,:~\!1-ginöz dokuyu eksize edip Spwaı •fUzyon yapmadan ağ
rının geçmesirii 'satlamaktadır. cıı .
TAKEDA ise kendi tekniğinde postertordan girerek interbody füzyonu Cloward tekniğinde olduğu gibi sağlamaktadır. (8).
RONALD ve MARY FUAT tarafından tariflenen diğer bir teknik ise % 50 den fazla
kayma. gösteren çocuk ve erişkin yaştaki
Spondılolysthetic !hastalarda kullanılan teknikte iki Harrington rodu ile _posterior stabilizasyon sağla.nmakta.dır. Ante:riordaa ise I..5Sı .arasına iliu:ınd.an
alınan· bicortikal iki
adet greft birbirine paralel olarak yerleştiri
lerek interbody rüzyon &atlan.maktadır. Konan Harrington nxlla.r Lı .laminasına. .ve sacral ·kanatlara ·yerleştirilmektedir. Rediksiyon
Harırtngton vasıtası ile sa;::ıa.nmaJı:uıdır •. Cl,
10).

WİLTSE tekniğinde ise, yine Ha.rrington
rodu · .ile posterior sta.bilizasyon ve redüksiyon sağlanır.. Harrlngton ırodlanDm alt .des·
tek .noktalarım transfer bir sacra1 rod sağ
lar. Anteı.rior girişime gerek yoktur. Biz de
kliniğimizde bu tekniği uygula.:ınaktayaz ..

METOD

ı

Hastalanıruzın pre, op. ve post. op., değer
lendirmelerinde klinik bulguların. yanında
değişik yöntemlerle radyolojik
değerlendln-
melrde yapılmıştır. Klinik olarak yapılan
nöroloıiik muayenede şu noktalar değerlenôi
rilmiştiır. (2)

a - Duyu kaybı
b - Radüküler ağrı
c - Uyluk atrofisi
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d e -

·Baldır

f -

Hamstring gerginliği

g -

İdraır

atrofisi
Ekstansor hallusis longus

zayı±1ığı

gaita enkontinansı

Hastaların

fizik muayenelertnde aynca;
ba<Jvurusundaki postürü, haç işare
tinin pozitif olup olmamasına, lomber lordozun derecesi göz önünde tutulmuştur. Ayrıca hastalardan günlük
fizik aktiviteleri
hakkında bilgiler alınmıştır. Yukarıdaki bilgiler tablo ı de gösterilmiştir.
hastanın

Radyolojik değerlendirmede ise; MEYERkayma miktarının ölçümü, Taillard %
slip miktarı ölçümü, kayma açısı ölçümü,
loinber index ölçümü, sacral inclinasyon açı
Sılnın ölçümü ve kayına seviyesinin tayini yapılmıştıır. C2, 7). Tablo 2
DİNG

Ameliyat endikasyonu konan hastalanmiaynı teknikle Dorsal 12 ile Sacrat
ı arasına alt seviyede
saa'ad rod destekli
çift Harrtngton distraksiyon rodu ile reduksiyon ve posterior .füzyon uyspılarumştır.

za hepsine

.MATERYEL

1

19&!·1987 yılları

arnsırida

kliniğimize

başvuran'Spondylolythesis tanısı

konan cerrahi endikasyon sınınna girmiş dört hastaya
aynı teknikle ameliyat uygulanmı.ştu'.
Hastaıanınu.zdan üçü kadın, birisi erkek
idi. En yaşlı hastamız 63, en genç hastalniz
2S y~ında idi. Orta.lama. yaş (~6.S)

Bütün

hastalarımız

süregen bal

yakınmasıyla başvurdular.

ağnsı

Başvu:rulannda

üç hastamızda lokıiı ağrı pozitif idi. Dört
hasta da Hamstring gerginliği mevcuttu, Ra.
dikuler ağn üç hastamızda mevcuttu. Hastaların · yapıJan nörolojik değerlendirilmele
ıinde iki hastada radiküler ağrı
fazla idi.
Belirgin uyluk ve baldır atrofisine rastlandı.
Extansor hallusis Iongus zayıflığı mevcuttu.
Üç hastamızda lasegg testi 30° C+ ı. idi. Hastalarımızın !hiç birinde idrar ve. gaita: enkon.tinansı yoktu. Hastalanınızda radyoloiik değerlendirme ise iki hastamız grad Il, iki hastamızda. ise grad IV. kayması varda, Kayma

açı~ı ortalama 1.5,5° (en fazla 20°, en/'az
10° idil, Lumbal index ortalama 61, (e.ri fazla Ş4. en az 45 idil. Taillard % slip dereqesi
ise .% 50 olarak hesaplandı. CEn az % 27, en
fazla % 74 idi). Tablo II..
SONUÇLAR,
· Hastalarım~z hastahan~de ortalama 62.7
Dört hastamız ·taburcu
olurken flexsion korsesi ile yoUanfuış1ardıı:.
Pre, op. ölçülen hareket miktarı post. op, dönemde b<ılirgin bir artış göstermiş, nörolojik,
bulgulc..rda dikkati çeken düzelmeler tesbit
Bdilmiştiı:: Üç hastamızda 30° pozitif olan
ır~segg oo~·ye
yükselmiş; iki hastamız·• .da
preop mevcut olan derin tendon refleksi
azalması düv.:ılmiştir. Bütün
hastalarımızda
preop cİ'bnerrlde dikkati çeken lomber -ıordoz
<'.rtması post. o];ı. döne~de düzeldiği gözlenmi']tii:. Extansör Hallusis longustaki kuv'vet
azalması iki hastada belirgin düzelme gösterıniştiİr. Mffvcut olaİı atrdfiıer üç hastada :
% .50 nin üzerinde düzelmiştir.
güıi yatrı;ı.ışlardır.

J.

. .•

.

•,

·-

,'. Hastafanmızın post. Op. yapılan radyolojik ·değerlendirilmelerinde preop grad II olan
ikiıhastaffi!lz post. Op, Grad I. e, preop Grad
ıv.;olan iki hastamızda ise gracı III olarak
düielme sağlanmıştır.

·Biz de kliniğimizde aynı: •.esasa ; dayanan
teknikle Spoddylolthesis cerrahi tedavisini
uygulam_aktayız. BiZim tekniğimizde uygulanan Sacral Rod üst kısıma konacak· Haırring
t-0i:ı rodlan için kuyvetli bir destek oluştur
m.aktadır. Bunun yanında Harrington rodlannın üst bağlantı noktası olan · T12 veya Ll
vertabraya Lysttetik . bölgedeki kuvvetlerin
aktarılmi:ş olması ayI'l bir avantaıj sağlamak
tadır.

Ayrıca Spondylolysthesisin cerrahi tedavisinde dar bir bölgeye uygulanan füzyonum
yeterli stabilizasyon sağlayacağını düşünmü
yoruz.

Hastalarda lomber index He beraber degösteren kayma açısı hastanın durumunu. gösteren önemli bir endikatördür.
Öz~llil~lEı kayma açısındaki ilerleme hastalığ!i:ı ilerleyici özeııığini ortaya koymaktadır.
ğişim

(2);
Yaptığımız aniEı!Yatlar sonucu kayma
açısı loinber index 'ne d'(izelmiş olması vakalarımızın post. oper'ative 'başarısını gösterir.

Aynca posteriJr; fctklaşimın diğer bir
avantajı nörolo.jik Buı!iu ::Veyıı, kö}t .sıkiışması
olan hastalarda ~erekli dekonpresyonı.ıi:ı ya1

pılabilmesini sağlamaktadır.

Bunların yaninda ·Spondylolysthesisin buortalama 9° ye düşmüŞtür. lunduğu seviyenin üst\i_nde bulunah vertab<Pı;e. Op 15,5° idil. Pre. Op. ortalama %.50 ı ıralarda ve lysthesise eğilim söz konusu olaolan % 'slip miktarı' 'ortalama % 2R7 ye. düş~ bilir. Geniş füzyon ve .c$ağlam stabilizasyon
mÜştüır. Lumbal index; Pre; Op. 61 iken 68'e . bu bölgeyi de kontrol altına alaeaktur.
yükselmiştir. HastaJ.a.nmızda !halen ·pseudoKullandığımız teknik az riskli ve kolay
arthrosa ve başka komplikasyonlara rastlan- uygulanabilen bir tekniktir. Ameliyat esnamı~tır.
sında· kısmen rediks:lyomin sağlana.bilmesi de
ilave bir avaıntajmr.
Kayma

açısı

TARTIŞMA,

Anterior füzyonda
Bir kaç yazar CHarrington, Tullos, 1~71.
Vida! ve aırkadaşlan, 1973, Morsche:-s 1975,
Rigault ve arkadaşları 1976)
Spondylolysthensin operatif reduksiyonu
esnasında l.5 Vertabraya axial traction kul-

lanarak kaldırmak için Harrington ırodlan
ve benzer enstrumanların kullanımını tanım
ladılar.

csı.

sadece iki vertabra

a.rasına yapılacak olan füzyon · yerine poste-

;iordan geniş fizyonu uygun buluyoruz. Anteriordan geniş füzyon yapmak çök zor olduğuna göre postertor yaklaşım avantajlı görülmektedir.
V akalarunızdan aldığımız sonuçlar ,...
terli ve memnuniyet verici olduğundan tedavilere bu teknikle devam etmekteyiz
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ldiopatik Skolyozun Boston Breysi İle Konservatif Tedavisi ve
Alman Erken Sonuçlar
* Dr. Murat HIZ
** Dr. Cihangir YURTOGLU
İdiopatik

skolyozun tedavisi Milwaukee
sonra yaygınlık
kazanmıştır. İdiopatik skolyozun konservatif
tedavisinde dikkate alınması gerekli yöntemlerden biri de Boston brace'dir Kullanıma
girdiği 1971 yılından bel1. alt thorakal, thorako-lomber ve lomber eğriliklerde Milwaukee
brace'l alternatif olaırak kullanılan Boston
brace İstanbul Üniversitesi Cerrahpa.şa Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında 1982 yılından beri kullanılmak
brace'in

tadır.

geliştirilmesinden

Cl,2,3)

MATERYAL VEMETOD

ı

Kliniğimizde 1982-1986 yıllarında İdiopa
tik skolyozun konservatif tedavisi için 25
hastada Boston brace kullanılmıştır. Bu has.talardan 3 ü tedaviyi terketmiş 6 hasta yeterli takip edilememiş olup, 16 hasta ortalama
.18.5 ay süre ile tedavi edilmişlerdir. 01gula..
pmızın 8 i kız, 8 i erkektir. Kızlarda ortala.ma ya.ş 8.5 (3,13) erkeklerde 8.1 (315) genel
ortalama 8.3 C3,15) tir. Ya.şa göre 5 olgumuz
infantil, 4 ~lgumm juverul, 7 olgumuz dol&.
ş~n. idiopatik .skolyozdur.

kal eğrilikler içi:D., pelvik kısma kuvvetlendirici bir metaı aksam ilave edilebilir. Apeksi
TlO seviyesi altındaki eğriliklerde metaı aksama Csupersutrtucture) gerek yoktur.
40 derecenin altındaki, alt thorakal, thorako-lomber ve lomber eğriliklerde kullanılan
Boston brace'nin avantajları şunlardır : Brace in kozmetik ve fonksiyonel bir görevi vardır. Brace vücudu sıkı bir şekilde kavrar ancak, petlerin tam aksi yönde hastanın zaman
zaman basınçtan uzaklaşa.bileceği bir biçimde dizayn edilmiştir. Brace yeterli korreksiyonu sağlamak için lomber fleksiyon pozisyonundadır.

Bu

şekli

ile metal aksama gerek gösteriçin elbisenin altında rahatlıkla giyilebfür. Bunun içindir ki brace hasta ve. ajlesi tarafından rahatlıkla kabul edilebilmektedir•
mediği

Bütün tedavi şekilleriiıde olduğu gibi
Boston brace içinde uygun hasta seçimi zo ..
runludur. Hasta seçim kriterleri Blount ve
Moe'nin Milwaukee brace için geliştirdikleri
prensiplere uymakla birlikte ·apeksi TlO dan
yukarda olan ve 40 dereceden fazla olan eğ
ık>stoI1 brace termoplastik polipropilen irlliklerde bm:ce metal aksamsız •kullanılmaz.
~en yapılmış olup, iç yüzü polietilen köpük
Basınç petleri hastanın grafileri üzerinde işa..
ile kaplanmıştır. Oriiina1iila0 pfefabrike ino- . retlenip apekse. göre, korsenin iç .yüzüne yerdÜller. kullıinılmasina ırağmen ülkemiz koŞul leştirilir, ve çekilen .grafilerle yerinin uyguniarinda cihaz vücut oıÇüleiine göre hastaya luğu kontrol edilir. Aktif bir korreksiyon el~ieı ··yapılmaktadır Lateral eğrilik·· ve rotas- de edilmek isteniyorsa hastaya korse. içinde
yonun :korreksiyoiıu ·brace 'içine yerleştirilen ·eğriliğirı aksi yönde egzersizler öğretilir. KalpetlerıeJ gerçekleştirilir. Krista iliakalaıra çok çalarda, Iomber · fleksiyona karşı meydana
'iyi oturan brace, · ıomber lordozun aksine ·gelen fleksiyon kontraktürü için kalça e~e:ı;:
foinber :fleksiyon pozisyonundadır. Üst thora- .· sizleride ilave edilir . Brace günde 23 saat
*::: 5 İst:·ü.

Ger. Tıp, Fak:. Ort: ve Trav... .ı'\.:.B' D. Uz. 1\r. Gör.

** İst. Ü. Cer. Tıp. Fak. Ort. ve Trav. A. ·B. D. Uz. Öğr.

v

kulhmılır. Eğriliğin % 50 si kadaır korreksimıza cerrahi
müdahalede bulunulmuş ve
yon elde edildiğinde ve bu 6 ay devam etti- Harrington İnstrumantasyonu uygulanmıştır.
ğinde gündelik kullanım süresi 18 saate indirilebilir. H(\st.a,brace'i ç,ı.l{ardığı süre içinde
eğriliğin tersi yönde adel~~' ~gz:~~i~lefa · ':v6. ·
cilt bakımı yapar. Brace ilk verildiğinde gündelik kullanım süresi giderek art~ıı;ıla::alÇ 2 .. ·
hafta içinde tam kullanıma uıa:;.ı'f~:.:, HE s~~ 3.
ayda bir kontrole ,Qağrılaı:ak3öntgen çekilir,
eğ:'iliğ}:q ·:<,:<;J •• gr~qe'i'~ .kontrol'(( Y}\pılır.
,, ., ...,,,·' •',•"'
'·" "'·"'',·,,/
'.

.,. .,~.1111'.~ISJ.;!§~,

1:,

'Milwau:K~e·tbrace'1Idiôpatrk slf..oıy'Q"z'ı.:ıh iter~
iınfıes1iıi füış•a:..:<f' n~rau~dtıra:ff ill{'•if3fıke~dir; 1 t>u
rrectclı.ıe'<ya\rğıri l"bft'i1~\1rllİffili:fuYeıl.d~ ;edi:WiŞ:iı?i'-.

'iskefet ''matu'f'J SYOilUilı'.r•)· &' isefie''geÇBll; YtaKfüe
s:ahip' 'M:ll~fat{kee .iJ§::"ac'e seıi'ilt:!ri :Vaıı-'tlı~''' (5,ı:lJ.
Nifüaıt

lh''İroirlıetfk : ôiarak ·''kabul
·\le' d~fia·1yi:'korie.ksiyorı eı
'a~"etfüe !&r±1:;yen.1 br~e ·8ı~t~1E!i:irun, ge1ış

-Bu'·lli'a.Ee

\ıctıımEi ;gil!ç1ı!ı@.

fu.05ın~H1ficİ~n ö1:ı:ı\.UŞtın•. ::csosoorr ;biace 'bu
arayışın ürünüdür. H'.er·
'çok' u.Zün
tş.kiple serileri. yoksa da .inisya1. kore!tsiyon
ile. son .netiçe rurMıda. iyi ,blı- ıiör~ıaiyon var:ır: (2). B~ nedenle daha lYi;inisyal koreksi. Y.P,n,yapan :b,i,r .l:W!'J-Ce .il,eı dah{l:)Yi sonuÇ .~lı
nabileceği söylenebilir. Milwaukee brace. in
supersütrüktÜ!r. kısmi alındığında, korreksiyon ı:J,a. p(3k bir . kayıp olmadığı .1970 de Galante, 197l de .Nachemson ve. Elfström tarafındap. gösterilmiştir. 1976 da Andriachi ve
arkadaşları biomekanik
olarak Milwaukee
brace in boyun halkasırnn korreksiyonda az
bir payı:nın olduğunu ve üç nokta korrektif

Il'e'1i.adar

A.peksleri. brace; • öncesi TS;-'.1'10 .aras.ında
·Cobfüaçısı ortala.ma; 31..derece; ,olan 4, olgumuzda elde .edilen·•inisyal;kçırr~J;-siyon .. % 20,
apeksleri -T9-L2 arasında, brace öncesi ortalama eğriliği 27 derede olan: :ı:oı olgumuz·i•. inisyal k'orreksiyon % 58 dir .. Oıtalama Cobb açı
Sı 40 derece olan çift eğrili 2 .olgumuzda elde
edilen inisyal korreksiyon % 17.5 tir 2 olguda görülen ciltte lokal hiperemi ·dışında her.hangi bir komplikasyon ·görülmemiştir. İlk
teşhiste ma;ioc eğriliği 50 derece olan ve eğ
riliklerden biri üst thorr.kal olan bir hasta-

1

kuvvetinin daha önemli
lerdir (7).

olduğunu göste.miş

Lindh 1980 de Jomber vertebralann fleksiyonunun tho:.--asik skolyozda korreksiyon
sağladığını ve derotasyon petleri ile Milwaukee brace e eş değer bir sonuç alınacağını
göstrmiştir. 1971 de Watts ve arkadaşları tarafından kullanıma sokulan Boston brace sistemi, kozmetik dezavantajları olmadan, daha iyi bir inisyal korreksiyon sağlamaktadır.
Uden, Willner ve Petterson 1982 d<e Boston
brace ile watts'a paralel mukayeseli serileırinde Milwaukee den 4 defa daha fazla inisyal korreksiyon sağlandığını bildirmişlerdir.
Cl.4)

HASTALAR

ve APEKS SINIRLAR
PROTOKOL
YAŞ

NO.

1-A.V.

12/330

2-E.B.

15/2667

T8

3-M.V.

8/3306

4-A.A.

6/767

5-Ö.Ç.
6-E.Z.

5/475

7-A.A.

13/3250

8-İ.A.

9/1693

9-8.Ç.
10-A.A.

3/555
3/3514

11-Ç.S.
12-Y. T.

40 derecenin altında ve apeksi T8-L2 seviyeleri ar2,sında olan eğriliklerde bizim serimizde % 58, thorakal eğriliklerde % 20 ve
üst thorasik eğriliği olan çift eğriliklerde %
17,5 inisyal korreksiyon elde edilmiştir. Bu
değerler Emans ve· arkadaşlarının
1986 da
verdikleri 295 hastalık serileri ile uyum içindedirc. C2l

Sonuç olarak hasta tarafından kabul edilebilir, uygulaması kolay komplikasyonları
az, inisyal korreksiyonu Milwaukkee brace
ile elde edilenden fazla olan Boston brace
apeksi T8 in atında olan İdiopatik Skolyozun Konservatif tedavisinde kliniğimizce
standart ol2Jrak kabul 'edilmektedir.

BRACE
BRACE İLE
İNİSYAL
SON
TAKİP ÖNCESİ İLK FİLMDE
INISYAL
KORREKSİYON FİLMDE
EijRİLİK KORREKSİYON
EijRİLİK
SÜRESİ EijRİLİK
YÜZDESİ
(O)
(AY) (COBB 0 )
(COBBO)
(COBB 0 )
(%)

\-T 12

11

T8

\-T 12
TçT 12

16
2

7

7

o

o

o

T10

T7-T11

25

40

30

10

25

31

T9

T6-L1

24

16

T10

1

30

8
16

8
14

50
47

18

T6-L2

T11
T11
T12

\-L2
T7-L3
T4-L3

19

23

10

13

56.6

28
18

8
15

20
3

70
16.7

7
16
15

T12

T8-L4

28
20
28

27

18

66.6

3/3296
8/573

T12
L1

T9-L3

35
40

72

27

25
13

2
18

T12-L4

7
43

9
10

32.5

40

13-B.T.

8/'183

L2

T10-L5

12

25

lı

21

84.4

8

14-A.D.

7/1817

T12-L5

1.5

28

4

24

86

4

15-E.G.

11/214

T7(p)
L (s)
1
12/3685 \(p)

T3-T11

23

T12(s

T10-L2

5/2859

16-N.Y.

T8

L2

ORTALAMA
p
s

primer

T12-L3
T3-T9

36

18.5

38
40

35
27

3
13

8

38

56.6

30

16

30

22

8

26.6

30

25

20

5

20

22

50

44

6

12

50

40

27

13

32

27

30

17.94

12

43.9

20.66

eğrilik

sekonder

eğrilik
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KAYNAKLAR:
1..: Watts H.)G, 1Hal1 J.

Boston ·brace
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BOSWORTH posterior füzyon için clothespin kemik grefti CH şeklinde) kullanmak~
tadır. KEILOGK-SPEED tekniğinde de ante·
riordan girişim yaparak serbest greft kullanmak suretiyle [, 5-Sl, arasında gerekli
füzyonu sağlamaktadır.
OLOWARD; yine anterior girişimle kendi geliştirdiği grefti koyarak interbody füzyon sağlamıştır. GİLL-MONNİNG ise parsinterartikülariste mevcut olan defektin bulunduğu bölgedeki Fibro-kartilaginöz dokuyu eksize edip Spinal füzyon yapmadan ağ
rının geçmesini sağlamaktadın'. (1).
TAKEDA ise kendi tekniğinde postenordan girerek· interbody füzyonu Cloward tekniğinde olduğu gibi sağlamaktadır. <a>.
RONALD ve MARY FUAT tarafından, tariflenen diğer bir teknik ise % 50 den fazla
kayma .gösteren çocuk ve erişkin .yaştaki
Spondılolysthetiô . hastalarda ·kullanılan · tek·
nikte· iki Harrington rodu ile p<;ısteıior stabilizı:ıs,yon şağlanmaktadır. Anteriorda.n. ise L5Sl a'.rasma munid.an aıulai:ı. · bicortik81 iki
:ıdet gr~f{ birfiii-il{e paralel olarak yerleştfri
larek interbody rüZyoıi :Sakıanmaktadir: Koman.. Hqrrington rodlar [,Llaminasına. ve sacral: kaııatıara y~leştirilınektedii-. R:edınsiyon
.Hamngton vasıt;ası . ile ~l~ta<lir. el,
10),.)

.

.

WİLTSE tekniğinde ise, yine

.'

'

.

Harriniton

rodu. ile pos~rior stabilizasycn:ı, ,;ve redüksi_yon· sağlanır,,.Hanington ırodianiııJı alt. des·
tek noktalarınıı transfer ·blr. sac~ıı.I .rÔd sağ.
lar. Anteırior girişime gerek yÔkt'ur. Biz . de
kliniğim.izde bu ·tekniği uyku!amakta.yız,
·
METOD

ı

Hastalarımızın pre. op. ve, post; op., değer
lendirmelerinde kilinik bulguların yanında
değişik yöntemlerle radyolojik
değerlendir
melrde yapılmıştır. Klinik olarak yapılan
nöroloıiik muayenede şu noktalar değerlendi
rilmişfü. (2)

a - Duyu kaybı
b - Radüküler ağrı
c - Uyluk atrofisi
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d e -

Baldır atrofisi
Ekstansor hallusis longus

f -

Hamstring

g -

İdrar

zayıfüğı

gerginliği

enkontinansı

gaita

fizik muayenelerinde ayrnca;
bawurusundaki postürü, haç işare
tiruin pozitif olup olmamasına, lomber lordozui:ı. dereeesi göz önünde tutulmuştur. Ayrıca hastalardan günlük
fizik aktiviteleri
hakkında bilgiler alınmıştır. Yukarıdaki bilgiler tablo 1 de gösterilmiştir.
Hastaların

hastanın

·Radyoloiik ·değeırlendirmede ise; MEYER-

DİNG. kayma miktarının ölçümü, Taillard %

slip miktarı ölçümü, kayma açısı ölçümü,
lomber index ölçümü; sacral inclinasyoxı aç.ı
sının ölçümü ve kayma seviyesinin tayüıi yapılmıştır.. (2, .7). Tablo 2
~'

'

'

'

; ","

'

•Ameliyat eıidikasyonu ·ko'nan hastalarımıza hepsine:.ay:qi t~knikle :Domal 12 .ile Sacrill
ı ara8ınıı,.ajt s~iy~, sac:rad riıd destekii
çift HarringtOn .dist@{siyon J:?du İ'le . reduksiyqn .ve· P<>st~ort: füzyon
uygulanmıştır.
L::· .. '1 '. ., '· ;·.. '.
...
''

''" '

. ·.,

•

·~.

'.

:ı.

L'

:MATEl\YEL: :.
1984-1987 • yilları

aiasıNda~ kli:rıİğimiz~

başwranlrSpbndyfoly:thesis tanısı konan cereiidilqısyon•.sınınna. girmiş .dört }ıastay~

ranr

aynı teknikle•.aıneliyat 1ıygulanmıştar,

·

... «H~taI~n ÜçÜ. kailin, ,.bınif erkek
igi.. ~ şaşıl 118.SUımı.i a3; ·eıı gerlç ıia&tamiz
~ yaşınga. 1di. ortaıama.· yaş '<4s.s>
·ı
. . \··.. f': i ··; ;
·r ::>
,
.
~;

Bütün

hastalarımız

~,

süregen bel

yakınmasıyla. başvurdular.

ağrı~ı

Başvurularında

üç hastamiida iokar ağrı: wzitif idi: .Döırt
ha5ta da :Hamstriılg gerginliği 'mevcuttu, Ra-

driruıer ain ·üÇ ·hastamazd:a mevcuttu. ·Hastalarıh ·yapıdan•· nörolojik değerlendiritinele
iinde iki hMti:lda ·ra'diküler ağrı fazla idi.
Belirgin uyluk ve baldır atrofisine rastlai:ı.ch.
Extansor hallusis ·longus zayıflığı mevcuttu.
. Üç hastamızda. lasegg testi. 30° ( + l idi. .Hastala~mızın ihiç birinde idrar ve gaita enkon~
tiµansı ,yoktu. Hastalanmızda, iftdyoloiik. değerlendll:me ise iki· hastamız grad II, iki hastamızda ise grad IV. kayması varcb.. Kayma

~::1
.
:.1
ortalama 15,5° Cen fazla ·20°, en·· az
10°, idD, Lumbal index ortalama 61, Ceiı fazla M,, en az 45 idi). Taillard % slip derecesi
he % 50 olarak hesaplandı. CEn az % 27, en
fazla % 74 idi) Tablo II.

açısı

SONtJÇLAR

ı

BfZ ·de kliniğimizde ayıl_l;,c,esasa idayanan
teli:':iiikle Spoddylolthesis cerrahi tedavisini
uygqlamaktayız. Biirrrr· tekniğimizdJ uygulanan Sacr;;;ı Rod üst kl~ıi:riı\t"koiiab:ik Haırring
toP, rodları için kuvy~JÜ bir desteı<: oluştur
m~lüadır. •Bunun, Y&nıPdii HaJJin:gton rodla·rıİım üst bağlan ti· nokta5ı olan' Tl2 veya Ll
vertabraya Lysttetik~'. b&lgedeki kuvvetlerin

Hastalarımız hastahanede ort:;alama "ci2.7 ali:tanlmış olması ayrı bfr' avantaıj sağlamak
gün yatn;qşlardır.. Dört iiastari:ıız · faburcu t2.dır.
olurken flexsion kohieıfr ile' y6nahı;n{şiard{r,
h , . ,. ,·. •.'''
Ayrıca Spondylolysth'eslsin.':ccı>rı;ahi tedaPre. op. ölçülen hareket miktan post. op. döYi:;;fode ·dar bir bölgeye 'uygUlanan füzyonum
neinde' bz:lirgin bir artışı:göstermi~, nörolcıiilf1.
yeterli sfdbilizasyon. s8.ğlayti'c:ağını düşünmü
bulgulr.tda ç!iklrnti: çek;E;p. _düzelmeler tesbit
.y:oruz... ,,
Üç haitamızfl,a 30° "pbzitif olan
Hastole.rda lomb'ef'föde'X· ı:ıe beraber deyükselmi~- iki hastamız;)• d:a
n1evcut· cilan deıill' tendon refleksi ği:;:iın gösteren kayma açısı hastanın duru, önemli bi.r endikatö;·dür.
<'• .:.w:tl•.i;:.:,;,ı., iüz?lmiştir. J?.:ytün
hastalarımızda
açısın,dı:ıki ilerlem0 hastactikırntf/çek4n loı~ber }}on;lq±
1

•

•

.
17 ~ •~~c;;·~

••

t

'

'T,"

"•

'-«'

özelliğl~i,::Ortaya koyhıaktadır.

tlör:ıeiiı.cte düfeldiği ~öi.i~fı~ .
Haifusİs 1oiiılustak:i :iüiv'vet 'L,
belirgin <fr~zelme gös-

oııHı·'ii'i:'rffilffBr

u
...·

niır üzerindeı düzelmiştir.

Hastaüınmızı~ post.

:

·

Yaptığmüz

'

·+·

«i'•M:

'

l:ı.me~yatla:r sonucb. kayma

ç :ı.fasfadaii'.J aç' ısı'>IÖmbeFi.'}fudex"ifPab.zelmis
olması vaka• '.""'il'·.··!!!
,

!anınızın post. opşy~tıVe b,aşa,rısın~ g{)sterir.

Op y2.pıl~n radyolopreop ~rad II olac"'.J. .· .

jik.değerlendirilmel:erinde

ikii'hastamQz post. 'op. Gract I. e, preop Grad
IV ;~olan il~i hastıı.mızda \se graq, III oltlrak
düielme sağlanmı~tir.
... .. .

Ayrı~a postefı'cit:~:,~n: 2~~ın '.cti~r

ahntajLnörolciik.J?:ıiJfö'.ı.

bir

J~kif>Ji' !sııÇı.Şması

oian has~ftlarda ~e,r.şldi dekohpr~~on~ı yap}labilmesini sa~a,ma~~~. , ~~ ~ '44
Bunların yani~d~:$p;~dylolyi'trlesislrı bu-

,, Kaymci' açısı ortalam~ 9° ye ;ctüşmü~lür. lıfnduğu'leviyenin.J,"t\s~nd·2 q~~ria!n vertabCP.Çe. O:ı;> 15,5° idi). Pre. Op.' ortal::lma;so/~::qo ; rı\\1afda 'Ve'lystrı:~sise eğilim s~.* ;kqnusu olaoıaıı''ô)d'"~\iir ~iktah'"'örtafanıa: ı% 2ft:t ye düŞ- bpir,·~ceniş :füzypn: .zv-e :' 1'Sağlaın '. s,tapilizasyon
mdştüır. Lumbal·mdex; Pre. ·Op. 6ı_iit;'rl'..~a8'e ·--_bu .bölgeyLde...kontı:9l altına .~ac~tıır.
i

}>C.

..~

yükselmiştflt. HastaıarıIUı~a !halen~. psetid()-

arthroSai·:vehaşka:
••
., ;•
' kompUJŞ:ksyonlara!
,, ,,,
, , ~tiM·
, .,
m:Lştır. ·:,~
·
'" ,_
•;,
TARTIŞM:A ı

!

'

Spondylolysthensin operatif reduksiyonu
l5 Vertabraya axial traction kullal}arak kaldırmak için Hairington ~odları
ve benzer enstrumanların kullanımını tanım
ladılar.

(8).

;

'

uygqlaı;iabj.lep.

'' I'' " ' Ameltyat
'
bir';teK:p:iktir.
esna-

sındiiki~:rıi'.e~.rediksi~onfiri"§ağfanabilmesi de
ilave~bfr ~vaiı.tajd:ir~ · ·· ·ı "' ;, •/c: f\; ·.

i

Bir ka~ yazar' CHamiıgton, Tullos, i01i,
Vida! ve aırkadaşlan, 1973, Mor5che~s 1975,
Riiault .ve',•·,..
arkadaşları 1976) .. ,
esnasında

Kul};andııımız fıiıkrilii':ı,ı.ız nskliı ve kolay

Antdnor füzyonda'• s&dece iki vertabra

arasın~ tapılacak .olan fü~yon yertn·:;> poste-

~fordan geniş fizyonu uygun buluyoruz. Anteriordan geniş füzyon· yapmak çok zor olduğuna g'c~ritposterior yaklaşım avantajlı görülmektedir.

V akalarımızdan aldığımız sonuçlar yeterli ve memnuniyet verici olduğundan tedavilere bu teknikle devam etmekteyiz
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lonjenital lifozun Cerrahi

Tedavi}İ
• Doç. Dr. Emin ALICI
..,. Dr. Bülent MOOULKOÇ

ÖZET

tis

1

Konjenital kifoz, omurga hastalıklannın
önemli sorunlarından biridir. Omurganın bölünme ve gelişme kusuilları sonucu oluşur.
özellikle gelişme kusurlan sonucu ortaya
çıkanlaınnda nörolojik bulgulara. rastlanabilir.
1978 - 1006

yıllan arasında

topedi ve Travmatoloji

E. Ü. T. F. Or-

ana bilim

dalında

23

konjenita.l kifozlu hasta. cerrahi yöntemlerle
tedavi edilmiştir. Bu hastalardan 18 ay ile 8
yıl arasında izlenen 18'1 bu çalışmaya alın
mıştıır. Hastaların yaşları 7-19 arasında değişmekte olui>· ortalama yaş 14 dür.
Cobb yöntemine göre ölçülen kifoz derecesi 35-100 derece arasında değişmektedir. 5
hastada ek olarak skolyotik deformite söz
konusu idi. 6 hastada nörolo)ik kayıp sap.
tanmıştır. Anomali tipi, 4 hastada .. kelebek
vartebra, 10 hastada kama vertebra, 4 hasta.da yarım verttebra, 2 hastada çok seviyeli
bölünme kusuru şeklindedir.
Cerrahi tedavi anterior rezeksiyon ve
anterior distraksiyon ile korreksiyon, kemik greftleri ile boşluğun doldurulması ve iki hafta sonra Harrington enstrumanlan ile posterior yoldan korreksiyon ve
füzyondan ibarettir. .2 hastada halo-pelvik,
3 hastada halo-femoral traksiyon ikı ameliyat öncesi korreksiyona başvurulmuştur.
Hastalan- post operatif dönemde 6 ay süre
ile Risser alçısıında tesbit edilmiştir.
gevşetme,

Ortalama korreksiyon 27 derecedif. 2
hastada Harrington enstrumanlarının üst
çengellerinin çıkması, 3 hastada yüzeyel enfeksiyon, 1 hastada kifoz bölgesinde dekübi-

oluşması

gibi komplikasyonlara

rastlan~

mıştır.

Konjenital kifoz çok sık göıiilmeyen, ağır
kozmetik deformiteye, pulmonr fonksiyonların azalmasına ve bazende nörolojik bulguya yol açan önemli bir ortopedik sorundur.
Erken tanı ve tedavi defornıitenin ilerlemesini önleyebilir. <ı, 4, 6, 7, 8)

James konjenita.l kifozdan erken post.erlor füzyon ile tedavi önermiştir W, buna
karşın 1965 yılında Hodgson (3) gerek tüberküloz ve gerekse konjenital kifo:z:lara anteıi
or füzyon yapılmasınm yarartannı bildirmiş·
tir. 1973 yılında Winter, Moe ve Wang 130
hastalık bir serinin sonuçlarını irdelemişler
dir (7).
Konjenitaı kifozlar omurganın segmenta.tı
yon veya gelişme kusurlarından oluşur Bazen her iki bozukluğun birlikte görüldüğü
tiplerde vardır C7,8). Gelişme kusurları içinde yarım' vertebra ve kama vertebra tipleri
görülebilir. özellikle vertebra korpusunun
yarım olarak oluştuğu durumlaır dorsa.1 bölgede ise parapleji ortaya çıkabilir. Bu hastalarda deformite oldukça ağırdır (7,Bl. Şe
kil· 1. Konjenital kifozlu olgularda organ anomalileri sık1ıkla görülebilir.

GEREÇ VE YÖNTEM :

1978-1986 yıllarıı arasında E. Ü T. F.
Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. da 23 konöenital kifozlu hasta cerra!hi yönteınlerle tedavi edilmiştir. Bu hastalardan 18 ay ile a
yıl arasında
izlenebilen 18'i bu çailışmaya
alınmıştır. Hastaların yaşlan 7 ile 19 arasın
da değişmekte olup ortalama yaş 14 dür.
Hastaların 8'i kadın, lO'u erkektir.

* E. Ü. T.F. Ortopedi ve Tramatoıc;i A. B. D. Doçenti.

• ** E. Ü. T. F Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Uzmanlık Öğrencisi.
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Deformiteleri Cobb yöntemine göre ölçüKOMPLİKASYONLAR :
len hastaların kifoz dereceleri 35 ile 100 de2 _hastada rotlardan birinin üst çengeli
rece arasında değişmektedir. 5 •hastada, kifoz,
;;i,ı,
·
al~ı
ay~~ ·sonra yerinden çıkmıı.ştır. 3
skolyotik deformite ile birlikte gÖrU.iniüştli:t.
hastada yüzeye! enfeksiyon, ı hastada kifoz
6 hastada kısa bir süre önce başlayan nöroloiik kayıpla.F saptanmıştır, bunlar spastisite, bölgesinde dekübitis oluşmasa saptanmıştır.
ataksi v~:buhlara ~ğlı yürüme bozuklukları
TARTIŞMA:
dır. Nörolojik bozukluklar bu hastalar için
b~vuru nedeni olmuştur.
Konjenital kifozun nöroloıiik :kQiilpÜkasAnomali tipi : 4 hastada kelebek verfu~
ra, . ıo hastada kama vertebra 4 hastada ya~ı.in vertebrlOt, 2 hastada, çok düzeyli bölünme
kusuru Ş~k:Iindedir~ 7..hastada konjenital ki.. · ~lik eden çeşitÜ ~rg~n an~~alileri sap-

t~~ıŞt~1 1?~11l~n,A h~ta~.üriner, şistem,2

hastada kardiyak,, ı h~s~gı.<1;~ı ~y].ttpl}:,pn~~
anomalisi şeklinde idi.
:f >~;;},r>A A'"'J:~:; f:(_:;;:',:g'i
,,,s,;ı;·JiılaştaJrut;!~· s~aihi ~eıd~X:i-d511f. RB9~1~ l'?;"lŞc,_
~em J:ı'1lQ·:PE1:lyJ.k1•. 3 , :hastada, ...,halo~fem?ral
·.?:~j;>;"',•)'0.l

;:;{

>

tt~Şİ})OP?!ıil~~:ınıı;1ı.;!D;1;Wtu:J;;. ~r:aksi'Y,on. s"{.iresi

2 ·:ile" ıt h~ta: arasındaf.'değiş;ıniŞ'~ir, ~u Tl;ıl}Şta,,,
!ar m;ıd;.Rotreksiyoala;ınörö1ôiik::bu}gur,oiuştfü
rYl!&übrc.J.:J~lı:kbmbtner:~ıdeformiteli ·veya •Jmrışık

kusurlu

ağır

deformiteli

'••'<.P•Cmırahi.t•tedavtr.:ı•~

olgulardı.

Aıiteftör:!· girişini

ile

omurga:rtını ön:~bölü:fu.ündE!ki. yapıların. rezeksiyonu;·· gevşenne; :·• · anterior. distraksiyonla

y_onlaı::,

... ~luşturmaması,

fl:lctavı

ile ınu.nıkunÇtifi:I
rıt~i'l,1t :~·""'" •
.."K:t
<::,,

. •, ·:':.:«

·«·-,"1:.;ı.1:

larımızda

'11:

Biz bir süre gözlediğimiz hasta;
bu ilerlemeyi gözledik, Bu nedenle

ıi'ıhltti1atın. :k~b.s:ertatli' 'offill~'if tliiavı:ifi·:;öner
ir!ı~~~:~c';:;:;zt:·:ıı:ı·

;:vk:;·: ..ı"<ıı. ın·:

:: .J: Laminelı'totni: ;;ıaö,,rq~oii.8
hMtalar :: iııln> 't;ıelki

;';:ı. ı;_::'.

':.J~}ilg:ıılarıı . . '(;)lan

~pedistleri1b1dışuıda;ki

doktotlar.-•tarafı:ndan-!!fQ.n~rilmeltteclit;
faka-t
kesinlikle l:ii!'j bir. :.k:ifo.iik:'deformitede: denen~
111:~~.el~~!.f ;, B.~.. El~rü~.i1!1: .kit()Z.ıl:~ ,.,d~~~l:l·. artmasfüa'. "ye vmt'~1Yta:' ıtoh)Ustillulf' ~1{a· oolü-

~;~!,~;tl~~~~~ırs.~~~~~S~~:,.~~~-.

Tip llı

Şekil

:

ı

Posterior füzyon bôyle bir bir sdrun için
seçeneği olarak önerilebilir, fakat
deformite oluşmadan, mümkün olduğunca.
erken yapılmalıdır (4). Tip ı deformitede, 5
yaşından önce ve 60 dereceden küçük deformitelerde posterior füzyon uygulanırsa kusurlu vertebralann ön bölümleri azda olsa
büyümeye devam edeceklertnden, deformite
zrı.manla düzelebilir.
Çünkü posteri01· eıe
mentlerin büyümesi füzyon ile tamamen durbir tedavi

oluşmamıştır.

·· · ·

nınr~kômroı altına: altnn'i.asım:tarngehe11:iklec:ba~
şarısızdIT.

dır.

Hastalardaki korreksiyon miktaırı 15 ile
33 derece arasında değişmekte olup ortalama
27 derecedir. Tüm hastalarda füzyon oluş
muştur. 6 hastada var olan ve ksa bir süre
Önce başlamış .olan nörolojik bulgular 4 ile
16 hafta arasında geriıemB göstermiştir. Hiç
bir hastada ek olarak nörolojik bozukluk

rt;:;.ı:::~t~r.r;h

:Konj.enital· kifO'Z · i:J.eı:.leyici.ünLr-::,defo:rinit€~

koireksiyon::• kemik · ·greftleri ile boşluğun
doıötlıtuımi:t-Sı ve iki• nafta sonra· Harrington
disttakSiyörl rotlam ile lfof.reksiyon: .ve pos•
tkıh"bt füiyontfan • il!>arettir' .· Anterior füzyon
iÇiif fibula; kilit gırefti olarak kullannlmış've
çe\ireye kosta• greftleri yerleştirilmiŞtir. Pos;
tefiör füzyoıi İçin iliak kanattan alınan
greftler kullamlmıŞtırl Hastalar post öperatif
dönemde 6 ay Risser alçısında tutulmllŞlar

SONUÇLAR:

., d~formit.elere

ıw~~fl'.~!#fg;;~~sı .'~~ıt~iı. .. --·~ .·:~ty&'~}frken

durulriıtl.t~. §u.Z'ayWca ;ıaşnfak, jç~ ~ost~-(~ ,,., 'P~işırie ~~usuru gq~tir~n hastil.ıaı:nımızın
ırior fÜ,.zy'bJl altuıt! I{tısurfü. vefte~amrıti für~ i'3'ühd~ ktlslfrlu bölgeyi; apterio:i:.-;dekompres-

yon yaparak tamamen çiifa.!~··;)ıağlam vert~bı:alı:g aır~na distnwsfy'~n?; J,\ygul.ayarak
defd'bfüeyi "Önemli ölÇÜd~ ;iı.~eittik. Araya
kilit fibula grefti ve çevreS"i:ri'ö :it.oha greftleri yerleştirdik, iki hafta/ sonraHarrington
distraksiyon rotları ile ddr2fII1itİ,fuin korrek-

alt ve Jbir üstündeki vertebralanda içennelidir C8).. "' ,_, ~ ,,, ,,,,
,,,
~"' "' '.;' ,~
0
"'
' ~"ı ~ "" r.~. :c;
'ır '>"$ ·ı-;ı '"'
Tip 2 deformitede ön tarafın büyümesi
tamamen d~uş olduğundan _posteri?r füzyon kqrreksıyona yardım edemıyecektır.

sah~e.~;pdl?t~o'.% f~~on ete ";J:I~itgt(?;n,~J ~o~uwı 'Ja~amladık ~e iP'bs_ff~r

rotları1 ile korreksiyon kesinlikle denenmemelidi~ C8l . Harrington Tatları ile korreksiyon, eğer ~~hı:ı,· öıı,ce; ant~tjor ~lfGm:pr~yY?n f~
yapılm;arruışsa parapleji ile sonuçlanacaktır.
ÖzellilÜe defonnite torakal bölgede ise paırapleii1 kaçınılmaz.dır (7,8)

i

A~terior

nin

~-', ~;

fw:tôn

yalruız başına

füzyon
yaptık.
: ;:~ f:~ ~~
Hiç bir hastada ek :ıl.öı:oidol , bulguya

rasfün~d~k. ~ost operalfıf dÖne~e hastaları
6 ay süre ile Risser alçısıy'la ~bit
ettik.

Bu sürenin ı yıl olması b~zı yazarlarca önerilmekteysede hastalaırırrlızı o kadar süre
için ikna etmekte. başa.rıh~ olamadık.
,.,
.,,
.. .~ TABLO 1 ~ ~bnjei~ ı;~ifozla~ın ~·

J,

deformite-

n7ı~mÇ.si4i ci~rdurm:ik ~r n!3 ciinı!r-

.

~~~:~~~~~ı!:t~xı;, t;ıı~ ~~ .tit~~~~{; , ., ~ ,. . " -~ s-bııf!a~ .! ıJ

tepe v~rt~bı:aıiıiı.
,
,, :ınünd,e,
· .
•..:bu•yertebranın
_ . ,, ,, ,, al,. •.
tmdaki ve 'üsfündeki V:ertebralar arasına
yerleşti.rilmelidift-. 'Anterior füzyona ek olarak
yapıl~alc daba' g~niŞ bir pos.terior 'füzyon, ~
pseuddartroz ve deformitenin ilerleme riskini
azaltacaktır.
;

-:~·.;;

,,

kusur*11l y~i

ile yapılabilir;:· Eğer deforınite 7ô dereceden daha ağır.İstfsadece osteotonii Ü~ yetinilmemeli, antriÔ!r dekompresyonda yapılmalıdır. Daha ha.fif deformitelerde osteotomi bir veya bir kaç düzeyde yapıldııktan sonra kapanmış disk aralıklarına,
yani osteotomi alanlarına kosta greftleri yerleştirilmelidir. Bwıu izleyen dönefud~ hasta
haJo..femoral tı1lksiyona Ya da halo-pelvik
traksiy'ona alınmalı ve korreksiyon yapılma
lıdır,, İki ihafta sonra Ha.ırrington enstrumanllrı ile stabilizasyon sağlanmalıdrr. C7,8l.
Biz hastalarumızı.n ikisine anterior osteotomi ve greftlemeden sonra iskelet tarksiyonu ile korrnksiyon uyguladık. Elde ettiğimiz
korreksiyonu Harrington rotları ile stabil
hale getirdik. ljastamızda anterior dekompresyon ve füzyonu takiben halo-pelvik tırak
siyon uyguladık, yeterli korreksiyondan sonra Harrington distraksiyon rotları ile korrnksiyon ve: posterior fiizyon uyg\.iladık:

Karışık

ı ~

$~

olanlar.::
J

:[f tip kopjenital '.ikifozlarda ,

korrek~iyton: ·artıaci.

:
.~fJniSuıfla:h.
•
' :.ıu
., Tip ı. GeliŞırle
al yiınm. \rette'bra.
· ·
"' '· •· bJ cK!lJll~ f~bra. ~
Tip 2. Bölünme kusurları
Tip 3.

~~t

~t~ot• ostegtomi, omurgamh bölünme
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TABLO 2 : Konjenital Kifozlu olgıula:ttn klini" irdele~esi:

-·
No.

Adı, Soyadı

Yaş

Deformite Tipi

İskelet Traksiyonu

1

G.İ.

17

1. tip

-

2

15

1. tip

~

7

1. tip

~

12

1. tip

5

M.A,.
S.D.
Ö.D.
S.K.

9

1. tip

6

H.Ş.

13

1. tip

7

İ.N.

14

1. tip

8

E.E.

11

1. tip

9

15

1: tip

14

12

L.A.
S.K.
S.G.
M;.S.

18

1. tip
1. tip
2. tip

13

H.M\

12

1. tip

14

14

1. tip

19

17

S.A.
iL.K.
G.Y.
B.A.

ıa

H.A.

18

2. tip
1: tip
1, tip
1. tip

3
4

10

11

15
16

16

12
16

-

.....

-

-

Halo-pelvik T.
Halo-femoral T.

Halo-femoral T.
Halo-pelvik T.
Halo~femoral T.

Tedavi Yöntemi

Ant. dekompresyon
Korreksiyon
Ant. Füz. Post. Füz.
Post. Korreksiyon

..

.."

..

,.

..
.. . ..
,..
,.

,.

"
"

..
..
.
.

.
•
.
.

." ",.
." .." .. ..
. .. .. ..
. " .. ..

Ant.
Ant.
Ant.
Post

,.

Ost. Har, R.
ve Post. Fz.
Dek. Kor. h.
Kor. Füz.

..

>
An. Os. A ve P Fz. Hr. R.
An. Dek. Kor. Fz. Po. k. F.

.. . .
.. " "

.
.

Eitrillk derecesi

Korreblyon

(Cobb)
Preop Postop

Mikt&n'

«Derece>
\

"'

70

38

32

45,7

10

47

23

32,8

35

18

17

48,S

50

27

«

21

23
23

"

~o

28

35

10

as

&4

31

H
32
33

100

&4

38

38

«

20

iM

su

5-0

24

26

52

S2

31

lı!l

40,8

92

55

2!'I

SQ,8

60

55,6

60

!M

67

38

62
57

34
26

36
31
28
31

63

28

35

52;2

43,1
Sl,5

46,2
45;1
54,8

Spinal

Defornıitelerin

Düzeltilmesinde

Segnıental

Spinal

Enstrünıantasyon

* Doç. Dr. Nafiz BİLSEL

"* Dr. Levent YALÇIN
"* Dr. Mahmut ÖZGÜR
SSI sistemi Meksikalı ortopedist Eduardo
Luque tarafından skolyozun cerrahi tedavisinde rijit bir internal fiksasyon arayışının
neticesinde 1970 li yılların sonlarnnl doğru
geliştirilmiş bir sistemdir. (6-7) Sistemin enbüyük özelliği postoperatif devrede eksternal
fiksasyona gerek bırakmıyacak derecede sağ
lam bir fiksasyon sağlamasıdır. Sistem prensip olarak koreksiyon sahasındaki her laminanın altından geçirilen bir çift serklaj telinin
L şeklinde bükülmüş rodl9J!'a eğrilik düzeltildikten sonra serklaj yapılmasından ibarettir.
Ayrıca korreksiyon Harrington uygulamasın
da olduğu gibi kolon vertebrali gererek değil
orta hatta yaklaştırarak yapıldıığndan germeye bağlı medulla spinalis yaralanmaları
nın daha az olacağı düşün:ülmektedir.
TEKNİK:
Kliniğimizde aıneliyat TORONTO franıe
verilen, . hastanııı karnını boşta .bJ.['akan
aperey kullanılarak ya~aktadır. Ameliyat
esnasında hastalara kontrollü . hipotı.msiyon
ve Wake-up test' uygulainası yapılmak:tadır.
adı

Füzyon

sahasinın

tesplti aynen Jaarrington uyguları:ıasında olduğu gibidir. Gfü insizyonundan sonra koter ki.ıhanarak .. insizyon
derinleştirilir, subperiostal diseksiyollla facet eklemler. ortaya konur ve seçilen sahada facet eklemler çıkarılıp transvers proceslerden devrilen kortikal parçalar dezartiküle Eıdilmiş {O!klem içine sokularak facet füz.
yon tamamlanır. Spinoz çakıntılar kesilir ve
greft olarak saklanır.
Ligamentum flavum üzep:ri.deki yınnuşak
dokular geniş . bir ronje ile .a,luıçlık,taıf sonra

15 numara bistüri ile ligamandan pencere
açı1ıır, 0.9 mm serklaj teli birbiri üzerine katlanıp iki kat haline getirildikten sonra bükülüp lamina altından sağlı sollu olmak üzere geçiriir. Lumbo sakraı füzyon yapmak gerekli ise özel aparatı kullanarak sakrumdan
da tel geçirmek mümkündüır. Pelvik oblikliğin düzeltilmesi gereken olgularda GALVESTONE tekniği kullanılmakta ve rodların her
iki ileuma sokularak L5-S1 füzyon yapılmak
tadır. Tel geçirme işlemi bittikten sonra sı
ra ırodların hazırlanınasına gelir (4l. Rodlar
4.5 mm ımplant çeliğinden imal edilmiştir.
Sistem çok kuvvetli olduğu için kolayca
over korreksiyon yapılıp çeşitli komplikasyonlara neden olunabilir. Bunun için maksimal korreksiyon derecesi ameliyat öncesi çekilen bending veya traksiyonlu filmlerle saptanan açılaırdan 10-15 dereceden fazfo olmamafadır.
Rodlara bu açı verilmeli aynı zamanda rodların konacağı bölgeye göre lateral planda hastanın normal lordoz ve kifozu
verilmelidir. Daha sonra rodların bir tarafı
L şeklinde bükülür.
Bu işlem için bakır veya sarıdan yapıl
çubuklari deneme rodu o.lar2.k kullanmak
kolaylık sağlamaktadır. Hazırlanan bir çift
ırod karşılıklı olarak serklaj tellerinin arası
na yerleştirilir, asistan elle korreksiyon yaparken operatör serklaj yapmaya başlar. Son
safhada stabiliteyi en üstün düzeye getirmek
için her iki rodun laminalara tam olarak
oturması
gerekmektedir. Ancak bu işlemi
tedrici olarak yapmak tek bir laminaya aşı
;:;ı yük binmesini önler ve yükün eşit yayıl
masını sağlar. Rodlar çaprazlaştıklaın köşe
lerden birbirleri üzerinden serklaj ile bağlamaş
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nır. Spinoz çıkıntılardan oluşan ve kesilerek
küçük parçalar haline getirilmiıŞ olan grefler
konkav sahaya yerleştirilir. Wake-up test
UY:gµhı.9-~r. :ŞaŞarılı . ise· cılt~tına. çift . .ı:~)ipn
di~en·ırrinarak katlaı~ kapiı.t\J:if. Krista ila~a
dan gr:eft. ,anca,}c . kemik kalitesi zayıf olan

hastalaı:d~·geiekli olm'akt~ır.
,
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MATERYAL ':ME.TOD :
Kliniğimizde Mart 1986, maı:rt 1987 tarihleri arasında geÇen bir yıllık sürede ilcisi paralitik skolyoz, biri kifoskolyoz ve biride idiopatik skolyoz olmak üzere .4 olguya SSI uygulanmıştır. Bu hastalarla ilgili geniş bilgi
tablo ı dedir. Paralitik skolyozlu olguları"
mızın ilkinde pelvik tilti düzeltici bir müdahele yapılmamış ayrıca füzyon sahası da
yanlış seçilerek IA vertebra füzyon sahasına
dahil ednmemiştir. Buna rağmen hastada %
45. korrekı:ıiyon sağlanmıştır. 10 ay sonra yapılan ıradyolojik
tetkikde füzyonun tam olduğu tespit edilmiştir. İkinci paralitik skolyozlu olgu bu şikayetinin yannıda her iki alt
ekstremiteyi tutan felç nedeni ile yürüyeme"
mekte idi. İleri derecede pelvik tilti olan bu
olguya G.alvestone tekniği uygulanarak lumbosakral flizyonda yapılmış ve skolyozda % 69,
pelvik tiltde % 80 düzelme tespit edilmiştir.
Resim: l-2c34. Bu hastaya yakm bir tarihte
kalçadaki fleksiyon kontraktürleri için reıea
se yapılıp cihazlanması düşünülmektedir.
Üçüncü olgumuz ise kifoskolyozu olan bir
hastadır. Kifozu 70 derece olan bu olguya önce anterior gevşetme ve füzyon uygulanmış,
bu ameliyattan . sonıra üçüncü haftada SSI
tatbik edilerek posterior füzyon yapılmıştır.
Hastanın

kifozu % 25 skolyozu ise %· 56
Dört numaralı olgumuz zeka
geriliği nedeni ile postoperatif alçıy.ı tolere
edemeyeceğini düşündüğümüz bir hastadır.
Torakal skolyozu olan bu. hastanın am13liyat
sonu korreksiyonu % 50 bulunmuştur. Ortalama korreksiyon derecemiz % 55 tir. Hastalarm hiçbiri postoperatif devrede korse veya
eksterna1 bir tespit cihazı kullanmamışlar
dır. Hepsi ameliyat sonrası 15. günde ameliyat önceki aktivitelerine kavuşmuştur. Takiplerinde bu olgulaı:ıımızda halen bir komplikasyona ırastlanın.amıştır.
düzeltilmiştir.
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FReşim

l·A ve ı-B : Hastanın ameliyat
öncesi filmıi ve f9toğrafı ..

Y:~zriliı~iı.f~·~iiid~: cıa: b~Ürttiğiliıiz.

gibi
slsten1i . oİdükÇı:ı . yeni . sayılabiİE)Cek bir
sist~riıdii:- ve ·:hWen gelişme .. yolundadır. sis~
t~rı1}ı~' '~ii o~_ır:ğ'ın özelliği rifit'bir. 'fiksasyo:r;
saglaması· v~··ı::ıUiia bağlı olı;ıiak' eksternal
fik.sasyona ge;:-ek olmadan haStalann erkeii
devrede ayağa. kalkmalarıdır. Bunurı ..yanında
bakım kolaylıklarınıda unutmamak. gerekirı
Sistem bu özellikleri nedeniyle gittikçe;ıar,r,
tan ortopedist grubu: .. tarafından kullanıl"
maktadır. ..Başlangıçta kullanım sahası ola..
rak en çok paralitik skolyoz ve. vertebra kı~
nıklan sayılabildiği halde giderek idiopatik
skolyo~ tedavisinde de geniş bir kultanım sı=ı,..
hası bulmuştu;:- (8-:1}. Galvestone tekniği kullanılarak lumbocakral füzyon uygulanan olgularda geç sonuçlar diğer bütün· tekniklere
göre sistemin üstünlüğünü göstermektedir
(1..2} .. Ayrıca .spinal osteotomilerden sonra.
kifozda ve infantif idiopatik skolyozda da
başaırı ile kullanılnıaktadıT. i:uque ve diğer
bazı otörler idiopatik skolyozda SSI nin büyümeyi engellemediğini · bildirmektedirler.

SSI

(5-6).

Luciue· tarafından geliştirilnii.ş çüt. rod
sistemi· de. rodlaroa.n. birinin yukarı veya
aşağı deplasmana. !fedeniyle yerini dikdörtgen şeklinde bükülnıüş rodlara bırakmakta
dır (3-41. Fidler yaptığı bir biomekanik eksperimental çalışmada 14 değişik posterior
irii.plant materyalinin karşılaştırılmasını yap.
mış ve en rijit fiksasyonun dikdörtgen· şek
linde bükülmüş ~"Odun kullanıldığı SSI olduğunu bi.ılmuŞtur... ssı' sisteminiİı komplikasyonlan .flk başta zannedildiği gibi ·yüksek
değil bi,).akis Harrfngton sistemine. göre daha
azdır (ıor: Sublahunar tel geçme;' tekııİğine
dikkat edilirse basit ve tehlikesiz bir maniplasyondur, durayı delme veya zedeleme ihtimali hemen hiç yoktur. SSI de psödoartroz
ihtimali diğer sistemlere göre çok azdır. (1,
2,3,4,5,6,7,8,9,lG,lll

Resim 2-A ve 2-B : Hastanın ameliyat
sonrası film ve fotoğrafı.

Rodla.nn kffılması da oldukça seyrek bir
komplikasyon olarak geçmektedir. 1986 yılın
da sublaminar tel yerine geçecek plastik ına..
teryaller de geliştirilmiş ve kullanılmasına
başlanmıştır. (9}. Aynca sistem lumbosakral
füzyon gerektiren olgularda daha önceden

belirttiğimiz

gibi başa.n ile kullanılmaktadır
özellikle polioya. bağlı skoyoz olgulaınn
da en büyük sorun psödoartroz ve korreksiyoo kaybıdır. Karşılaştırmalı yapılan çalış
malarda SSI sisteminde bu komplikasyonun
diğ0rine oranla % 40 daha az olduğu gÖZlenmenktedir. (10)

4ı. Dove.

John, : Internaı fixati<m of the
Lum.bar Spine-Haırtshill Rectangle. C1in..

(4).

SSI sistemi ayna zamanda Harrington sistemi ile de kullanılabilmektedir. Eğriliğin
apeksini oluşturan vertebralardan tek taraflı
olarak geçirilen sublaminar olarak geçirilen
teller ile Harrington çubuğu ara.sına serklaj
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yapılmaktadır.

Ortalama 'ıtorreksiyon derecesi bizim serimizde .% 55 tir. Bu oraııı ff?;rringtonda %
40.1, Taddonic de %sz.2. Sullivan ·da ise %
39.5 •.ol~ak bildirilıı:ıiştiır. Seri:rniideki hasta
sayısı aZ olduğundan v~ bir haStamızcla % 69
oraru11da korieksiyon. sağladlğımızdaı:i bizi.Dl
korreksiyon oranıniiz % 55 gibi oldukça yüksek bir otana ulaşiıııÜttadır. -<
' '
' '•.
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TABLO: I
İSİM VE SOYADI,
MÜŞAHEDE NO.
YAŞ

VE

CİNSİYETİ

DEFORMİTENİN
TİPİ

DEFORMİTENİN NEDENİ
DEFORMİTENİN YERİ
ve DERECESİ

YAPILAN OPERASYON
ve TARİHİ
FÜZYON SAHASI
BENDİNG GRAFİ
DERECESİ

Aşıcı

8046

14, E.
Torakoloriıbel'

Skolyoz
Poliomyel1 tıs

Luque prosedürü
(27.3.86)

Tore.ıkolomber
Skolyoı

Torakolomber
Kifoskolyoz

Poliomyeli tıs

Luque prosedürü

Akondroplazi

50•

Yak

+

Galvestone
( "16.10.86)
T7-

T7-L3

sakre.ıl

Kifoz T
Skolyoz

r09-L-L22=73°
=27°

1)Ant. dekampr. +
füzyon (14.11.86)
2)Luque prosedürü
(23.12.86)
1) r -L (Kifaz)
11 L~3 (Skolyaz)
2) TA-

55•

so•

Skalyoz $44.4

DEFDRMİTE

12, K•

3

KORREKSİYON

EK

Fırat

Skolyoz r 9-L =90• Skolyoz r •L~=12o•
5
(Otur ra )

Skolyoz

PDSTOP.KOMPLİKASYDN

Mercan
8509

Af'1 tap Vılıımz
8472
11, il\,.
.

KORREKSİYON
DERECESİ

YÜZDESİ

~

Beytullah

Skolyoz 37•

%69
Yok
Hel' iki .alt ekstr.
paralitik

Dilek Karadeniz
4758
12.,. K.
Torakal
Skolyoz
İdiopatik

Skolyoz r 6-T 12=85°
Luque prosedürü
(15.3.87)

T3-L2
60°

Kifoz 55•
Skalyaz 12°
Kifaz %24.6
Skalyaz %56
Yak

Skalyaz 43•
Skalyaz %50
Yak
Mental retardasyan

_Scheuermann Hastalığının Cerrahi Teilavisi
* Doç. Dr. Emfo ALICI
** .Dr. Bülent MOGULKOÇ
veya.,srrt ağrısıdır. Toplumda yaklaşık % G,4
ile %c·.s;3 oranında bulunur. (3) Kadın erkek
Scheuermann hastalığı adolesan dönem- oranı eŞittlı-: (3). Hastalann .omurga flekside görülen, dorsoloınber bölgeye lokalize bir bilitesi azalınış ve dorsal kifoz, lomber hiyuvarlak kifoz şeklidir. Çoğunlukla Milwau- p3rlordosis ile. dengelenmiştir. Pektoral ve
kee korse ile tedavi e<tıilen pu hastalarda de- h:lim;t~ing,kas1afı normalden gergindir.
formite bazen tefüı.vir~ direnç gösterir,
,.
·
··
Hastainı; genellik!~ n®ri1ıalden uzundur.
1978-1986 yıllari ı:lrasinda E. ü. T. F. Or- .. RacıyografJ.d,e ~::v-ertehr~la~lil uç plaklarında
topedi ve Ttavmatoioji·A B. D. da Milwau- düzen:sizlik, inter ;vertebral disk aralığında
kee korse il~ te-qavi d~~nçli vey~ bll. yöneti~· daralına, bir veya! bn.i kaç ~ertebranın ön
min eıfdikasyon~rı 4ışında kalan 33;adole.~· ··yükr.oklikleP"inde azaı.nia, Schmorl nodülleri,
san kqozi~>'li hruita ce?'ahi-.yöntemlerl~ teda~.. vertebraıanır ön·irka·•hzunluklarında artma
vi edilfıişgirl. B~ ça1ış~adai so::ı ~ontr9ıe ge- '" ve 40;:d.ereceyi geçen k~foz sa~tanır. Cl, 3, s,>.
len ~lSı tl.a~Jmn ıceıTarı ~\?davı ~onu.Ç~n Jr-:- ~;·J>fadi~n spılstik pı3:apareziilıaı.·_rastlanır.
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tır. Oıltt;;l~ y~l~ !17
H~talfi.r'18'~a~·· : ~! '"' ·• 1 ! ,;;;;~, :; __
ile 8 ~l ~~ınd,a g~*enlltjştir. ÇobB :;yönfe;?
:?:l~B-:1986 YJllan , ar~ıljı.dıf~E. Ü. T. F.
mine hr~. kifo~ der~cesi pO ile 100 )i:ı.erece ;-~ 9rto~edi ve Travmato1pdi
lfim dalında
arasın1a de.jş_~ktetU.r. H~taJ~n ,~(i:_,_mf~,.,.:.MJ.1~~1:!.~e7 ks:-r~e )l~J~g-~:1.Y~i dirençli veya
yapılı ,ıv·e uzun tjoylud'ur. Hıç bıriınde 1).Örolo- ,Jwns~;"'!.atıf ;tedavı :en~asy,9nları dışında kajik bulgu ydktu:r. Cerrahi·· tedavi Harr"ington ·· 1an ::~ lad?lesan:~ kifoz\u !hasta cerrahi yöndefÖrmit~n posterior yot,,: ~: tOmf<h·ı4 tecia'3.i '.edj.lıni~tir. Ancak hastaların
enstrufu.an1*1
dan dÜzeıtil*1esi. şeklinde: .yapılıhıştfr. Ortaıa'.:: :~ 17 si -.·rı:}t~Titı.c~ •ız~erieıjhepiğinden değerlen
ma korreksiyoıi erken post bpefati:f dönemde ·· · dirmeye qlınrriaw. ıBu. ç',alişmada son kontrole
2s der~ce, iki yil sonraki' kontrolde 2 dere~" ~- gelen' 16 olgu'ntl.iı ce:iıı:ahi sonuçla:-1 incelencedir. ;Hastaiar ameliyattan 3 hafta sonra 6 mi:;tfr.
·
·
ay süte ile Risser a~'çıı.sında .tutulmuŞlardır.
Hastalaf 14 ile 19 yaşları 'arasında dağılAmeliyat sonrası dönemde 3. hastada greft
. m1ş olup ortalama yaş 17 dir. Hastaların 14'ü
alman bölgede yüzeyel enfeksiyon gelişmiş
ince yapılı ve uzun boyludur. Hastaların tüYe antibiyoterapi ile tedavi· edilmiştir.
münde pectoral ve hamstring kaslarına ait
Adolesan dorsal kifosis olarakta bilinen gerginlik saptanmıştır. 11 hastada 10 derece
Scheuermann hastalığının etiyolojisi bilin- kadar kalça fleksiyon kontraktürü saptanmemektedir. Genellikle alt dorsal veya dor- mıştır. Hastalaırdan 7 si sırt.bel ağrısı ve
so-lomber bölgede lokalize olan bu hastalık kamburluktan yakınırken, 9'u sadece deforta yakınmalar, yuvarlak bir kamburluk ve/ miteden sakınmıştır.
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an.4

Coob yöntemine.·gwe WQzi·deyeJS,eleri 50
ile 100 derece arasında değişmektedir. Orta-

18.fu.ac·kiföz :a:erecest·'74. uerecoo:Ir/':.:Defoiinite
4 hastada :dorsa'f, ıı hastada do'rsolomb~r. 1
hastada üst lomber lıölgededir. 6 hast.ada üç
:vertebracla, 7 hastada iki.vertebrac:la, 3 hastada bir vertebrada kamaıanmı:ı.- vardır .. ,\pi.
kal vertebradaki kamalanma miktarı 9 has.
tada. 5 ile 10 derece· arahncta:'·7 'hastada ıo
ile 15 derece: arasındadır,
i . '
Hastaların•

hiç birinde· nöroloiik. bulguya
rastlanmamıŞtır. 8 hast~d::i. sai dor~l Mlgede 10 dereceyi geçmeyen skolyoz gözlenmiş.
tir. HastaıartiD: :t4'u Milwau1t.ee i.kor'seyie t~da~
viyi dirençli oldUklanhdan,: 2'.sF defOrriil.'te ve
fleksiWlitel~:fi..konı:ı~rvaW. ~edavjyi.,u~~ oJma~ıği )çin cerrahl.. te~yi~e.. . .aiıİÜlliŞıardir.
c..T.. ab,iô.,'..ı.) ·:. · ""' . .. ;. , . ·
··
;'.:i

ç

"

. : ::: ·;.;. ,/$::.~: .J

aı · ed

Ha.n:.

(:.)r;I1.F ,n

to

t ::,a'li · ·'" ·~:,

k

t~ibr 'füzyoıi'il~ yapııüiaştır:15osferigr fuzyon

için gerekli greftler iliak kanattan alınmış.
tır. Ortalama ameliyat sfuesi 120 dakikadır.
Hastalar ameliyattan 2..3 hafta sonra 6 ay kalacak olan Risser alçısına alınmışlardır.
Scheuermaınn

Kifozlu

Yalanına

No

H.K.
M.A.
H.K.
Ö.A.

18
18
18

s.o.

16
15
17

H.K.

3

M.C.
H.S.

5

6
7
8
9

10
11
12
'>

""'<J

14
15
16

Yaşı

19
17
17
17
16
14
16
19

1
2
4

1

Adı, Soyadı

M.T.

M.B.
F.S.
A.B.

Ö.D.
A.D.
Ö.B.
A.C.

~._..,.,_

Ağrı

Deformite

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

18

19

x

TARTIŞMA:

Henüz nedeni bilinmeyen Scheuerinann
tedavi genellikle ko:iı.servatif
yöntemlerle. :yapılmaktadı!r. ·

hastalığında·.

.Ünceleri uzµµ .sfueli hiperekstansiyç>n .aı
ile düzeltilmeye .çahşılan bu.. deför,mite, 1965 te MOE'nin yazısından : (4) ;sonra
.M,fü·v:a.µkee ·korse ile t~aviye l:ıaşlçı.nmıştır.
çıla,rJ,

' fc.·kfiıwa.U:k'e~·korse özeııık1e isıreıetrfiktuk
t!r···~:o1uŞrlifuiuŞ, '6ö· de~ceriiil ~ıtfüaaıti: ~ğH-

n,, ""·:~presyo,p. ..·~.l

I:Q
..tları.. ;·1e .d. ef.~;rm;itı;ı:n
...i.n. ç,:u.z,·., e~t..nw.
... ~.s. . i. . v.·e pos-·

Tablo 1 :

. . • Eostoporat-;,ti'. erkeıi' .. döne:ıiıdıf:ı.ııor.tiilama
F.:orreksiyôri · 2S ··öerece; ' ikir,,y.ı:1 :soı:lr$ki' .i\.ontrolde·.22, derecedir. Ameliyıl.t''isonı;asr:döriein
<le::t hastada grefhtlınan bölgede yüzeyel enfeksiyon gelişmi.Ş :ve. antfüiyoter!ı.pi ile tedavi
edilmiştir. Hastaların hiç · birlride pseudoart·roz·.ve rio::o'patoloiik bulgu gelişmemiştir.

x

·0:·:.;:a'alı·'·a· b";;.'.......,'·a:·:r''ıı·ı"·:.o:ı·m·.;r,:ı..a··...·b.ı·'i:ı.ik·
.te'', . '.ı·sk···e' ı
i;l.n.

let m1itôff~§iıia€ı~:i'· solirii ·'.J~'· ·S,ğl'l;e~ıiıilif~
de de yararı olmaktadır Cl.2.3.4.5.J. Scheuermann hastalığında bazen bir yıllık korse kullanımı ile ommga
stabilitesini sağlamaya
yetmektedir.

olguların

klinik irdelenmesi.

·Apikal':
Radyolojjk ölçüm
CCobbl
vertebradaki · ·
kamalama
Post
Pre
Lokalizasyon op
op
derecesi
Dorsal
50
Dorsolomber 77
Dorsolomber 76
Dorsolomber 80
Dorsal
66
Dorsolomber 87
Dorsolomber 68
Dorsolomber 100
Dorsal
77
Dorsolomber 68
Dorsolomber 75
Dc1rsal
74
Dorsolomber 76
Üst lomber
76
Dorsolomber 72
Dorsolomber 70

41
47
46

5
14

54

12
7
14
8
15
12
10
12

42
54

43
72
48
46
55
58
53

47

11

8
10

44

10
10

54

10

-~...,,._,__
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Yukandaki bilgilere rağmen tedavide
hastalarla. fleksibilitesi az, eğ.
rilik d~i fazla hastalarda konservatlf
tedavi• başarılı olamam.aktdır. Bizim cerra~
hiye yöıılendirdiğimiz hastalar da bu grupta
yer almaktaclır. Cerrahi tedavi anterior. ve
posterior· yolla olabilir. Cl.2.3.5.l Biz hasta..
larımızda Harringtonun kompresyon rotları
ile düzeltme ve posterior füzyon yaptık. Bu
yfuıtem 'aynı
zamanda post op dönemde
omuı;gaya iyi bir stabil!zasyon sağlamakta
clır. (2,3). Yöntemin etkinlik derecesi deformitenin fl.eksibilitesine ve kemik dansitesinin durumuna bağlıdır. Deformitenin ilerlememesi için hasta füzyonun oluşumu süresince alçı ile tesbit edilmelidir (3). Bizim aldığımız sonuçlar literatürdeki sonuçlara ya.
kın olarak bulunmuştur C2J. Hastalanınnzın 3
tanesinde greft bölgesinde yüzeye! enfeksiyon görülmüş ve kısa sürede tedavi dilmiş
tir. Hiç bir hastamızda. nörolojik komplikasyona. ve pseudoartroza rastlarunamıştır.

KAYNAKLAR:

gecikmiş bazı

238

1. BRADFORD D. S., MOE J; H .. MONTALWO F. J. WİNTER R. B.: Scheuerma.nn
kyphosis a.nd ırouncı back deformıty, · results of Milwaukee brace treatment. J. B.
.J. S. 58 A: 749, 1974.

2. BRADFORD D. S., MOE J. H., MONTALVO F. J., WİNTER R. B.: Ssheuermann
kyphosis : Result of surgical treatment in
twenty two patients. J. B. J. S. 57 A : 439.
1975.

3. BRADFORD D. S. : Juvenile
Clin. Orthop. 128: 45, 1977.

Kyphosis.

J. H. : Treatment of adolescent kyphosis by nonopeırative ancı opemtive methods. Ma.nitoba. Med. Rev. 45 : 481, 1005.

4. MOE

s.

WİNTER R.. B., HALL J. E. : Kyphosis in
childhood adolescence. Spine s. 285, ım.

Omurga Tüberkülozu Olan Çoouklarm Cerrahi Tedavisi
Op. Dr. Ali BİÇİMoGLU
• Op. Dr. Savaş AGAoGLU

*
1980 li

yılların başlarında Eğirdir

Kemik
Radyolojik olarak 24 hastada apse görüHastanesine başvuran Omurğa tnümü, 30 hastaiıın tümünde de Vertebra haTI,iberkülozlu hastaların ·sayısında 8ırtış ol- rabiyeti vardı. 19 hastada bir, 11 hastada da
masına rağ:ırien son zamaniarcıa belirgin bir biırden ·fazla vertebrada harabiyet vatdı.
azalma olduğu görülmektedir.
tüberküloz
. .Hastaıarmııızııı hepsine 'ı. ~a.nsta antertor
tam ve tedav!sinin ·son yıllarda teKraır gün- delfompre5yon ve fi.!zyon, s olguya da 3-6 a~
ceilik' kıiza:nırirun · ve ayrıca ·mai de· 'pott'un
s0nra 2. bir seaıista posteroıa~ral füzyon
bir çok Ortopedi Kliniklerinde rB.hatlıkla cer- ' ameliyatı' yapıld:ı.
.
... . .
'
rahi olarak• tedavi edilebilmesindendir. Biz
bu yazımızda Çocuklaırdaki Vertebra tüber- Anteıior Fusion Ameliyatındaki Bulglılar : ·
külozuunn tedavisinden bahsedeceğiz: · Has- Apse
% 70
21
~k. ç~ .erişkinlere ~ranlE!t.daha hız~
Sekestr··
so
·'% ioo' ·
lı· seyreder. Ted?ı'Vi.edilınezse parapleji .geli~· 2Ô
Alı'.ciger:Yapışlkıigı
şir. Hastalık süresi, parapleiiniıl d~elınElSin
de.. önemli. rol oynadığından derhal a.lrtif teDorsal bölgedeki olgularda greft .ola:rak
d.avfye: başlaiımasx gere~ cı. 5,7,·Ü. is.ı..
çıkarılaı:ı· kot, ... lomber. bölgedekilerde ise Ali·
ak kanattan aılınan kemik kullanııldı. Dcrsalı
MATERYAL ve METOD · f · ·
bölgedeki: ~l~rda hastalara kapalı ~enaj;
: Eğirdir Kemik Hastalıklan Hastan~in'.· uygulandl. Akciğer grafisi kontrohyıda en
et({100H008 yıllan :araŞıncta :ı,5\y!Wmdan kü- geç .24 saat sonra diıren çıkarıldı. 15 gİill yaçüıf 30 vertebra tüberküfözı(olan hasta cerkaıkffialanna lzir):. verilmedi. Dihlş arahi olarak tedavi edildi.
lındıktan. şonra korsa alçı yapılarak . ayağa
kal.dınlıp taburcu edildiler. Rutin olarak anti.
. Ha8talarin.:, si: C% 23,3) Kız, 23 ü C%
tbc tedavi uygulandı. Kontrollerde sediman76.7> erk€,kti: ·
tasyon muayenesi yaptınlarak ilaç ted,avisiEn küçük yaş 3, en büyük yaş 14, orta- nin süresi belirlendi.
·
lama yaş 8 di.
Hastalaı:ıımıza 3 ay· sonıraki ilk kontrolleY aşla.ra Göı•e Dağılım
rinde posterolateral füzyon ameliyatı önerdik
Kabul eden 8 olguya bu girişimi uygula0--4
yaş
9 lhasta % 30
dık.
5-9
"
8 .hasta % 26,6
9-14 ,.
13 hasta % 43,4
Hastalıklanı.

Bu

..

,. '

'

'

'

"

'

"~

...

"

..

'

"•,,

',

'

'

' ' ,,

~

<

'

'

',

a··

~

taktan

Hastalığın

Torakal
Lomber

Seviyesine Göre
26 Hasta
4 Hasta

Hastalarımızın

Dağılım

% 86,6
% 13,4

hepsinde klinik olarak
varda. 18 hasta da para.pareziden
paraplejiye kadaır değişen nöroloiik bozukgıöbosite

lu.kılar vardı.

•

Eğirdir

Kemik

Hastalıkla.n

TARTIŞMA ı

Son zamanlarda. omurğa tüberkülozu vaazalma gözlemlesek bile 5 senede
30 küçük yaştaki pott'lu hasta hiçte azımsa
nacak biır miktar jieğildir. Bu durum yine de
memleketimizde ·Mal de Pott'un önemini ortaya koymaktadır. Omurga Tüberkülozunda
oldukça değişik görüşler vardır. Bazı otörler
kalarında

Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji

Uzmanı
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yalnız

konservatif tedaviyi önermektedü·ler

(10, 16). Fakat anterior fusion. ameliyatı; ap_

se odağının ve- sekestrlerin t~men temizlemesi, meduıiity~.·rolan'. basıy~ kaldİrtilasın
dan dolayi suratle nörolojik bozuklukları düzeltmesi, Ve.rt€Jbra s.tabilite sağlamasa, gibbositeyi aza1tgııası nedeniyle birçok yazar tarafmdan tavsiye edilmektedir Cl,2,3,4,5,6,7,8,11,
15).

Bizde' anterior fusion ameliyatım tercih.
ediyoru,z.
. .. .
l'osterior .fusion :günümüzde bazı olguc
larda anterior. fusiona .destek bir operasyon
olar;:ı.k yı:ıpılmaktadır Cl4, 17). A,nterior fusi.
on. yap,ilan'gocukliirda. büyüme ile birlikte
kifoz artabÜeceğinden, buna engel ofu:ıak
için ilk girişimden 3-6 ay sonra 'lıastalanmı
za pôst~rolateral .fusion önerdik ve 8 ine uy~

4. Batlı

field C. A. : Radical sırrgery for tuberculous Spondylitis J. B. J. S. 54.B:
37'.8, 1972;
~Çiiı, itr , ııı:1·(~;
5.' B~iley;J!r; Gal::itiel·'&. M!; 'Hodgson A. R,
Shin J. S. : Tuberculosis of the spine in
children. J. B. J. S. 54-A P : 1933, 1972.
6. Campbelles operative Orthopaedics CEdmonson and Crenshaw) Sixth Edition
2088; 198ô,.
7.

ç8..kJriilö:. S. : Ortopedi ve 'fi~~ato-.
Ioii. 2. Bask{Yarg!Çoğ1u Ma'.tbaası • An~
ıfıırı;· 1~B2:.

• ·· ·

'· ·
~~

8. Flynİı f

f_'

C., 1foque M. : Arıterio.r fusion

of:the L~ba~· splııe. J. B. J. S.· 16:-A:

;' 1~43, • 1!F9.,

9. Funk · F: J., Weııs· R E,, Kolding S. R. :.
·Potts diease in Cbildren.J' B; J. S. SQ-A.:
'839, •1968:'

guladık.

Hastal~ın 18

inde C% 60) nörolojik
bozukluk vaırdı. Bunun böyle yüksek. bir
oranda olmasının nedeni hastaıal-ın Sosyoekonomik seviyelerinin genellikle <iüŞük olması nedeniyle oldukça geç öaş:Vunnalandır:
Birçok yayında da paraplejinin sık görulen
bir komplikasyon olduğu; bildirilmiŞtir Cl, 9,
12, 17l.

l\1tll'de :Pott'ta nörolojik bozukluk yavaş
gelişti8irı4ı;ı11~ parapleji uzun süreli dahi olsa
dekomp~~$yo~(i~ sonra düzelmektedir (1).
Bizim~d~ .la,olgumuzun tümünde parapaırezi
ve pariipleji
süratle düzelmiştir. · · ·
·
,
Oniurga tüberkülozunda en seçkin ce.rrahi girişimin anterior •·· clekoirlpresyon ve
füzyon: ·oıauğtıiı.ukabul ediyoruz. Çocuklarda
aynca posterolateral" füzyon/ ilavesinin· yararlı. ola.Cağı kanısındayız.
·
;

"

~
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Vertehra

Kırıklarında

Konservatif Tedavinin Yeri
* Dr. Haluk AGUŞ

** Dr. Cumhur SÜMER
*** Dr. Hasan ÖZTÜRK
Vertebra kırıklarının tedavisinde seçilecek yöntem zarar gören segmentin stabilitesine göre seçıhr. Stabil omurga, şekil bozukluğu ve nörolojik kusur .olmaksızın uygulanan güçlere direnebilen omurgadır (2). Bu
nedenle kırık sonrasında nörolojik kusuru bulunan vertebra kırıkları genellikle unstabil
kabul edilirler. Nörolojik kusuru olmayan
vertebra kırıklarında ise unstabiliteyi saptamada çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bu
konuda Holdsworth vertebra kınığna ek olarak arka bağ kompleksinin yırtılmasının
unstabilite için gerekliliğini Heri si.irmüş ve
omurgayı ön ve arka olmak üzere 2 kolona
ayırmıştır C7l. Anca,k
daha sonra yapılan
araştırmalar posterior longitudinal bağ, posterior annulus fibrosus ve vertebra korpusunun arka kısmının· stabilite · üzerine bağım
sız bir etkisi olduğunu göstermiş ve bu yapıların ayrı bir kolon olarak sayılması gerekliliğini .. ortaya . köyml:ıŞtur. Deriis' e; göre
omurga 3 kolondan oluşur (2).
1. On, kolon -

antrerior

An.tenor annulus fibrosus,
korpusun ön .kıs

kı~itudinal bağ,

mı,·

2. Orta kolon
mağ,

arka<

Posterior Iongitudina:t
posterior ·annuluS fibrosus, korpusun
kısmı:
·

Arkru; vertebra, J)ost~:
kompleksi, interspinöz bağ, s1lpraspinö~ bağ.kapsül ve ligariıentum fla:vum.
. 3 .. Arka. kolon ·--:-

rior

bağ

Bu biomekanik ·yaklaşıma göre vertebra
kırıklarını şu şekilde ·sınıflayabiliriz.

ı: Kômpresyon kıtikiarı

;__ ôn

kolonun'

kompresyo:ı· k.uv\reti' etkisi altınaa mıılıas.ıy:

la oluşan kıınktır. Orta kolon
ka kolon zarar görmili1tür.

sağlamdır,

ar-

2. Pa.tlama kırıkları - Ön ve arka kolonun aksial yük altında kalıp aynı vertebranın tek veya iki yüzeyini birden tutan kırık·
lardrr. A, B, C, D, E, olmak üzere 5 tipte ayrılırlar.

3. Emniyet kemeri tipi yaralanmalar Arka ve orta kolon zarar gönnili1tür.

4. Kırıklı ç!kıklar c:- Tüm kolonların boz.ulmasıyla

karak:terizedirler.

Araştırmamızın amacı SSK İzmir Tepecik hastanesi Ortopedi' ve Travmatoloji Kliniğinde konservatif yöntemlerle tedavi edilen verteb'ra kırıklarını bu yaklaşımla incelemek ve elde edilen· sonuçlaırı değerlendir·
mektir:

YÖNTEM ve GER~Ç :

Haziran 1986 arasında SSK
ve Trav. Kln.'e
başvturan; nörolç>ıiik kusur:ı+ olmayan ve izleme süreleri en az .6 ay .olan .39 vertebra kı
rıklı.. olgu incelenmiştir ... · Olgularımızın 28 i,
er,kek J~ iı:n .. ıı .i kadındı {% 28.3) ve
yaşları 23-75 arasında değişmekteydi. Ort::llama yaş 46 idi. Olguları.mazın izleme sürüleri en az 6 ay e:tı fazl'ai 60 ay ortalama 24
aydır. 39 hastanım 8 iri:de 1'12 ( % 2ff, 16 s!nda L1 C% 4ıl, 9 urida L2 C% 23), 4 ünde iL3
C% 10). 2 sinde ise L4 ( % 5J vertebralar kı
rılmıştı.· Bu kırıklardan 24 ü kompresyon kı~
rığı c% 62l, 4 ü patlama Üp A C% 10), 7 si
tip'B (% 18; 2 si tip.C C% 5l, 2 si tip D C%
5) olarak değerlendirildi.
Ocak 1982 -

İzı;nir TepecikHastan~sLOrt.

f·

~

,

* . sSK. İzmir .Tepecik. liast~esi OrtQpedi ve Travınatol~ji Kiiniği Uzmanı
** . sSK·.İzınir.. Teıiecik Hastarıe5i 9rto~. ve 'fraV:matqlqji ;KiiıligL,Baş.·As.
"** SSK İzmir Tepecik Hastanc:şi ~P.~ ve. Travmatoloji Kliniği Asis. .

Olguların hiç birinde
nörolojik kusur
yoktu. Hastalar ağrı geçene kadar yatak isürahatine alınıp, genel du:z:umlan düzeldiküm sonra vertebra cisminde:% 40 dan fazla
ezilme gösteren kompresyon krnıklan ve tilin
patlama kırnklanna hiperekstansiyon alçısı
uygulandı. Bunun çlışındaki olgular korse ile
tedavi .edildi.
Olguların değerlendirilmesi

bel hareketolup olmaması, nörolojik kusur
olup olmaması ve 2 yönlü direkt radyografilerle yapıldı.

linin

ağ:-ıli

SONUÇLAR
Olguların 30

unda tedavi sonunda tam
elde edilmiştir C% 77). 9 olguda ise çeşitli komplikasyonlar görüldü (% 23). Bunlardmı 8 hastamız tedaviden sonra kalan ağ
rıdan yafommalı:ta idiler C% 20). Ağrı yakın
ması olan 6 hastamızda ise k1nk seviyesine
uy:rn dermatomda hipoestezi tespit edildi.
Bu hastalrnın 2 sinde aşil ve patella refleksi
f'xaln~1'? olarak değerlendirildi. ı olguda ise
ayı:ık
başparmağının
aktif dorsi-feksiyon
kaybı mevcuttu. Hasta.ıann tedaviyi nasıl değe:·lendirdikleri
sorulduğunda 39 olgunun
:?-3 ü uygulanan tedaviden memnun olduklarım ( % 85) belirtti.
şifa

j

daha
lorde

başarılı
vardır

sonuç elde

edileceğini

belirten-

(5, 6).

Biz. nörolojik kusuru olmayan bu tür olkonservatif tedavi uyguladık. Teda.vi ettiğimiz 39 hastadan 30 unda tam iyileşme elde edilmiş ve hastalar eski işlerine
dönmüşlerdir ( % Tll. Denis nörolojik kusuru olmayan ve konservatif olarak tedavi ettiği v0rtebra kırıklarında başarılı sonuç elde
etme oranını % 75 olarak vermektedir (2).
Aynı araştırıcı olgularının % 25 inin yarım
günlük işlerde ç2lışabilirken, % 13 üiı.üxı ise
çalışamaz durumda olduğunu, ce;Tahi olar;:k müdahale ettiği patlama kırıklarında ise
tüm olgularında ~ğrı yakınmasının olduğu
nu ancak tedavi sonunda olguların tümünün çalışabilir hale geldiğini belirtmekt-:.:dir.
gularnmıza

Konservatif olarak tedavi edilen vertcbrn. kırıklarınd-::n .sonra görülbilecek komplikasyonlar postfravmatik kifoz ve çeşitli nörolq'ik kus~rlardu-. Jacops'un konservatif olaı·ak tedavi ettiği 147 fleksiyon tipi vertcbra
kırığının Si: 23 ünde omurganın kalıcı şekil
bozukluğu oJ.uşmuştur C8l . Bizim olgularımı
zın. hiçbirinde postravmatik kifoz görülmedi.
6 olgumuzda ise kırık seviyesine uyan dermatomda hipoestezi mevcuttu. Bu hastaların
2 sinde aşil ve ımtella refleksleri azalmıştı
ve, 1 'hastada motor: ka}'.ıp vardı. Başlangıı.çta
TARTIŞMA:
olmayan nörolojik kusurlaırın ortaya 9ıkına
sından genellikle patlama tipi kırıklarda k~
Stabil kabul edilen vertebra kırıklarının
nalı daraltan. korp'us parçalan ile iyileşme
konservatif olarak tedavi· edilmesi, unstabil
süresinde meydana gelen kallusun medulla
olanlara ise cerrahi olarak müdahale edilspinalise bası yapması sorumlu tutulmaktamesi kabul edilen bir körliştür. Ancak araş
dır. O nedenle Jacops, özellikle ileri< derece.
fu.ıcilar stabilite' konusunda tam bir görüş
deki ·kompresyon kırıkları. ile tüm patlama
birliğine· varınıış değillerdir.
kırıklarında kaanl içinin mutlaka: görülmesi
gereklildği ..üzerinde .durmakta ve. bu amaçla
Zarar gören omuırga segmentinin tüm
k()mputeri~e tcımtiğrafiyi önenriektdir C8l.
kolonlarını tutan kırıklı çıkıkları ile nörolojik kusura neden olan vertebra kınklaın uns- D'enis İse tüW;•. patlama kıınklannda kohıpu
tabil kabul edilirler eve bu olgular cerrahi teri~- td~ogra'fik 'iri~ele~eyf önermekte· ve
mi,i.dahale adayıdırlar Cl,2). Ancak komp- 1:iu 'tip· filriklaırda proflaktik postertor füzyon
ve HRSF uygı;'ilaması.n:dari elde ettigisönuçla;:.
ıresyon tipi ve pa.tıama kırıkl.an olarak sımf
landıırılaın. vertebra kınklarının durumu tarrın Q.aha olumlU: olçluğunu
.bel.iıTtmektedir
tışmalıdır. Bazı araşt~ncılar veırteba korpuC3L. $tauff.13r..:.11örolojik kus.UJ.:tL: qlmayaıı ol~
sunda % 40 dan fazla ezilme olan kompres- glliarda ağriıı dönem geçene kadar uygulayon kmıklan ile tü:ffi patlariıakiri.kfanni 'iııls-· n,acik yatak' istirahatı ve sdriıra cihazlamatabii kabul ederlerken . (f,' "4). bu olgulOOn:) n'rii':,tecfİivi 'içfiı yeterli 'olacağıriı ileri sür...
konservatif oıara.k~;t'ectavi •'ed.nnieleıi halinde·· :ıri.eıtt.eilir (OOJ'.

Bizim olgularımızda ise ağrıdan yakınan
3 olguda kompresyon, 5 olgumuzda patlama
tipinde kınk mevcuttu. İzlenmelerinde nöroloiik kusur saptanan olguların 4 ünde patlama
tipi kı.:-ık, 2 sinde ise ırnmpresyon tipinde kı
mk vardı.
Sonuçlarımızın. incelenmesinden nörolojik kusuır vermeyen vertebra kınklarının tedavisinde konservatif tedavinin önemli bir
yeri olmasına karşın bu olguların yakından
izlenmesi. ve .tedavi sırasında ortaya çıkacak
sorunların niteliği, hastanın yaşı, genel durumu ve çalışma hayatındaki gerı.·eksinimle
rinin göz önünde tutularak cerrahi müdahaleendikasyonunun saptanması gerektiği görüşündeyiz.
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ikinci· Servikal Vertebra'da Ud.ontoid Prnsass . Kırıkları ve Sonuçları·
* Doç. Dr.

Şafak ŞAHLAN,

** Dr. Mehmet ALTIN,

ÖZET:
1983 - 1987 yıllan aırasıda SSK OkmeyHastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine gelen 7 adet Cervical 11. vertebrada
Odontoid Process kırığı, nedeniyle bu yaralanmaların oluş mekan~zmalarıı,
komplikasyon.lan, tedav;i şekilleri ve. sonuçları üzerinde
literatür araştırmasıyla karşılaştırılmaları
bildirilmektedir.
danı

GİRİŞ ve GENEL BİLGİLER:

Son yıllarda odontoid process kınk:ların
da artma görülmektedir. Literatürde bu tip
kırıklarla ilgili fazla yayın bulunmamaktadır 2,3,4,5. Osgood ve Lund'un yayınında bu
kırıklDxda mortaliteyi % 90 olar.ak bildirmektedirler. Bugün ise hastaneye gelebilen hastalarda % 10 veya daha azdır. Odontoid kı
rııklarında quadripleji'ye varabilen
önemlF
nörolojdk sek eller ortaya çıkabfür (5). ·Diğer
önemli bir konu ise bu kılrıklarda non-union
ve mal-union'un fazla görülmesidir (5). Odontoid kırıkları çocuklarda cervical vertebra
kırıklarının % 75 ini teşkil ederken, erişkin
lerde bu oran % 10-15 dtr (3,5l. Çocuklarda
kırık odontoid kemikleşme merkezi ve kıı.kır
dak plağı birle.şim yerinde olur (3). Vakaların
çoğunda displasman anterioradır. Sedasyon
ve genel anestezi altında pasif maniplasyonla düzeltilebilir. Minerva ceketi içinde veya
halobrac.e içinde 12-16 hafta stabilizasyon
çoğu vakalarda tatminkar iyileşme ile sonuçlanır.

Geçmiş

klinik ve anatomik araştırmalar
sebep olduğu instabilite derecesi, kı
nğın odontoid process'in kanlanmasını bozup bozmadığınm prognozu etkileyen kritik
faktörler olduğunu gösterıniştir 1.
kırığım

* SSK Okmey. Rast. Ort. Klin. Şefi
** SSK Okmey. Rast. Ort. Klin. Asistanları
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Anderson ve D'Alnozo 2 bu iki faktör'ün
temel alındığı prognozu beliırleyen odontoid
kırıklarının
klasifikasyonu için kullanışlJl
metod geliştirmişlerdir.
Tip - I

kırıklarda

odontoid'in kanlanmabir unstabilite
yoktur. Transvers ligaman ve bir kanat ligamanı sağlamdır. Bu tip kırıklar bir kanat limanının yapışma yerinden avulsion kırıklan
dır. Boyunlukla
desteklendiğinde iyi prognoz gösterirler.
sı

bozulmamıştır.

Beliırgin

Tip- II non-union riski en fazla olanları
Odontoid process'in vertebra cismi ile
birleştiği yerde olurlar. Atlas'ın lateral kıs
mından odontoid process'in aşağı
kısmına
yayılan aksesuasr ligamanlanın yapıışma yeri
bölgesinde oluşurlar. Bu Ugamentöz yapıla
rın desteğinin yokluğunda odontoid process
stabilitesinikaybeder. Bu tip kırıklar; diğeri
ne nazaran daha katı bir immobilizasyon gerektirir. Hatta geç unstabilte ve oluşabilecek
nörolojik bozukluklardan korunmak içdn erken füzyon gerekebiliır. Bunlarda psödoartroz
fazla görülür. Bunlarda kan akımı aksesuar
ligamanlardan geçer. Eğer 4 mm den fazla
displasman varsa primer füzyon yapılmalı
dLr. Füzyonlar değişik tekniklerle yapılabi
dır.

lir. 2, 3, 4, 5, 6.

Tip - III kırıkları odontoid process'in
axisle birleşme yerinin altındaki axis vertebra cisminin kıırıklarıdır. Daha stabil kırık
lardır. 4 aylık ·alçı veya Minerva yakalığı ile
tedavi edilebili:1er. Nadiren posterior füzyon
gerekir.

MATERYAL ve METOD:
1983 - 1987 yılları arasında SSK OkmeyHastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine 7 Cervical - II vertebra Odoontoid
danı

Process kınğı müracaat etti. Vakal~an'3ü
eski (6-12 aylıkl, 4 ü yeni idi. Vakalarin tümü Anderson ve D' Alonzo'ya göre Tip - II
kırık idi.
Hastanın ac;I1

yaş

ve cins :

Yakalarımıza ait bilgi T~l;ı~~1~ g.i~~ril~~·· ·
-

Şekli
S~i
_______T~d~yi _____________

Oluş Şekli

-----~-~--------

___;

1-A.Y.

tatr.qjenik

2-K.Y.

Futbol

Post.Füzyon-Minerva cast
,'';

'

Kazası

,,,

4

-:...;_

yıl

> -- · ,.

-Halo-Cast

3 yiJl

- Halo-Brace

2

yıl

- Halo-Brace

1,5

yıl

3-N.E.

34y

Trafik Kaiası

>

4-A.K.

30yE

Trafik

>

ı(~~~ı

Takip

.:.;....;.:.;....;

"
,.

5-F.ô.

32yE

Güreş KaiasJ.

6-A.S.

3syE

TrafikK~ı

.

7-N.K.

28yE

Trafik

Kazası

"

:.-

. ;_- Halo-Cast

1,5 yıl

,,,;

;_ H:alo-Brace

1 y1l

.,-- Halo-Brace

6 ay

TABLO : C 2 vertebra _odontoid proc~ş ~Irıkla.n
>''~','Z''\:·

Vakalanmızdan

A. Y. (20 y El bize mürncaat ettiiğnde 1 senelik idi ve çenelikli
boyunluk kullanıyordu'. Bir_ Ünive~it;e _Hastanesinde Toraks- ameliyatı yapılırken anestezi esna.sında boyna verilen hiperekstansion
nedeniyle oluşmuş ve olay anstezist tarafın
dan farkedildiği için boyunluk takılmış konservatif tedaviye alınmıştı. Daiha sonra kolla!l:'tnda- uyuşma ve zaına:çı. zaman baş dönmesi
nedeniyle si€;ortalı olduğu için. kliniğimize
müracaat etmişti: ekilen g_rafide Tip - IIk:ı
rnk ·ve non-union. ve ı.:inst_abilite tesbit- edildi.
CBak-Resim - D, Hastaya C 1-Ç 2 arasına.telle
serkilaj_ ille desteklenlniş .• ;}?oster;i.or_ füzi_on:Minerva alç;sı yapıldı'. 4 ay alçıı;la tutuldu, 4
ay _süre ile de çenelikli -boyunluk .kullanıldı.

,, ,

'.:ı::<

oluşabilir 2,3,4,6. Bizim vakalanmızda _da çoğı.ınluğl1

trafik

kazası

olmak üzere

çeşitli

kaz~fo.resonucu oluşan zorlanmalar,<4_.

'Diğer tüm ~talaqınızda öncekie ıbkal

~·nestezi ile H~lo takıldı, 2 -· v8.kanııı;da -Halo
alçıya bağ~andı. A vakaiiıızda. ise Halo gÖvdeye takılan· plastik korseye bağlEIIl'4· ,makReshn-Ill. ffalo ~ullarul~n ııastalardall_~~~ı.ıcte
ce ı inde pansumaıfla düzeltilebfü~n _cilt enfeksiyonu oluştu:
,,,

'

<~>~,

tiJtTrşh&

·::~:es>

";>;:''"'
,<

krriliJ~· Cilı · ·~ :;~~

OOontorct
ô
_ _ bi
kaza1arda''Dtiyna ge ri_':~iri'~fl~iOn,
ekstansion ve lataral c:::{ı:-oflanmalar sonucu

çeşitli
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Resim : 2

Resim: 3

Odontoid kırıklarında C 1 in öne doğru
yer değiştirmesi nörolojik bulgular ortaya çı
karabilir. Bunlar hafif hipoesteziden quad::iplejiye kadar değişebilir 2, .3, 6. Bizim vakal<'rımızdan geç gelen iki vakada kollarda
kuvvet azlığı ve. baş dönmesi şikayeti vardı.
Bu nedenle öncelikle Halo ve buna bağlanan
gövde alçısı ile tesbit yapıldı. daha sonra
postorior füzyon yapıldı.
Odontoid kırıklarında A. P. ve Lateral
pozisyonda çekilen grafiler çoğunluğunda
yote::u değildir. Bu nedenle Ağız açıkken
atlanto-axial A. P. grafi mutlaka çekilmelidir.
Bunun yanında computer axial tomografi ile
lezyonun yeri ve şekli hakkmdaki kesin
bilgi elde edilebilir CBak. Resim - IID. Halo
ve buna bağlı alçı veya. cihazla yapılan external immobilizasyon hastaya çok kolaylıkla yapılınakta, anestezi esnasında olabilecek nörolojik komplikasyonları minimalize
etmektedir. (Bak. Resim - IV>.
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Resim :4

3. Ayral. F.. Seyhan. F. : Odonotoid kırıkla
rında cerrahi tedavi. Acta Orthop et TraOdontoid process kırıkannda Halo. ile .
uma:. Turcıca, VoJ. x, .Sayı: 3: 153 - 163,
yapılan tesbit ve posterior füzyon uygulan1976.
.
\
·.
ması
kolay ve nörolqjik komplikasyonları
4. Griffiths, S. C. : Fracture of odontoid
minL'Tlal olan bir yöntemdir.
process in children. J. Pediatr. Surg. 7:
SONUÇLAR:

680-683, 1972.
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İtiyadi Omuz Çıkıklarınm Modifiye Magnuson ~ Stack
Ameliyatı İle Tedavisi
* Prof. Dr. Ömer ŞARLAK

** Doç. Dr. Nuri GÜLTEKİN *** Yrd. Doç. Dr. Hilmi ULUS

GEREÇ YÖNTEM VE BULGULAR:
Preoperatif Hazırlıklar: Hastanın bütün
sistemlerinin muayenesi .ile birlikte .ameliyat
ve tedavinin önemli bir ka.smını oluşturan
rehabilitasyon programımdaki çalışmalara
engel bir durumu olup olmadığı araştırılır.
Enzisyon : Genel anestezi altında, omuz
ekleminin açı.lması için
klavikula distal
ucundan başlayan ve delto-pektoral olukta
devam eden hafif S şeklinde enzisyon kullanılır CŞekil - 1). De Palma (3) tarafından tarif
edilen bu enzisyonla çok iyi görüş sağlan
makta, daha ince ve küçülebilen nedbe kalmakta ve skar dokusu oluşmaktadır.
Ameliyat : Cilt ve cilt altı dokuları açıl
sonra, deltoid kası v~ma sefalika medialde kalacak şekilde eğri uçlu bir pens
yardımı ile künt olarak ilfleri yönünde aynlır (Şekil - 2). Delto-pektoral oukta uzanan
sefalik veni travmatize etmemek için bu
ayırma işlemi venadan 1 cm uzaktan yapıl
malıdır. Gerekirse deltoidin klavikuler parçası tekrar yerine dikmeye izin verecek şe
kilde 2-3 cm. kadar transvers oları-ak kesilir.
dıktan

Ekartasyonla omuz muskulo-tendinöz
ön bölümü ortaya çıkarılır. Kola dış
;rotasyon yaptırılarak subskapula:ris adelesi
ve tendonu belirlenir,, Eğri uçlu bir pens
subskapularis adelesinin tam altından yukarıdan aşağııya sokulur. Bu sırada biseps uzun
başı bisipital olukta yoklanarak yaralanmadan korunmalıdır. Subskapularis adelesi tendonu alt ve üst kenarı bistüri ile kesilir ve
humerus küçük tüberkülündeki yapışma yerinden küçük bir kemik parçası ile kaldırılır.

Tendon mediale doğ;ru eklem kapsülünü yaralamadan diseke. edilir. Bu disseksiyon 5-7
cm. kadar yapılmalıdır. Hazır hale gelen
subskapularis tendonu alt, orta ve üst kıs
mına (Şekil - 3) te gösterilen özel dikişler
konur. Dikiş materryeli olarak 1 num:ara dexon en iyisidir. Kol dış rotasyon yarıı yarıya
kiısıtlanacak şekilde içe döndürülür. Biseps
oluğu dışında olmak üzere tüberkülum majusta ince, keskin bir osteotom ile dışta ve
hafif aşağıda keskin, iç kısımda meyilli bir
yatak hazırlanır. Bu yatak hazırlanan kemik
korteksli subskapularis tendonunun genişlik
ve kalınlığına uygun olmalıdır. Yatakta (Şe
kil 4l te görüldüğü gibi 3 delik açılır. Ameliyatta uyguladığımız modifikasyonlardan birisi de bu yatağın hazı;rlanması ve şeklidir.
Orjinal teknikte yatak 2 mm. incelikte bir
yarık olarak hazırlanmaktadır. Bir asistan
lwlu, dış rotasyon hareketi yan yarıya kısıt
lanacak şekilde tutarken subskapularis tendonuna konulmuş olan özel dikişler yatakta
hazırlanan deliklerden
geçirilerek bağlanır
(Şekil 5) 15.

kaf'ının

* GATA ve
** GATA ve
*** GATA ve
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Tıp

Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D.

ŞEKİL 4 : Humerus başında büyük tüberkül-

de

yatağın hazırlanması.

Başkanı

Tıp Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D. Öğretim Üyesi
Tıp Fak. Ortop. ve Trav. A.B.D. Öğretim Üyesi

Bu' anıeliyat;sırasıl1da subskapulıiris tendonu ;_;ucundaki kemik parçasının huriı.enıs
büyük tUberkülfunde ·açılan yatağa tam oturmasına dikkat etmek gerekir <Şekil 6) . Subskapularis ten:donunun alt ve üst kenarı; çevre dokUlaıra sütüre edilir CŞekil .7) . Bu işlem
tendonun omuz hareketleri sırasında yukarı
ya lükse olmamasını sağlamak· için mutlaka
yapılmalıdır. Bütün ameliyat boyunca dokulara nazik davranmalıdır. Tabakaların sırası
ile kapatılmasından sonra hastanın koltuk
ltuna pamUk bir pet konularak kol adduksiyon ve intemal rotasyonda en az 3 hafta vel~
po alçı yeya sargı ile tesbit ediliır ve 6 hafta
sonra tam aktivasyona başlanır.
BULGULAR;

I

İlk Omuz Çıkığı Nedeni Olgu Sayısı Yüzdesi

El ve dirsek
üzerine düşme
Spor
Ağır

yük kaldırma
Trafik kazası
TOPLAM

İıpmobilizasyonu

Redüksiyon Yapan
Olgu Sayısı Yüzdesi
- - - - - - -------15,l
23
Hekim
Çıkıkçı

129

84,9

23 olgumuzda ilk çıkık bir hekim tararepoze edilmiştir. Bunlardan 10 tanesi normal sürede tesbit edilmiş, gen kalan
9 olgu 5 ila ıo gün arasında yetersiz olarak
tesbit edilmiştir .. Geri kalan 4 olguda hiç tesbit yapılmamıştır.
fından

129 olgumuzda repozisyon yapan:ıar çı~
Anemnezde bunlann bazen hiç
tesbit yapmadıkları, bazen 3 ila 5 gün gibi
k[sa süreli, şekil bakımından ortopedik esaslaıra uygunluğu olmayan bir sargı uygulankıkçılardır.

1964 - 1986 yılları arasında 152 itiyadi
öne omuz çıkığı olgusu Modifiye MagnusonStack ameliyatı yöntemimizle tedavi edilmiştir. Olgularımızmdan sadece 2 tanesi kadındır. Bu 2 olgudan bir· tanesi Gazi Eğitim
E:ıstitüsü Beden Eğitimi Bölümü, diğeri ise
ü\niversite öğrencisidir.
TABLO -

TABLO - Il: llk .Çıkıığn Redüksiyon ve

78

6

52,4
39,5
5,2
3,9

152

100,0

60
8

Lezyonun Lokalizasyonu : 96 olgumuzda
omuzda ( % 63,l) 56 olgumuzda sol omuzda C% 36,9) ameliyat yapıldı. Bilateral olgumuz yoktur.
sağ

İtiyadi Çıkık Periyodu ve Sayısı : 152
olgUluk serimizde itiyadi çıkık periyodu 4
yıldır. En eski olgumuz 23 yıllık, en yeni olgumuz 3 aylıktır. Bir olgumUZda çıkık sayı
sı 50 olarak belirtilmiş, 64 olguda ( % 42,2)
çıkık sayısı sayılamayacak kadar çok, 88 olguda C% 57,8) ameliyatla tedaviye kadar ortalama çıkıık sayısı 12 olarak bulunmuştur.

dığı anlaşılmıştır.

Klinik ve Radyolojik Bulgular" : OlgUlaomuz bölgesi muayeneerinde anormal fizik bulgu ve adele atrofileri saptanmamıştır 152 olgumuzdan 93'fuıde C% 61) humerus başı postorelateralinde defekt, buna
ilaveten 24 olgumuzda (% 16) glenoid ön alt
lmsmında
silinme ve dudaklaşma, 35 olgumuzda ( % 23) normal radyolojik gö::iinüm
mevcuttur.
nmızm

Ameliyat sonu Takip ve Sonuçlan : Ol144'ü r.skeri şahıstı. Bunlarda
asken sağlık kura1arı gereği ile sıkı işbirliği
ve muayene imkanımız oldu. Hepsinde askerlik süresi boyunca kontroller yapabildik.
gularımızdan

'Her hastamız ameliyattan sonra 4 hafta
velpo tarzında alçı ve sargı ile tesbit edildi.
Bu tesbitin sonunda ya Ana Bilim Dalımız
Rehabilitasyon bölümünde veya Akademimiz
Fiziksel Tap ve Rehabilitasyon kliniğinde ve
Bursa Rehabilitasyon Hastahanesinde hastalarımız rehabilite edildiler.
Bütün olgulardu ameliyat sonu dönemi
normal geçti. Rehabilitasyon ve Fizik tedavi
sonundaki dönemde yapılan kontrollerde
hiçbir hastamızda rahatsız edici ağ:ı.lara
rastlanmamıştır.

24~

· ··En eskiSL 23

yıllık,

en yenisi 3

aylık olan
takip süresi 4,1 yıl·
hiçbiırinde nüks görülme-

olgularımızda ortaıa.nıa
dır. Olgularımızın
miştir.

Stabilite kadar önemli olan bir hususta
mobilitedir. Ameliyatırruızdan sonra dışa rotasyon hareketinde ortalama 14 derece civ&.
rında azalmadan başka bir sekel kalmamış
tır.

TARTIŞMA

VE SONUÇ

ı

İtiyadi omuz çıkıklarının

tedavisi için
önerilen ameliyatlar 4 gruba aynlabiliır :
1 - Süspansiyon ameliyatları : N:icola.
Henderson, Gallie-Le Mesurier yöntemi ameliyatlardıır. Yüksek oranda başansızlıkla sonuçlandıklan ve ·etyo-patolojiye dayalı olmadı.karı için b~ün sadece tarihi açııdan önemleri kalmıştır 15.)
2 - Kapsüler ·Ameliyatlar : Bu grupta
Bankart, Putti-Platt veya ikisfuın kombine
edildikleri ameliyatlar vardır. Glenoid ön kenarının anatomik olarak
derinden olması,
özeı alet gerektirmesi ve kapsül ön bölümünün .çok .ince olduğu durumlarda .Bankart
am(;)liyatının
gerçekleştirilmesi
güçlükler
göstermektedir. Miırkin (11), Morrey ve Janes
cıoı 17'şer olguluk,serilerinde nüks'ün yanı
sıra

özellikle omuzda eksternal .rotasyon kı
ve baş seviyesinin üstünde aktivits:< isteyen sporlarda Bankart ameliyatı sosıtlanması

nunda ..hastalar ,öne:qJ.li;mobilite so:r:uııları ile
Aypa şekide Truclıly ve
Thompşpn C16l.'un302.olguluk:;Putti-Platt serisinde. ekstern:aJ. rotasyon !imitasyonunun oır
talama 20 derece dvannda olması ve omuz
abduksiyonunun .azalması da· :aankart; ameliyatı• komplikasyonlarına eklenmektedir. Mirkin · Cl3l Morr13y ve Janes (10) 'in 226 olguluk
Putti-Platt ve :Bankart kombine serilerinde
nüks aranı % 10,5 tir.
karşılaşmaktadırl.ar.

3 - Bristow ve modifikasyonlan şeklin
c!eki kemiksel ameliyatlar: Lornbaırdo ve Arkadaşları (7), May (9), Mac Kenzie Cl2l, Hove1ius ve Arkadaşları C5l ve Barry ve Arkadaşlarının c2) 1970 - 1985 yıllan arasında ayrı aym yayınladıklaru. toplam 247 olguluk Bristow ameliyatlarında ortalama nüks % 5,3'tür.
Bu olgularda meydana gelen omuz sertlikleri,
rehabilitasyon periyodunun uzunluğu koroko.
id çıkıntının glenoid ön bölümüne transferi
için kullanılan vida ve benzeri vasıtaların
komplikasyonları ve kaynama bozuklukları
ameliyatı çekici kullanmaktadır.

4 - Kas Ameliyatları : 1943'te Magnuson-Stack (8) tarafından bildirilen yöntemle
çok başarılı .sonuçlar alınması dikkatlerin bu
grup·.ameiyat üzerine ÇEı:vTilmesine,neden ol~
muştur. Karadimas ve Arkadaşlarının (6) ve
bizim (15) bugüne kadar literatürden toplayabilctigimiz 523 olgunun özeti tablo III'te gö"
Iülmektedir.

TABLO-III

YAZAR

Yıfl

Magnuson-Stack
Mac Ausland
De Palma
Gartland-Dowling
Robertson
Rowe
Palumba ve Arkadaşları
De Palma~SÜbrestelıı
Karadimas '!cin
Ah:ınadain (1)

Şaırlak

ve

Arkadaşları

1943

1956
1950
1954
1954
1956
1960
1963
1980
1987
1987

Olgu

-·--

------~

o

6
21

2
2

23
19
14
2
19
75
154

2

o
1
2
2
3

··sa·

fi

152;;.:·

.;...,.------~'"""'"'------ ~~-·-,-~·--~~~~~.·:::{

Total
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Tablo,· III'te görüldüğü. gibi' ;literatürden
toplanabilen• 523'. Magt:ı:tıson:.Stack' ameliyatlarında nüks oranı % 2,8 gibi en dü~ük bir
oranı gösterınektem'r: ·
1983'de De Palma (4l .sadece ön itiyadi
omuz çııkıklanndan bahsetmenin yanlış olduğunu, bu hastaların dikkatle .incelendiklerinde. öne-arkaya veya. inferioEa doğru instabilitelerinin olabileceğini, tedavide stabilit~in restorasyonu ile bi~likte :inob.ilitenin
de Ç<?k. öne.mli olduğunu. yurgulamnştır.
Bütün bu bilgilerin ıŞığı altında Magnuson-Stack ameliyatı gerek mobilite gerekse
stabilite yöhünden çok iyi sonuçlar yanında,
özel alet gerektirmemesi, ameliyatın t~knik
olarak kolay yapılabilmesi üstünlukerini korumaktadır.

1964 - 1986 yılları arasında Gülhane
Askeri Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatolotii Ana Bilim Dalında itiyadi omuz çıkığa
tanısı konmuş 152 hasta Modifiye MagnusonStack ameliyatı ile tedavi edilmiştir. Hastalarımızdan 150'si erkek (% 98,6), 2'si kadın
dıır C% 1,4). En gençi 19, en yaşlısı 38 yaşın
da olan olgularımızda yaş ortalaması 23,3
tür. İtiyadi omuz çıkığı 98 olgumuzda sağda
(% 63,l), 56 olgumuzda ise sol omuzda C%
38,9) idi. İki taraflı olgumuz yoktur. En eskisi 23 yıl, en yenisi 3 aylık olan olguları
mızda ortalama takip süresi 4,1 yıldrr. Bugüne kadar ameliyat edilen olgulanmızın hiçbirinde nüks görülmemi.ştir ve normal yaşamlarına dönmüşlerdir.

Orjinal Magnuson-Stack ameliyatanda
modifikasyonlar yapılmıştır :

aşağıdaki

1 - Subskapularis kası tendonu yapış
ma yerinden küçük bir kemik bloku ile kaldırılmıştır.

2 - Hume:rus başı büyük tüberküıünde
lateralde özel yatak hazırlanması,
yapılması

Ameliyatın

·.&.,M.: The Magnuson. ·Stack· .Operation for. Recurrent Anterior
Dislocation. of the Shoulder, J. Bone Joi.nt Surg,, 69'.B: 111-114, 1987.

2. •BARRY, T. P:, [.OMBARDO, S .. J., KER·

LAN1 R'.· K., F. W., CARTER, V.S., SHIELDS, 0. L1, YOCUM, L. A., TIBONA,
L. E::-The C~racoidTransfer for Recurr.ent Anterior Instability of the. Shoulder iı~ Adolescents, J. Bone Joint Surg.,
67 -.A : 383-387, 1985.
Surgıcal Approches
to the Region of the Shoulder joint, Cli·
ınical Orthop. Num. 20, Lippincott Comp.
Philadelphia,
1961.
; <,,,

3, DE PAlLMA; F. A. :

4. DE PALMA, A. F. : Surgrey of the Shoulder, 2 nd ed. Philadelphia ete.: J. B.
B. Lippincott, 403-32, 1973.
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olarak
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5. HOVELİUS, L. KÔRNER, G. iL., SUNDBERG, G. B., AKERMARK, G. C., HERBERTS, S. P., WREDMARK, G. T., BERG,

E. : The Coracoid Transfer for Recurrent Dislocation of the Shoulder, J. Bone
Joint Surg., 65 - A: 926 - 934, 1983.
6. KARADIMAS, J., RENTİ, G., V AROUCHAS, G. : Repair of R'ecurrent Anterior
Dislocation of the Shoulder Using Transfer of the Shoulder Using Transfe.:- of
the Subscapularis Tendon, J. Bone Joint
Surg. 62-A: 1147 • 9, 1980.
7,. LOMBARDO, S. J., KERLAN, JOBE, F.

W., CARTER, V. S., BLAZINA, M. E.,
SHCBLOS, C. L. : The Modified Bristow
Procedure for Recurrent Dislocation of
the Shoulder, J. Bone Joint Surg., 58-A:
256-261, 1976.
8. MAGNUSON, P. B., STACK, J. K. : Re·
current Dislocation of the Shoulder,, J.
A. M. A., 123 : 889, 1953..
9. MAY, R. V.: A Modified Bristow Operation for Anterior Recurrent Dislocation
of the Shoulder, J. Bone Joint Swg.,
52-A : 1010-1016, 1970.
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10. MORREY, B. F., JANES, J. M; : Recurrent Anterior Dislocation of the Shoulder, Long. Tenn follöw-up of the PuttiPlatt and Bankart Procedure, J. Bone
Joint Surg., 58-B: 137, 1976;
11. MIR.KIN, L. : Simple Bankart's Stapling
for Recurrent Dislocation of the Shoulder, J. Bone Joint Surg, 59-B: 516, 1977.
1a MAC KENZIE, D. B. : The Bristow-Helfet
Operation for Recurrent Dislocation of
the Shouider, J. Bone Joint Su:rg., 62-B:
273, 1000.·
13. ROWE, C. R., : Prognosis of Dislocation
of Shoulder, J .. Bone Joint Surg., 38 - A :
957 - 977, 1956.
14. ROWE, C. R., ZARINS, B., ÇIULLO, J.
V. : Recurrent Aınterior Dislocation of
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· the Shoulder after Surgicaı· Repair,. J. Bone Joint.Surg., 66-A: 159-168, 1004.
15. ŞARLAK:; Ö. : İtiyadi Öne Omuz Çıkık
larının Modifiye Magnuson-Stack Ameliyatı ile Tedavisi, Akdeniz ve Ortadoğu
Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kita"
bı, 313-321, Mayıs 1970.
16. TRUCHLY, G., THôMPSON, W. A. L.:
Experience witih Modified Putti-Platt Pro:
cedure in 302 Consecutive. Cases of Anterior Recurrent Dislocation of the Shoulder, J. Bone Joint Surg,, 58-A: 735, 1976.
17. UTHOFF, H. K., PISCOPO, M. : Anterior
Capsular Redundancy of the Shol.J.lder,
CongenitaL or Traumatıc, J. Bone Joint
Surg., 67-B : 383-386, 1985.

Omuz .Eklemi .R~kürrent Dislokasyonu Ameliyatlnda

Ahterior Aksiller Kesi
** Prof. Dr, Faham SİPAHİOGLU
* Op, Dr; iA:Jdf GÜLEÇ
Bizim görüşümüze göre omuz eklemi rekürrent anteriora çıkığı ameliyatlaınnda kullanılan konvansiyonel anterior insizyon bütünüyle tatminkar değildir. Ameliyattan sonra oluşan .insizyoh skarı, omuz cildinin vücudun en çok tensiyona maruz iki bölgeden
biri olması dolayısıyla geniş :ve blpertrofik·
tir.
Konvarı&iyonel insizyonun iyileşmesi .iyi
olmakla birlikte bu bölgede ciltte tensiyon
kuvvetlerinin fazla olması dikişlerin ,alınma
stnı on günden az oıı:ı.amak ·üzere geeiktirmekte, aynca·· aşırı tensiyon, mevcut . insizyon skarının . t.akip: eden aylarda yayillarak
hipertrofiye olmasına neden. olmaktadır.
Omuzu yerine giren ve art~k · ağrısı geçtikten sonra ameliyat teklüine pek. se:ıppatik
yakıla.şmayan omliZ rekürrent çıkığı hastalarınıı ameliyattan caydıran nedenlerden biırinin oluşacak ameliyat izi olduğunu tahmin
ediyoruz. Bu nedenlerle biz hastalarımıza
rutin olarak anterior axi!ller insizyonu tatbik ettik. Bu insizyonla dikişler üç günde rahatlıkla alınabilmekte, kol addüksiyon iken
insizyon . skan hiç görünmemekte, abdüksiyonda iken ancak çok yakından farkedilebilmektedir.

Bu insizyon ilk olarak 1959 yalında Texas Air Force Hospital'dan Leslie tarafından
kullamlmış ve 55 vak'a üzerinde.yapılan bir
çalışma sonucu 1982 yılında J. B. J. S. de yayınlanmıştır. Aınterior axilller giriş gerçekte
axiller bir yaklaşım olmayıp sadece insizyonun axiller bölgeye yerleştirilmesidir. Yaltlaşım yine deltopectoral aralıktan yapılmakta-

* Ankara Hastanesi Ortopedi Başasistanı
** Ahkara Hastanesi Ortopedi Kliniği Şefi

dıi. 1909 da Thomas tarafından tarif edilen
corocabrakialis i~e · axiller damarlar arasın
dan yapılan yakla.ş.ım, Bunnel tarafından tarif eililen Brakial plexus ile teres majör arasıindçın yapılan yaklaşım, Parker tarafından
tarif edilen postaxiHer yaklaşımlar ise gerçek axiller ya~aşımlar olup insizyon sk.an
kozmetik olmakla .birlikte önemli damar. ve
sinirler arasından,;, girildiği ,için ,komplikasyon riski nedeniyle zaman alıcı olup ayrnca
omuz anterior bölgesine, del:tppectçraı. aralnktan yapılan gidşim kadar haklın olunamamaktadır.·

'ÇalJıŞmamiz 1983 ...:._ 1987 Yinan arasmaa
6 :kadın· 9 erkeJ{Jolınak iizere 1.5 lhasfada
pıldı. 1 erkek 'hastamız ameliyat olalı 3 ay
olması nedeniyle ı ô.eğerlendir:ıneye alınmadı.
Geri kalan 14 hastamızın takip süreleri 4 y11J.
ile.s ay arasında, değişmektE) ohıp ,,ortalama
takip .süresi 1,5 .yıldır. Bir .hastamız 32 yaşında olup diğer hast.alar 17-25 yaş arasında
idiler,, Hastalarımızın tümünde 5 den az olmamak üzere daha önce .geçirilmiş dislokasyon hikayesi mevcut idi. Bir erkek hastamız
ise 20 den fazla çıkık olduğunu ve çıkacak
diye elini başına götürmeye korktuğunu ifade etti.

ytt-

Vak'aların tümüne Ma'ghuson
Stack'ın
Rockwood modifikasyonu prosedürünü uyguQadık. Hastalar srrtı üstü yataır
pozisyonda
omuzun altına yükseklik konularak yatırıldı.
Kol adduksiyonda iken axiller cilt kıvn:ınının
başladığı yerden insizyona başladı. Kol abduksiyona getirilerek axill<J.ya doğru 5 cm
lik insizyon yapıldı. Cilt, ciltaltı geçildikten
sorura insizyonun alt kısmı hariç extensiv
subfasial disseksiyon yapıldı. Bu insizyonun
her yöne raJ.ıatlıkla ekarte edilebilme olana-
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ğını

verir. Cilt süperolaterale ekarte edildiCephalik ven görülür. Pıroximaıl ve

ğinde

herhangi bir prosedürün
nabileceğini üade ediyor.

başarıyla

uygula-

distaılden bağlaR~ak .~~~"' ~Ifr.·. Delt,<?it, :;~·.; : ·~ ,Lesli~rnilı ,ıoo2ı yiı.lında .yaptığı çalışma ve
pectoralis majore '.arasından parmak diSself- bi:füı:t ça,ıı:Şmainız göstermiştirki, bu insizyosiyonu ile subscapuler adele üzerine uıı;ı.şı~~" nu değerli ·:ve avantajlı kılan bir çok faktörOmuz dış rotasyona getirilerek tüberkülum •' ler vardır. En başta geleni, insizyonun norminus ameliyat sahasında görülür ha.le geti- maı axiller cilt kıvrımı içinde yer aılması vee
rilir. Burrcı,ya.yap;ı,5an subsqap]J1er,adele ayn- kol adduksiyonda iken tamamen axilla içinlır dikişlerle tesbJtf ~çli,lir·~J),ah~: şonra omuz
de kalması nedeııiy lt sırnr yayılmamakta, hiiç rotasyona getirilerek bicipital oluğun la- pertrofiye olmamakta, kozmetik yönden müteralinde t}ibfıTkülüm m~i.usl:l!l aıtına, !>ence: kelll:l!lel sonuç alınmakta&.ır ..·Ayrıc~ insizyore gçılır. Bu fi.Çılan .pencere için subşcapuler nun küçµJ.ı: ol01ası nedeniyle operatff :kaJ:iama
adele sgömülerek) ka}ın ipek.ile. sıkJ.ca kemiğe az. olmakta, ameliyat bittikten sonra der'iıi
bağlı-,nır.: Ekartörler. bırakıldığında dokular doku1arav~ ~ilt altına dikiş gerekmediğin.•.. aktad.ı:r. · Diğer
ve adeleler kendi yerlerine döneceğinden• cilt d~n'. ... · · eliy~t· s. üresi kı.·salın
dikişi iharicinde başka• •bii';<dikiş. materyali YandaJJ.. omy.z eklemi ~teri(;ır inferioit" bölg~
koimağa; geırek kalmaz. Koı 3.. hafta velpo sine ·di~e.k.t l;ıaJ{ış imkanı ~erdiğinden yaı>İla.
~ak bir kapsulografiy{ yada subskapuler ka'.band8ıjı ile tesbit edilir; Dalla sc>nra serbest
b:irakıfa.rak hareketlere •.başlaiıır.
sın transferini daha kolay bir !hale getirmek-

am.

tediıı.

SONU~fu,\R,
7 ay ile 4 yıl arasında takip edilen.· 14

;y*'a:ru.ı:ı .hiı;,l;lirinQ.e .ıreküıA,ens ... görülınedi.
~staj~r aın~u,,attfilı ~~ib~e~ -~. ,aYın ·so~\lll~
ı;la

tüm.oml1Z hareketıe~kfl.Zandılar. 3 ayın.
so.nl,Ulda her,. türlil. . aj:i;~ivi teleJini . . yapa,cEt}{
lıale geldiler..
Kozmetik• gördnüŞ' iS'e mükemmeldi.· Köi
addı:iKsiyoiıda ·'1keiı 'insizyon · skairi tamamen

a3.:nıa. iÇinda. kaıılyor ~e görünmüyordu. .Ao"
dÜksiyoı:ida 'iken• ise ·çok yakından bakılcir~

ğiilad·bne airieuyat olduğundan şüpheye ctü:
şfutecek
derecede
.beli:rsizdi.
'/ ,_,; '', ;"
' ; >· ',,,
';
,'
~)

~)

·

B.i.z. .r~kürrıms yüzdesinin çlah.ı:J. düşük.oh
duğuna inandığım~z ve elimizin bu prosedli.r~.• daha alı~kın plm,as~ .nedeniyle .Mş.gnuson
Stack.'ın Rock:wood :ıncıcli(ikasy(}nunu uyguladi:k. Orjinal makalede 55 .vak'ada Putti Plat
prosedürü µyg_ula:J}rrµş .. Leslie bu· insizyonla
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Klavikula Kırıklarının Kirschner leli İle Cerrahi Te'davisi
,,•,Ii),r .. Maçıit,Ü~r

...... Dr.

D;: ·M~İu;re]itiiAJjACAN

f•

**
GİRİŞ ı

[ite;ratürde

yayınlanmış

birçok klinik

çalLŞma klavikula kinklarıp.da .. seçilec13k. 1te~

davi yönteminin daha çok konservatif olduğunu göstermiştir. Zirn .ko.ns.ervatif y9ntemQede tedavi edilen kırıklar ,Yüksek oranda
iyileşme şansına sahipfü: Operatif tedbirler
genelde selektif olgularda, &'f!I'(;!klidir. Biz bu
yayınımızda kliniğimiZde
uygulanan açık
redüksiyon ve kirschner teliyle tesbit yöntemi ile cerrahi tedavi ettiğimiz 44 olgunun
sonuçlarını sunacağ1:i. Sonuçlanmız bu metodun faydalı olduğunu göstennektediı;,
2

AMELİYAT TEKNİGİ:

Kıni{ böllgesine klavikula alt kenarına
paralel 4-.6 cm uzuı1luğunda insi~yonla girilip fragmanlar eksplore edilir; Serbest frag"
man varsa deperioste: edilmeden· eırepozisyon
kontrolü yapilır. Daha sonra repozisyon çözülüp iki ucti s!vriltilfuiş uyğun kalınlıktaki
Kirschner teli CGerıe'11ıkie 2,6 nilh 1 Çapiridal
dis.tal fragmanın prokı:ıimal ucundan kemik
iliği içine mümkün .olduğu kad2ıı· kırığın
uzağından yani acromion ·ucuna yakın çıkacak şekilde perforatörle sokulu!:'. Bu işkmde
eleli:trikli veya el p' erföratörü kullanılabilir.
Cilt afüna gelen.Kirschiıer teli ucuna cilt in-

sizyonu

ye.pilıp dışa . alımı;.

tör bu uca takilıp

Bu defa perfora-

diğeı; licu fragman hizasına gelinceye kadar dışarıya çekilir: Eğer ka..

.bu .telin . yanından ona
p~aief kfilıa1a:Ü.dp.cİ,bi~ tel daha konabilir.
Cift ·~ygulama.da tel ,kalıp.iıkian duruma göre seçiliF. Kıırık' uÇlan tekrar· repoze edilir
..Je mcEPağız1ı bi.!.". kemik fiksator'ü veya kuv~
nal fazla

1

ge,rıiş.ise

Rıfat ERGİNER

*** Dr. Ümit KANTARCI
vetii Kocher klanipıyla sılb.ca tesbit edilir.
Tek vey~ iki Kirschner teU y-ine ~erforatörle
pfoksimaı fragmanın medüller kanalına sokuluır. Bu sırada klavikula
arkaya doğru
bastırılır. Kirschner telleri proksimal frağ
manın,ön yüzünden ve mümkün olduğu. ka·
dar Kırik bölgesinden uzaktan .dışam çıkarı
lır. Fazla· Çikip; çıkmadığı kontrol edilir. Eğer
kelebek şeklinde fragman varsa kromik
katgütle veya! absorbe olmayan bir dikiş
matecyeli
serklaj yapılır. Periost, ciltaltı
ve cilt usulü iİe kapatılır. Hasta uyanıncaya
kadrur koi ve önkol flasterle gövdeye tesbit
edifü. BU: tesbit ameliyatın ertesi günü Çıkac
rılarak Iı:ol~boyuh askısiına alınır ve bu özellikle omlız ve kol egsersizlerinin yapılabil:
rrıesr' için' 'gereklidir.

ile

MATERYEL:
1953 _ 1973 yıllan. arasında Cerrahpaşe.
s!cü Cerrahi Kliniği ve daha şonra kurulan
Ortopedi ve Travmatqlotji .KUniğinde tedavi
edfüm 163 ;klavikula kmğı öncekibiı; yaymı
mızd~ incelenmişti. C2l . Bu neQ.enle bu çaliş
mamızda 1974 başından 1986 sonutıfı. kadaI'
tedavi ettiğim,iz•olguları inceledik. ,
1974 başından 1986 yılı. sonuna kadar klib
nigimize toplam 619 klavikula kıınğ1 aşvur
mıiır ve buhlann 575'ne konservatif, 44'üne
cerrahi tedavi uygulanmıştlI':. Cerrahi tedavi
uygufadığ1mız ıbu ;ôlgulanmızdıiki
oluş ııedenJ.eıri,

kıınğın

yaş, ,çirıs,c.taraf dağlınp,

lokalizasyon,ttakip süresi, uygulanan tedavi
yöntemleri ve ameliyat sonrası komplik?,S•
yoruar tablolar halinde. verilmiştir, CTablo ı,
2; 3; 4, 5,1 '61.

,***· ~·:· ı'.:i:;. ı];~=z~:~~~"~~~. ·k:r!P~~'.:: ~:i;;;ı~ı~ .~~~;.~:~;,~;,
İst. Cerrahpaşa Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloıı Klınıgı Asıstanı.

Klavikula kı;:ıklarında konservatif tedavi yöntemleri yüksek oranda iyileşme sağ
lar. Ancak konservatif :tedbirleı· •• geı:ıellikl~
4-5 hafta siire~:&.ôg: has'tırya. agnlı •ve {alıaiı:ı.C;
mül edilmesi zor bir durum ya;:at.ııı·. Aynca
konservatif tedbirler nöı"Qv.ı;tskiiler bası, k.ötü kaynama ve kozme.tik aç'!dan k.abul edilemeyecek derecede deformitelere neden olabilir' . (1,5). Cerrahi. tedavi kmk uçlarının
anotomik repozisyonumı sağlar. Dış tesbit
gerektirmez. İyf bir' iç ,tesbit erken mobÜizasyon ile redör oluşumunuda önlemiş olur.
Önceki yıllar klavikula kırıklannın cerrahi tedavisinde en sık tartışılan konu primer açık redüksiyonlar sonra psodoartroz
oranının artması idi.
Örneğin 1960 yılında
Neer konservatif yöntemlerle tedavi edilen
2235 klavikula kırııığndan ancak. 3 dlguda ( %
O,ll psödoartroz görülınesine rağm.en operatif tedavi gören 45 olgudan 2'de (% 3,6) psödoart;:oz tesbit etmişti (3). Rowe 1968 yılın
da ise 690 klavikula kırığından oluşan serisinde konservatif yöntemler sonucu oluşan
psödoartroz oranı % 0,8 iken cerrahi yöntemler sonucu oluşan oranı : 3,7 olarak belirtmiştir. (5) .

dece l'inde

psödoaırtroz

görmüşlerdir

(%

0,9J . C2l Biz ise aynı tedavi yöntemini kulla-

rak t€ıdavi ettiğ.iın~z ;ve. t,akibint.yapabildiği
ınlı; oiı 3ı olgum~zd~ ise. psödf:>artroz görmedik.
K!J&v.ilruliı.ı itinklannın cerrahi tedavisin:de ;Çeşitli cernilıi' 'yöntemler kullarnhr. Serklaş, plak, vida en son olarak tek veya çift
kırschner teliyle tesbit kullanı1an metodla:rdır. Ancak açık rectüksiyon ve Kirsohner teliyle tesbit kaıı.ı~ızca en, fosit ve en uygun
yöntemdir. Bu rnetod yumuşak doku ve perio~tun daha: az· siynlmasıyla yapılabilir. Literatürde karşılaşılan yüksek psödoartroz
oranlaru plak ve 'vida gibi internal tesbit
araçlan~ın uygulanması sırasında periostun
a<şın sıyrılmasındandır.

KAYNAKLAR:
ı.

HOWARD, F. M., and SHAFFER, S. J.:
Injurtes to the Clavicle with Neurovascular Complications. A Study of 14 Cases. J.
Bone and Joint Surg. 47-A: 1335 - 1346,
Oct. 1965.

Neer incelediği 18 klavikuıla psödortroz
olgusunda kullanılan ceıTahi tekniklerin
aşın periost dekolmanı yaptığını vo bunun
psödoa;:troza neden olduğunu· ileri sürmüş
tür. Ay.rıca bu 18 olgunun lO'unda enfeksiyonda gelişmiştir. (3l Rowe serisinde intramedüller Kirschner teli ile tesbit yöntemini
kullandığı olgularda ameliyat sonrı:ısa psödoartroz komplikasyonuna ırastlamamıştır. (5)

2. MANİZADE, D., BAYRAKTAR, K., ÜZEiL,

Paffın ve Jansen 1978 yılında açiıl{ redüksiyon ve Kırschner' telini tesbitedlaveten gerekirse serklaj teli kullanarak tedavi ettiği
73. olgudan ibaret serisinde psödoartroz oranım % 3 olarak vermiştir (4).

4. PAFFEN, P. J., and. JANSEN, E. W. L. :
Surgical Treatment of Clavicular Fracture with Kirschner Wires : A Comparative
Study. Arch. Chir. Neerlandicum, 30: 4353, 1978.

Zenni ve arkadaş1an 1981 yQlında soo klavikula l{ırrığının 2'ine açık redüksiyon ve
k\l.rschnerı teliyle tesbit yöntemini kullanmış
ve hiç birinde psödoartroz görmemiştir. Manizade ve arkadaşlarının 1952. 1973 yılları
arasında ııo klavikula kınğıru açık redük1
siyon, tek veya çift kırschıier teli ile tesbit
yöntemini kullandıkları seride o1gul8rin •sa--
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M .. NİŞAN, N.: Operatif Treatment of
fractures of clav:icle, 3. Akdeniz ve Ortodoğu Q;:topedi ve TrnvmatoloJi Kongresi,
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3. NEER, C. S., II: Nonunion of the Clavicle. J. Am. Med. Assn. 172: 1008 - 1011,
1960.

5. ROWE, C. R. : An Atlas of Anatomy and
Treatment of Mid-Clavicular Fractures.
· Clin. Orthop'., 58 : 29-42, 1008.
6. ZENNİ, E. J., KRIENG. J. K., and ROSEN M. J. : Open Recudtion and Internal
Fixation of Clavicular Fractures. J. B. J.
S. Vol. 63-A S: 147-151, Jan 1981.
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30
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23

TABLO : 1 Klavilı:ula kırıklarının yaş ve cins ve görüldüğü tarafa göre dağıılımı.
Kil.avilı:ula ·Kınklan

Klavikula Kınklan
OLUŞ NEDENLERİ

LOKALİZASYON

144 OLGUl

144 OLGUJ
Olgu Sayısı

1/3 İç .............. .
1/3 Orta ........... .
1/3 Dış .............. .
Toplam .............. .

Olgu

Trafik

Kazası

... ...
Düşme ... ... ... ...
Epilepsi Krizi . . . •. .
Toplam ... ...

1

31
12
44

TABLO: 2

...
...
...
...

Sayısı

...
24
...
19
. . . . . . _ --~--... ...
44

TABLO: 5

Klavikula

Kırıkları

Klavikıula Kırıkları

TAKİP SÜRESİ

KOMPLİKASYON

131 OLGU)

131 OLGUl

En Kısa Takip . . . . . . . . . . . .
En Uzun Takip . . . . . . . . . ...
Ortalama Takip . . . . . . . . .
13 Olgunun Takibi 2 Ayın
Olduğundan

2 Ay
12 Yıl
1 Yıl 8 Ay
Altıında

Değerlendirmeye

Alınmadı.

TABLO: 3

Klavikula

Olgu Sayısı
İnfeksiyon . . . . . . . . . . . . . . .
Psödoartroz . . . . . . . . . . . . . . .
Tel Kırılması . . . . . . . . . . . .
Tel Migrasyonu . . . . . . . . .
Refraktür .............. .
Toplam ..... .

. ..
. ..

. ..
...

4

TABLO: G

Kınklan

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

.

.

C.44 OLGUJ

.
Olgu Sayısı

Vida ........ .
Tek Kfrschner :reu ... ... ... ... ...
Tek Kirschner Teli-Vida . .. . .. ...
Tek Kirschner Te1vr;eı Serklaj . . .
Tek Kirschnıw Teli-~rome Katgüt
Çift Kirr5chner Teli . . . . . . . . . . . .
Çift Kirschner . Teli-Tel Serklaj
Çift Kirschner Teli-KromeKatgüt
Toplam...........................

TABLO:

----2

11
1
2
4
22
1
1
44

.4
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Humerus Proksimal Uç ..lırıklarmm Prong-Atel lıe. Tedavisi
* Pror. Dr. MehıD:et TİNER
** Y:ard. Doç. Dr. Osman KARAOGLAN
*** Uzm. Dr. Ahmet EKİN **** Dr."";·iNuri EREL "
GİRİŞ:

Son yıllarda orta ve ileri yaştaki kişilerde
oldukça sık rastlanan Humerus üst uç kırık
hmnın sonucunda sosyaf ve ekonomik açı
lardan meydana gelen iş, güç kaybı ve günlük yaşamda gerekli fonksiyonlann yapılma
sında görülen kısıtlanmalar dikkati
çekici
boyutlara ulaşmıştır. Bu nede'.nle bu bölge
kırıklarının tedavi ve bakımıyla ilgili çeşit
!li teknik ve yöntemler ileri sürülmüştür.
Omuz ekleminde meydana gelen fonksiyon kaybının .. azaltılması, hastalarda oluşacak iş ve güç .kaybı süresi.pin kısaltılması
tedavide ana ilke olryıuştur. Bu amaç çevresinde yeni teknikler üıreten çalışmalar devam etmektedir.
Humerus proksirnal uç kırıkları tüm kn% 4-5 ini teşkil eder. Yaşlı hastalarda genellikle küçük bir traVına ile ortaya çı
ka,bilir ve çok fazla displasman göstermez.
Ancak orta yaş grubun.da meydana getirebileceği omuz eklemi hareket kısıtlılığı. ve. ağ
TI çeşitli yönlerden hastalarda Önerrili ;sorun[aır yaratabilir.
Bu bölge kirıkları ile ilgili
çeşitli sınıflama metodlan tariflenmiştir. Bu·
gün genellikle kullanıılan Neer'in Dört-Segment sınıflamasıdır. (3,6)
rıklann

Gleno-humeral eklem vücudun diğer eklemleriyle karşılaştırıldığında ileri hareket
kabiliyetine sahip olmasıyla ayrıcalık gösterir. Bunu eklemin gevşek kapsülü, anatomik
yapısı ve çevresini saran kayıoı bursalardan
zengin olmaSı sağlamaktadır. Ancak birr injuri sonrası uzayan immobilizasyon bu !hare-

*
**
***
****
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Dokuz
Dokuz
Dokuz
Dokuz

Eylül
Eylül
Eylül
Eylül

Üniv.
Üniv.
Üniv.
Üniv.

Tıp

Tıp
Tıp

Tıp

Fak,,
Fak.
Fak.
Fak.

Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi
Ortopedi

ketli hali knsıtıamakta ve fonksiyon kaybına
neden olmaktadır.. Bu nedenlle• prosimaı uç
humerus krrıklarında tedavi süreci içerinde
omuz hareketlerinin devamını sağlıyabilmek
önemli. bir sorun olmaktadır. Ancak parçalı
olan kırıklarda hareketin sağlanabilmesi birçok teknikte mümkün olamamaktadır.• (2, 6l
İşte PRONG-ATEL bu amaca yönelik olarak geliştiriimiış birr splinttir. İlk kez 1971
yı1ında K. J. Villiger tarafından
tanımlanıp
kullanılmıştır. (5) •

METOD:
Teknik olarak Prong~Atel sapan şeklin
de bir splint ve kola · uyg'Ulanan yapışkan
cilt tr~siyonundan oluşm~tadıır. Sp[int
tahta veya plastik materyalden yapılabilir
c y,. şeklindeki splintin ailt uçuna ucunda bir
makara. bulunan 15-20 cm uzunluğunda ve I
cm. kalınlığında bir demir parça ilave. edilir.
Bu parça istenildiğinde bunu sp[inte tespit
eden vidanın gevşetilmesiyle harek'et::ettirilebilmektedir. Atelin Axillaya oturan kenarları düzgün
şe)riWe.. ~:yarl~ır;r ve bu bÖlge
önce pamuk :ü~~:riıie<le y ~Çe~en yapılmış
pad'laır ile desteklenip saınlır. Kola medial ve
lat.eralinden uygula'nan · 'yfıpışkan traksiyon
altta oıı&r~non'un birkaç cm altına kadaı:
dev$ eder. Bu bölgede bultınan traksiyoıi
tahtasına bağlanan ip . maı:c:a~ada.h • geçirillp
splintin sap kısmının' l:nedi'a.iirid'.e · buliınart
1
halkiya bağlanır'. · :B~ ipin gerclinılnesiyle
gere!fli traksiyori. sağlamı:'. . Sp1irit :ıiazırlıuİfr~
ken dikkat edilmesi gere~e:h önemli bi; nok~
ta splintın sap kısınma yerİeştirilİniş . ın~a
ranın bunu taşıyan haİreketli demir kısım ile

ve Trav. Ana Bilim

Dalı Başkanı

ve Trav. Ana Bilim Daılı Öğr, Üyesi
ve '11rav. Ana Bilim Dalı Uzmana
ve Trav. Ana Bilim Dalı Asistanı

bu

eksenlerinin ayni olmaması veya
kisma
iki ayrı destek üzerine yerleştirilmiş iki ayrı makara kullanıılması'uygundui« Bu fraksiyonun humerus ··ekseni:iıe · paıralel olarak uygulamasını sağlıyacaktır. (5)

di. Dirsek ve el bHğinde hareketierin' ·neri
derecede kısıtlı olınası halinde kötü, kndi iş
lerini Y'.apabilecek; derecede harekti bıil~na?
iaıra orta hareketin tam olarak bulundu~
ğu hale iyi· olarak değerlendiii:ıni.e yapıldı.

Uygulama ve kullanım oldukça basittir.
Atel uygulanma&ından bir hafta sonra yavaş
yavas pandüler omuz hareketlerine başlanı
lır. Traksiyonun devamı için yapılacak gerdinne işlemi hastanın bu konuda eğitilmesi
ile kendisi tarafından
yapılabiilmektedir.
füıstalar 1. g:ün, 3. gün ve ı. hafta da kontrollara çağınlırlar. Son kontrol atel çıkarıfa
CC\ğı zaman yapılır. Splint içersindeki omuz
hareketleri 3, gün en geç l, haftada başlanır.
Bu egzersizlere tedavi süreci içerisinde devam edilir. Spllint ortalama dört hafta içinde
çıkarılıır ve hasta gerekli egzersizleri tarif
edilip serbest .bIYakılır.

Omuz ekleminde ise hareketler ilk atelden çıkışta ve 1-2 aylık takipte alınan goniometrik değerler göz önünde tutuldu. Buna
göre:

MATERYAL:

1985 -

1987 yılları arasında· kliniğimize
başvuran ve humerus
proksimal uç kmığı
tanısı konaı:;ı.· hastalardan 14 t~nesine. ProngAtel tanımlaııı;ı,n teknikle uygulanmıştır..
Hastalarımızın lO'u kadın, 4'ü. erkek idi.
En genç hastamıız 15, en yaşhsı 80 yaşında
idi COrtalama 57.3). Bütün hastalar hastahanemize düşme sonucunda omuzda ağn nedeniyle başvurdular. Hastaların kırık tipleri
NEER sınıflamasıına göre incelendi. Tedaviye alınan bütün kırıklar kapalı kırık idi. İki
h<0stada hastahanemize müracaatlarında üst
ekstremitede nöroloıjik bulgu mevcut idi. Diğer hastalarda nörolojik ve vasküler sorun
tespit edilemedi. Bir hastada atel içerisinde
iken axiller bölgede yara oluştu ve bu 10
günde pansumanlar ile iyileşti. (Tablo Il

SONUÇLAR:
Çalışmamızda aldığımız

sonuçlar toplu
Tablo II de gösterilmiştir. Hastalarımı
zın ilk müracaatlarında çekilen radyogramlarında. 5 hastada NEER III, 9 hastada NEER
IJ kırık tespit edilmiştir.
ha~de

Hastalarımızın

tedavi bitimindeki hareomuz eklemi yanın
da dirsek ve el bileği eklemide değerlendiril-

ketleıi değerl"mdirilirken

Abdüksiyon : .140 dereceden fazla ise çok
iyi (3) puan, 140-90 derece iyi C(2) puan, 9060 derece orta (1) puan, 60 dereceden az kötü Cül puan.
Fleksion : 90. dereceden çok (3) puan, 90ôO derece (2) puan, 60-30 derece ClJ .puan, 30
dereceden az (Ol puan.

Ekstansion : 40 derecede çok (3) puan,
40-30 derece. (2) puan, 30-20 derece (1) puan, 20 dereceden az coı puan
Rotasyon iç : 50 dereceden çok (3) puan,
5().35 derece (2) puan, 35-20 derece CD puan,
20 dereceden az (O) puan.
Rotasyon dış· : 45 dereceden çok (3) puan,· 40-30 dercfe <2J puan; 30-20 derece CD· puan, 20 dereceden az (O) puan. Şekİinde değer
lendinne ve puanlama yapıldı. CI,2,7)
Toplam
ise

puanların

değer]ıendi!rilmesinde

sonuçılar şöyle değerlendiıildi:

Toplam 25 puandan çok ise ÇOKİYİ sonuç, 20-25 puan İYİ, 15-20 puan ORTA, 15
puandan az ise KÖTÜ sonuç olarak kabul
edildi.
Buna göre sonuçlaırımız
hareketleri yönünden) :

(Omuz eklemi

4 hastada ÇOKİYİ, 5 hastada İYİ, 3 hastada ORTA, 2 hastada KÖTÜ idi. Kötü sonuç
alınan vakalarda dirsek ve elbileği hareketlerininde kısıtlı olduğu dikkati çekmiştir.
Bir hastamızda kaynama gecikmesi görüldü. Bu hastada müracaatında ulnaır sinir
bulguları mevcut idi. Ayrıca bu hastamız a
telini düzenli olarak kullanmadı. Bu nedenlerle atel 6 hafta sonunda çıkarılabildi. Diğer hastalarımızda bu tür sorunla karşılaşıl
madı.
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TARTIŞMA ı

Sonuçlardan görülmektedir ki uyguladı
ile Humerus proksimal uç
kırıklı hastalaırdan 9 tanesinde (64.3 % ) başarılı sonuç alınmıştır. 3 hastada ise hastanın kendi işini görebilecek şekilde tedavisi

KAYNAKLAR:
ı.

American Academy of Orthopaedic Surgeons, Joint Motion: Method of measuring
and recording, 1965.

2.

Hopenf~ld, S., Physical Examination of
the Spine and Extremities page, 19-25,
Appleton-Century- Crofts, 1976.

ğımız Prong-Ateı

sağlanmıştır.

Tedavinin yetersiz olarak değerlendiril
2 hastadan biri uzun takipte uygulanan
fizik tedaviden sonra Orta gruba uyacak
fonksion kazanmıştıır. Diğer hasta nörolojik
bulguları nedeniyle tedavimizden
ayrılmış
tır. Ayrıca bu hastalarımız tedavi süreçleri
içerisinde hekim ile kooperasyonları oldukça
bozuk olmuş ve hastalarım:izm önerilen zamanlarda kontrollara gelmemişlerdir.
diği

Prong-Atel uygulaması ile elde ettiğimiz
sonuçlar göstermektedir ki özellikle orta yaş
üzerindeki humerus proksimal uç kırıklı
hastalarda oluşabtıecek immobilizasyona
bağlı eklem sertlikleri, · respi·ratuar ve dolaşım sorunlaııı bu teknikle
tedavide önemli
derecede önlenmektedir. Prong-Atel uygulaması kliniğimizde uygun vakalarda. tatbikine devam edilmektedir.
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olıuş

Tipi

Cins

nedeni

Neer
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vascu.
bulgu

Kadın

Düşme

m

Ulnar
sin. lez

5 Haf.

. ur

Yok

5 Haf.

III

Yok

4 Haf.

II

Yok

4 Haf.

II

Yok

5 Haf.

Kı
.nk
Yaş

Has. No.

-----------·-----
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1
-·---· ----------'"--------2

---·------- -·-
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60

Düşme

---------------------------------- - - - - - Düşme
Kadın
75
3
-------------·-----------·
Düşme
4
Kaclın
58

Tedavi
süresi
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·.·
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5
--~--------

---------~

----~~~-------
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6

Düşme

-·

·-----------Düşme
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3.5 Haf.

sin. lez.
~--

1

---

7

51
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Düşme

n

Yok

8

34

Kadın
·--------

Düşme

ll

Yok

4,5 Haf.

9

:ao

Kadın

Düşme
·----

III

Yok

~.5

10

15

Erkek

Düşme

ll

Yok

4 Haf.

---

I

-r

75

4 Haf.
"

.

11

Haf.

Erkek

Düşme

n

Yok

4.5 Haf.

Yok

4 Haf.

12.

13

53

Kadın

Düşme

56

Kadın

Düşme

ll

Yok

3 Haf.

78

Erkek

Düşme

III

Yok

4 Haf.

ll
--------

--·---

14

Yaş,

•..

ort. 57.3
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Prong-Atelden j!çlkışta Hareketler
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1
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1

Orta

Ortd·
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3
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1
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2

2
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1

2

2

2
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3
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3
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Çoouklarda.:Hü.merus ·s.uprakon'diler, Kıriklar,md~,·Aç,k.··.Redüksiyon. .
İriter11al Fiksasyon Yöntemi İle Tedavi
* Op. Dr Şükrü BUDAK
** Dr. CÜneyt MİRZANLI

** Dr.
GİRİŞ:

Humerus suprakondiler .kırıkları çocuklarda en sık görülen dirsek kırığı tipini
oluşturmaktadır,
(1,4,9,10,12,l Bu Imıırklar
Volkmann iskemik kontraktürü, kalıcı sinir
le~yonlaırı ve miyozitis ossifikans gibi ciddi
fonksiyon kaybına yol açan ürkütücü komplikasyonları yanında; kolun taşıma açıısında
ki degişime bağlı o[arak oluşan cubitus varus ve valgus gibi ciddi bir kozmetik problem arz eden deformitelere. neden olması
ilede önem taşımaktadır. (7).

Kırığın bulunduğu bölg~de öu'ern,:li nörovasküler yapıların' bulunriııın., 'redüksiyonun
kC!nirima güÇlüğÜ, maiuriioıi ~e dirsek ~kle~
miride sertlikler · oluşmasi bu kırığın çocuk
kırıklarıı · içerisind~ en .fa~ıd Özellik · gösteren
ve .t~a~isid~ ÖZ~l bilgi 've becert. gerektiren
bir kmk tipi olmasına yol açmaktadır.
Humerus supr:akondiler 'o:ırıklanrun tedavisinde gerek konservatif gerekse operatif birçok tedavi metodu bulunmakta, fakat
hiçbiır metod her kırık için uygun olmadıığı
gibi; herkes tarafından kabul edilen tek bir
. metodda bulunmamaktadır. (7)
MATERYEL Ye METHOD

ı

1982-1986 yrllarını kapsayan 4 yııllık bir.. ·
dönemde SSK İstanbul Hastanesi Ortopedi
ve Travmatoloii Kliniğinde toplariı ·89 hume:
rus sUprakondiler kırığı ·g~e:k konservatif
gerekse opeı:atif.Yöntemlerle'tedav:i edilmiş,.
bunlardan 53'üne operatif tedavi uygulaınmış,

operatif tedavi uygulanan hastalardan 37'sinin 3 ay ile 4 senelik bir zaman peıryodu
içerisinde kontrollan yaprlmış, geriye kalan
16 hasta ise düzenli olarak kontrollara gelmedikleri için takip edilememiş ve bunlar
değerlendirme dışı bıralmlmışlardır.

Hastalarımızın en küçüğü '2 en büyüğü
13 ~aşında olup, vakala:nn 12'si kız 41'si erkektir. Orta:ıama yaş 8.05 olarak: bulunriıuş
tur. (Tablo ll
Olguların % · 83'unda kırık ekstansiyon
tipi, %5.6'sında fleksiyon tipi olup; % 10.9'unda ise öne ve arkaya deplasman gösteırme..
yip, medial ve laterale tilti olan CHolmberg
kriterlerine göre. Grade H tip kırıkl .ve hastanemize geç baııvurdukları. için ,.cerrahi. te7
daviye adı;ı,~ .oları vakalardır,

53 vaka içerisinde 2 vakada ilJ.ave olarak
önkol çift kırığı bulunmakta idi; % 96.3'ü kapalı % 3.7'si ise açık kırıktı.
Vakalanmızın çoğunda h-ıırık

yüksekten
sonucu oluşmuştu ve mevsim itibarı
ilede yaz aylarında pik yapmaktaydı. Yine
dominant olmayan ekstremite olgti;ıarın %
58'inde kırılmıştı.

düşme

Hastaların hastaneye ortalama başvuru
sü::'esi üç gün olup geç başvuran hasta sayı
sı 8'di ve bu vakaların tümüne daha önce
sınıkçılar tarafından müdaha~ede
bulunulinu~ olup bunlardan 2 vakada Volkmann iskeinik kontraktürü gelişti, 1 vak.ada ise N.
Radialis paralizisi mevctlttu.

* SSK İsuanbul ı~~~iı~Pedi Y~';Tl'~~~1;9Jpii U;ZIQ.a.IV.·.T

*" SSK

İsmail KARAASLAN

İstanbul Hastanesi Ortopedıi ve Travmatoloji Asistanı

Kırığın derecesi orijinal grafilerde Holmberg kriterleri kullanılarak kınk fragmanlarının deplasman derecesine göre yapı[dı (7)
Olgulapn %·.60'y'unda Grade HI,.% 37,2 ·sinde Grade IV, % 6.8'i:iıde ise Grade II tip kı~
rık mevcuttu.

Konservatif ola;rak tedavi edilen 31 vakadan 28'ine. kap~ı redüksiyonu takiben posteıior aJçı • a\elind~: 3, J:iafta süre ile dirseği
fleksiyonda ;önkolu pronasyorı.: yada supinasyonda immobilize ederek tedavi edildi, geriye kalan 8 olguda ise olecranondarı iskelet
traksiyonu yapılarak hasta 2-3 hafta süre ile
traksiyonda tutuldu, daha sonra dirsek bir
hafta daha postirior alçı atelinde immobilize
edildi ve bunu takibende aktif dirsek hare~
ketlerine başlanıldı.
Biz buradaki çalışmamızda açık redüksiyon intemal fiksasyon yöntemi ile tedavi
ettiğimiz 53 vakadan kontrollarnnı ·yapabildiğimiz
37 vakayı Flyrin kriterlerine göre
(Tablo m değerlendirdik ve 8 vakada çok
iyi 18 vakada iyi, 5 vakada orta, 6 vakada
ise kötü sonuç aJdık.
TARTIŞMA:

Pediatrik yaş grubu içerisinde, tüm ekstremite kmıklan arasında humerl:is suprakondiler kırıkları önkol' kınklanndan sonra en

....
,...

ı::ı
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görülen ikinci kırık tipini oluştunnakta
cı, -4, 7 ,9, 10, 12,) Suprakondiler bölgenin özellik gösteren bir bQlge olması nedeni
iled.e }bl1 • bqlge. kıp)rJ.arında r~üksiyon kaybı, siffir .faralaiımasi 'gib( kofuplikasy'onlara
dalı~» sık rastl~nılnıakta ve diğer tip ekstreınite. kıtırıkfürına gÖrede daha zayıf neticeler
elde edilmektedir. ClO)
dır.

Yaş grubu
olarak ilk 15 yaş içerisinde
daha sık görülen bu kırıklar erişkinlerde
nadir olarak rastlanılmaktadır. Bu durum
~.u ışekilde açıklanabilir :

Çocuklarda dirsek eklemi kapsÜıÜnü~ ön
bölümü ve kollateral ligamanlar ·kemiğe göre daha dayanıklı oılduğu için travmanın etkisi ile kemik daha kolay kı:nlmaktadır. (9).
Tüin çocuk kınklarında olduğu gibi kon~
servatif metodlar bu kırığın tedavisi içinde
geçorlidir ve birçc,k yazar suprako~1diler 1n:::•ıklarda ·kapalı rnpozisyonu takiben• alÇi ime
mobiliz~sy?nlliıu önermektedir. (12)
Bu görüşe karşı olanlar ise aşın şişme,
nörovasküler kusur ve ileri derecede deplasman gösteren kırıklarda kırık redüket edilip .dirge~ 90 derec~ fleksiyona ·getirildiğinde
a:iı.tecubitaı fossanın hacmi daıraJdığı için basıncı~ arttığını, .radial nabızın kaybolabildiğini v.e triceps ile<posterior periostun .stabili~
ze .ediCi etkisi bu pozisyonÇla ortadan ·kalktı-

·.,

ıO

Pili

sık

Erkek
Kız

ğıi ı9in:;:~iyomlıJ_;,,ını.ybo1Şn:ı;t ,:':~Ql\;allıı#:lı

cubitus:::Vatusuru~ohıştuğun't);:

"9:e

blll:.il..~b.lede

buı: tcdaw Şe"\cl:inin': yaquzcaCu~eı:üa~)fYada

minimal deplasma;;o;ıgös~ı;eJı .. :vevŞjŞl;Ue ::oluş
rnada:µ ev.ve! başvurup .kapa,lı repozisyop. ya-

p~lah ııasul1~rd~ ~ti.y~';oı~Bneb"~ğilir\oyie-

ın~kteair.~ ci;'2~~ı·~:;.,,. :~;·~:~~;.'· :·~'~·,.~i~-~ ...= '""
Rang bu durumu supraRondiler {b1em
olaralii açıklanii~ :ve ..<Fteksiyo:if,kınğı .sfabHizo E•der/:füqrn:r''dolaşımı kesintiye . uğratır>
şeklinde ifaa{:etmiştir. c9ı

·

Difie~ .bir alter:;;_aÜf' tedavi cietoclu olan
traksiyon tedavisi, birçok yazar taiafından
geniş uygulama alanı bulmaktadır.
(3,7,10,
14)

Traksiyon tedavisi cilt ya da iskelet
traksiyon şeklincle . yapılabilir. Cilt traksiyonu Dunlop'un orijinal makalesinde belirttiği
gibi yada bunun modifiye şekli olan düz lateral traksiyon şeklinde uygulanabilir, Düz
lateral traksiyonun. en büyük avantajı önkolun taşıma açısının karşılaştı~alı olarak
kontrol edilebilmesi ve bu yolla cubitus varus deformitesinin önlenebilmesidir. (7) . Diğer bir tıraksiyon şekli olana olecranondan
vida yada Kirchner teli ile yaı:)ıılan iskelet
traksiyonuda yine suprakondiler kınkların
tedavisinde uygu[ama alam bulmaktadır.
(14l Tip III ve tip IV. kınklaırda kapalı re.pozisyonu takiben lateral yada overhead
şeklinde yapılan iskelet traksiyonu ile distal
fragmanın varusa olan tilti kontrol edilebilmektedir. Her iki metodunda başlıca dezavantajı yaklaşık 2-3 Iiaftallık bir hospitalizasgerektiırmesidir. Ayrıca gerek cilt gerekse iskelet traksiyonu uygulanan vakalarda redüksiyon kaybı görülmekte ve hastalar geç
olarak cerrahi tedaviye aday olmaktadnrlar.
Konumuz olan kapalı yada açık redüksiyou takiben yapılan internaı fiksasyonlar gü~
nümüzde daha sık olarak popfüer olmaya
başlamışlardır. (5, 6, 8, 10, 11, 13). Geçmişte
açık redüksiyon ve internal fiksasyon yöntemi eklemde sertlik oluşumu, infeksiyon,
myozitis ossifikans ve geç varus deformitesine yol açma gibi komplikasyonlaırı yanında;
cerrahi tedavi ile alınan sonuçların konservatif .metodlarla alınan sonuç>lardan daha iyi
olmadığı. şeklinde elel)tirilere uğramıştır. ( ı2ı

Günümüzde kabul edilen g~~);:göre
suprciwndiler kırıklar _sonrası oluşan varus
a.eJ'orfuitS"si.: saruııa1~',.ğifü'~ouyüirieızıp1a:Mnda
ifF'büY:üme1 ;'id'~:rigeStzıig!nl:ierr'' "de~;"1 distır1
:tragffiatiın %\:iı,ıiV;bra.rı\ \lf1 tlii'de:tf'ôRlı'ii 5 bHiş:.

fualCtaiii't'. ~i~P'i3l" Bıf dürum'~i.ı.ni::aii 5 klfrğıfi
l:ii~' ariatomik' ·reüllitsı§oıih. ka~anamk
Önlonebilit~ :Bfz1mcfe' kJtu ~önuÇ aldığiili.11:
kaiarımızda· cui:Sitıts \r~rus"deformites:l' riieCiiL
ı:if a':hgtıi~.Yori'·'ile · bfrlfkt~ hatali r'e;füksiyon~
dan ofüşmuştüf? ·

t'aiU ·

va?

Gerırahi ·tedavi ile ilgili olarak p0stoperatif eklem sertliği oluşu.mu ise. en sık .tek,,
rarlayıcı
redüksiyon denemelerinden ve
traksiyon tedavisi uygulanıpta teclavi süreci
içerisinde reclüksiyon kaybı gözlenen ve .geç
olarak cerrahi tedavi· yapılan vakalarda göz"
leiımektedir. Yine birçok otör tarafından kabul edilen görüşe göre posterior girişle yapılan internal fiksasyonlarda postoperatif eklem sertliği· oluşumuna daha sık rastlanıl
maktadır. (13). Buna neden olarakta bu girişin yumuşak dokularda daha fazla travmatizari. bir etki yaptığı ve bu yolla yapışıklık
lara yol açarak eklemin hareket kapasitesi
üzerinde oılumsuz bir etkiye yol açtığı düşü
nülmektedir. Atravmatik bir giriş olan anterolateral girişlerde ise bu komplikasyona
nadir olarak· rastlanır. Bizcle kendi kliniği
mizdeki vakalarım1za posterior grişi geç olaraJc başvuran ve daha önce konserva.tif tedavi uygulanıpta sonradan cerrahi tedaviye
aday olan vakalarda daha geniş bir ekspojür
sağlayıp kırığı tam olaırak
rep0ze etmek
amacı He kullandık. Diğer vakalarımıızda ise
anterolateral ve anteromedial girişleri kullanarak dokuları daha az tıravmatize etmeye
özen gösterdik ve uygun bir p0stoperatif bakım ilede bu komplikasyona nadir olarak
rastladık.

Daha önce ehliyetsiz kişiler tarafından
müdaihalecle bulunulanlaırda ve nörovasküler kusuru mevcut olanlarda da cerrahi girişim seçkin bir metod olarak görülmektedir.
Bu yolla hem nörova.sküler yapılarr-a olan ba.
sı ortadan kaldınlabilmekte hemde
kırığın
uygun bir şeki'lde rep0zisyonu sağlanmakta,..
dır•.

SONUÇ

ı

Humeru.s suprakondiler
kınklannda
redüksiyon internal fiksasyon . yöntemi
gittikçe .daha çok uygulama alanı bulmaya.
başlamıştrr. cs.a, 11, 13). özellikle Grade ID
ve Grade IV tip kırıklarda tam bir anatomik
redüksiyon .elde etmek konservatif yöntemlerle güç olıruıJtta; yine daha önceden ehliyetsiz kişiqer tarafından müdahalede bulunulanlarda ve geç olarak başvuranlarda hem
bu yapılar üzerine olan basıyı ortadan kaldırmak ·hemde iyi bir redüksiyon sağlamak
ancak cerrahi metodlarla mümkün olmaktadır. Açık redüksiyon ne kadar erken yapilır
sa sonuçlarda daha iyi olarak geırçekleş:ırtek
te ve uygun bir rehabilitasyon programı Hede tama yakın fonksiyon sağlanabilmekte
dir. Grade I ve Grade II tip kırıklarda ise
kapalı rnpozisyonu takiben· yapılan immobilizasyonlar seçkin bir tedavi şeklidir. Sonuç
olarak Grade III ve Grade iV tip karik:ların
cerrahi, Grade I ve Gr2de II tip kırıkların
konscrvatif olarak tedavi edilmesinin supTakd.ndiler kırık tedavisinde en uygun tedavi ~ekli olacağı görüşündeyiz.
açık

ÖZET:
Çocukluk döneminin en sık görülen kı
birini oluşturan humerus. suprakondiler kırıkları ile ilgili olarak 1982-1986
kapsayan bir dönemde SSK İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Gerek konservatif gerekse cerraihi olarak tediJe:ri yapılan 89 hume:rus suprakondiler kırı
ğıı.ndan 53'üne açık redüksiyon internaı fiksasyon yöntemi ile operatif tedavi uygulanmış'; bu vakalaının 37'sinin 3 ay ile 4 senelik
bir zaman peryodu içerisinde takibi yapılmış
ve sonuçlar Flynn kriterlerine göre değerlen
rilerek sonuçlı?r bu çalışmamızda bildiri olarak sunulmwştur.
nklaırından
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Suprakondiler Humerus Ekstansiyon Tipindeki
Tedavi Etkileri
Prof. Dr.

Rıdvan

EGE,

Dı·.

Sinan ADIYAMAN,

Kırık Olgularında

Dr. Ahmet EGE

Çocuk humerus distal kısmı elastiki ve
dirsek kapsülü ve kolleteral bağlaın gergin
olduğundan
epifizer plağın .proksimalinde,
suprakondiler kırıkları çocuklarda çok görülür.

oranı Aykurt'ta % 75, O. 'Elroğlu'nda % 78.1
Wilkins'te % 63.6 dır. Çok görülen ekstansiyon tipindeki suprakondiler kırıkları Felsenreich üçe ayırmıştır <Tablo - 6) .

Çocuk dirsek bölgesi kırıklannıın yanı
da.n fazlası suprakondiler kınktır. Bizim
1959-1986 arasında izlediğimiz 549 dirsek kın
ğında 327 si suprakondiler ve bunlardan 313
ü C% 57l si ekstansiyon tipi suprakondiler
kırıktır CTablı - ll. Bu oran diğer serilerde
şöyledir: Polatkan % 46.6, Henrikson % 53,
Blount-Smith % 60, Boyd-Aıtenberg % 65.4.
Bu kırıkllardan bir kısmımda başlagrnçta ezilme, burkulma tanısı konulduğu için bize ancak komplikasyonları ile baş vurur.

rık ayrılmamıştır.

Bu bölge kırıkları daha çok dirsek ekstansiyonda iken
abduksiyondaki el üzerine düşerken ve adduksiyon zorlaması ile
olur. Fleksiyon zorlaması ile olan kınk daha
azdır.

Bizim 313 o1gudan 285 i (% 91) ekstansiyon tipindedir CTablo-2). Bu oran Türkiye
deki inceleme fırsatı bulduğumuz yayınlarda
şöyledir: O. Eroğlu % 95, Göksan % 98, Çeliker % 92, Aykurt % 88, Polatkan % 87.
Yurt dışıı yaymlarda ise: Spee d% 60, Wilson
% 75, Eliason % 84, Connolly ve Tachdjian
% 95, Wilkins % 97.7, Blount ve Schultz %
9U.

Bizim olgulardan 11 i (% 3.5) açık kınk
tır (Tablo - 3l. Bu oran O. Eroğlu'nun seri~
sinde % 11.2, Wilkins'in literatürde 31 yayından topladığı 2520 olguda % 3 tür.
Ençok 1-8 yaş arasında görülen <Tablo
4l l;m oran bizde % 50, O. Eroğlu'da % 46 ve
Aykurt' ta % 34. dür. Bizim olgulardan % 69 u
kız.,çoc_uğu.dur (Tablo - 5l.· Kızlarda görülme

1. Grup : AQJlanma yok veya

azdır, kı

2, Grup : Açılanma vardır fakat fragmanlar birbirinden ayrılmamıştır.
3. Grup : Ka~a
rinden ayrılmıştır.

vardır

ve uçlar birbi--

Ekstansiyon tipinde distal fragman triseps etkisiyle arkaya ve yukarı çekilir Proksimal fragman ön yüzünden periost sıynlar
ve proksimal fıragman biseps etkisiyle öne
ve aşağıya çekilir böylece brakial arter ve
sinirler de zedelenebilir. Bizim 313 olguda 5
(% l.6l radial sinir, 3 C% 1.6l median sinir
ve 2 <% 0.6l ulrutır sinir kzyonu gelişmiştir,
toplam % 3.1 dir. CTablo-7l.. Sinir komplikasyon oranı diğer yayınlarda şöyledir : Rang %
10, Boyd o/o 4, Serrill ve Wilkins % 7, Hordeger % 5-8 ve Polatkan % 1.3. Çocuk düşer
ken el supinasyonda ise distal f<ragman me~
diale, supinasyonda ise laterale kayar.
Fleksiyon tipindeki kırıkta proksimal
fragman arkaya, distal fragman öne ve yukarıya kayar. Nörovasküler komplikasyonlar
çok az görülür.
Belirti olarak özellikle ekstansiyon tipinde CTablo-Sl dirsekte süratli şişme, genişle
me, hareketleırin ağrılı ve sınıı'lı olması, krepitasyon, kolda kısalma görülebilir. Dirsek
çıkığından ayart edilmelidir. Sinir ve damar
kontrolu yapılır, Ön-arka, yandan ve gerekirse. oblik dirsek grafileri her .iki dirsek için
yapılmalıdır CTablo-9l.
Gerektiğinde
o.blik
grafi yapı~lil.". Ekstansiyon tipindeki kırıklar-
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Biz ilkin 1968 de Hareket Sistemi Travmatolojisi kitabımızda yayınladığımız manipulasyon yöntemini 25 seneyi aşkın süredir
1 - Hiçbir şey yapmadan tesbit,
kullanıyoruz. CŞekil - , ) . Yardııncılai'dan biTi
2 - Manipulasyonla redüksiyondan sonhumerus yukarsıdaın, diğeri hastanın eli vera tesbit,
ya bileğini kavnyarak, tutarak karşı yönler3 - Traksiyonla redüksiyon,
de çekerek traksiyon yapılırken iki baş paryukarı kayan
4 - Kapalı redüksiyon ve perkutan ola- . mağırnıızla. dirsek aıkasında
distaıl
fraiman
ucunu
aşağıya
itmeğe ve iki
wak K-teli ile tesbit,
elin dörder pannağı ile önde distale kayan
5 '- Cerrahi redüksiyon ve internal fik:proksimaı fragmanı yukarı doğru çekmeye
sasyon.::
ç'aııŞıfarak wedüksiyon sağliyoruz.
Yanlara
Bunlar hillıricta; kısa: bilgi ~ereliılı.
kayma
varsa
buda
elimizle'
iterek
dfuelüıir.
J,;ı ,;,,'l
",,
Sonraki te~bit biçimi ve ~üresi i. yöntemde1 - Hiçbirşey yapmadan
tesbit ,.:
;
ki gibidir.
Birinci gruptaki aynlmaı,mş ve açıianma
Q. Eroğlu 390 o!gud~ % 49 unda maniyapmamış kınklaırda dirsek 70 derece Co yönptilasyon yapmıştır. Biz 3ls, oigum~un 110
temine göre 110°> fleksiyona '· getivilerek kolunda ( % 35) manipu1J.a$yonla redüksiyon
tuk al1ıından:MP eklemlere 'kadar oluklu alyaptık, 59 ~da % Sll somıç b2şaıılı ol~'tak
çıya alıyoruz, alçu humerus kondilye epik:ondeğerlendirilmiştir.
dillerine iyice oturtu~ur. Bu. açıyı 90°. yapanlaTda vardır. DiTSekte şişme devam edebile3 - Traksiyonla Redüksiyon ve Tesbit:
ceği için bunlarda asla dairevi alçı yapılmaz.
Dirsekte, şişliğin fazla olduğu, geç getiHasfa ilk günü sık aralarla nabız ve si- rilen ve manipulasyomin başarısız olduğu
nir yönünden, 3 ve 7. ·günler radyografilerle olgularda uygulanıı.r.
kayma yönünden kontrol ediUr. 3 hafta sonBunlarda flastooe indirekt olarak veya
ra dairevi alçıya alınabilir.. Tüm tesbit süresi
olekranondan epifizer plağa dokunmadan
5-.s haftadır.
,
,
geçirilen Kirschner teli ile veya ulna proksiSuprakondiler kınklann · DePalma üçte maline yerleştirilen kortikaI vidadan direkt
birinin, O. Eroğlu dörtte birinin bu grupta traksiyonla redüksiyon denenir. Kol yana.olduğunu belirtmi.şlocdir.
önkol yukarıya (magnuson), dirsek 135 dere\Bizim 313 olgudan 66 sı C% 21) bu grup. ce fleksiyondayken kol yere doğru, önkol
yan yukarıya CDunlop), veya dirsek 90° flektadıT ve yukardaki yöntemi uyguladnk. Hareket ve egzersize 5-6 hafta sonra başlattık. siyonda iken humerus tavana doğru (karyoBu grupta 66 olgudan 80 ında ( % 91) sonuç lada) çekilir ve önkol gövdeye paTaJeı olarak
askıya alıınır Cover-head pozisyonu).
başarılı olarak değerlendirildi.
da tedavi seçenekleri
lir CTablo-10).

beş

grupta özetlenebi-

':'•;

Dirsekte 15 dereceden fazla hareket sı
nırtılığı olmaması, hareketin ağrısız olması,
10 dereceden fazla varus ve valgus defoırmi
tesi ve diğer nörovasküler deformitelerin olmaması başanlı sonuç olarak değerlendiril
miştiır.

2 - Manipulasyonla redüksiyondan sonra tesbit :
2. ve 3. grup kırıklarında vakit geçirmeden manipulasyon denenir. Böylece fragman
uçla.rmın veya artan şişliğin
norovaskü~eır
baskı yapniası önlenir.
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Biz daha çok Magnuson ve Dunlop yöntemi ile ve Kirschner teli ile iskelet traksiyonu uyguluyoruz. Ödem ve tahriş alan dirsekte cilt traksiyonunu sakıncalı buluyoruz.
5-10 günlük tır'aksiyondan sonra redüksiyon
sağlanırsa ya traksiyon ağırlığını azaltarak
traksiyonı:ı. de\'.'aın
ediyoruz veya kolu 7ff'
fleksiyonda oluklu alçıya alıyoruz. Traksiyondan sonra sinir komplikasyonları CFoster %
26) ve varus defonnitesi CFoster % 20 Rush
% 25, Prietto % 33) görülür. Foster'in traksiyonlJ.a tedavi ettiği 70 olgusunda % 26 sinir
komplikasyonu, % 20 defocmite gelişmiş, %

20 sinde yeniden manipulasyon ve % ıo unda cerrahi. redüksiyon· gerekiniştir. Aykurt
49 olguda iskelet traksiyonu ile O/o 76, Rush
75 iyi sonuç almıştır,. O. Eroğlu'nun 39 olgusunda (olguların % 10) traksiyon uygulanmış fakat buna ait sonuç değerlendirilmiştiY.
.. Biz .313 olg\ıdan 6Ş üİıde C% · 20) traksiyon tedavisi uygiılaôlı.k. Ortallama traksiyon
sü.resi 9.1 güıı ve 63 olgudan 42 sinde (% 66)
sonuç yeterli bulÜrı.muştur'.
..
.Başarı. oranınıın· pek yüksek olmayışı ve
nedenile biz son 8-7. senedir 4aha az traksiyon uygula,r hale geldik.

komplikasyonları

Kapalı

Redüksiyon ve Perkutan Olarak Kirschner Teli ile tesbit :
4 -

Manipulasyon veya traksiyonla redük<ıi
yon sağlandıktan sonra epikondiler bölgelerden humerus eksenine 40° açı yapacak biçimde ve 10° arkaya açılanarak geçirilen
Kirschner teli ile tesbit edilir ve dirsek 90
fleksiyonda iken kol alçıya alınır. Uçlan cilt
dışında bırakılan teller 3 hafta sonra çıkarı
lır ve k<Yl dairevi alçıya alıınır.
Fowler bu yöntemi uyguladığı 110 olguda başarı oranını % 80 dlarak bildirmiştir. İ:r
vine 28 olguda başarı oranını yüksek bulmuştur.

Biz 313 suprakondiler

kırıktan

27 sinde

% 9) ilkin kapalı yöntemle ıredükte ettikten

sonra Kirschner teli ile tesbit yaptık ve 18
olguda (% 79) sonuç başarılıdır.
5-

Cerrahi Redüksiyon ve Kirschner te-

lli ile tesbit :
Kapalı yöntemle redüksiyon veya tra.ksiyonun başaııısız olduğu durumlarda, nörovasküler bozukluk olanlarda ve aşın hematom
bulunanlarda cerırahi redüksiyon yapılır. Lateral, medial veya posterior kesiyle girilerek
cerrahi redüksiyon yapıhr. Biz genellde ıate
ral kesiyi tercih ediyoruz. Redüksiyondan
sonra dış epikondilden ve gerekirse iç epikondil yukarısından uzunlama eksene 40°
açıyla geçiırilip proksimal
fragmanda karşı
kortekse geçecek şekilde çapraz olarak yerleştirilir.
K-tellerinin ucu dışarda bırakıılır.
Dirsek fleksiyonda iken dluklu alçıya alınır.

Hart 138 olguslindan 15 inde (% lll cer-

rahi tedavi

g~i'ektiğj;ni bildiimiştir.

O. Eroğlu 300 olgudan 25 inde .C % 6) cı::r:
rahi redüksiyon yapıldığını bunlaırdan % 72
sinde sonucun iyi. ve orta olduğunu, % 28 inde kötü olduğunu bildirmiştir.

., Biz 313 olgudan 47 sinde C% 15) cerrahi
redüksiyon ve Kirschner teli ile tesbit yaptık;
sonuçta; % 81 i başa.rıh olarak .değerlendiri1"
miştir .
Çok

değişik

yöntemleri

uygulıyanlııqrı,

arasında başarı oranlarının fark,liı olması ya.
nında aynı

yöntemi uygulıyanlar arasında
bile çok değişik oranlaır belirtilmiştir. Bunda
uygulanan yöntem ve seçnen olgularla değerlendirme kriterleri arasındaki farklar da
etkilemektedirı. Bizim 313 olgudan değişik tedavi yöntemleri. ile alınan başaru oranları
şöyledir CTablo-18) : Olduğu gibi tesbit edilen 66 olguda % 91, Manipulasyonfa redükte
edilen ııo olguda % 81, iskelet traksiyonule
tedavi edilen 63 olguda % 66, perkutan
Kirschner teliyle tesbit edilen 27 olguda %
79, cerrahi redüksiyon ve Kirsdhner teli ile
tesbit edilen 47 olguda % 81 diır. Bizim ençok uyguladığımız tedavi yöntemi C% 35)
manipulasyonla redüksiyon, en yüksek başarı oram ise sırasile olduğu gibi tesbit edilen (% 91), manipulasyon ve cerrahi tedavi
uygulananlar % 81 dir.
Fleksiyon Tipi

Kınlı:

:

l7 fleksiyon tipi kırıktan 7 sinde kayma
veya çok az olduğu için yalnız alçı
tesbiti, 3 ünde manipulasyon, 2 sinde kapalı
redüksiyon ve perkutan Kirschner teli ile
tesbit, 2 cerrahi redüksiyon ve Kirschner teli
ile tesbiti yapılmıştır. Komplikasyonlar
CTablo - 17) Suprakondiler humerus k,ınkla
rının erken ve geç komplikasyonlan
ç.ok
önemlidir. Wilkins incelediği literatürde 4520
suprakondiQer humerus kırığından sonra %
0.5 oranımda Volkmanrn kontraktürü görüldüğünü bildirmiştir. Biz 313 olgudan 10 C% 2..5)
Volkmann kontraktürü gördük. BunlaQ"dan 7
si kırıkçı ve sınıkçı tarafından sarıldıktan
sonra bize gelen olgulardı. Kapsül kontraktüolmadığı
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rü, hareketler!: sınırlar: Bazen: ,,iyileş,en, fragman ve egzersizlerin geç l;)aşıatıJ.ması. da .dirsekte. hareket sını:rlılığına neden olur. Fleksiyon ve .ekstansiyond;:ı'. norinal. dirs~ğe' göre
15. dereeeden fazla kıısıtiama olanların orclru
% 2 dir ve çoğuniuğu geç getfri\en olgulardır. En önemli geç komplikasyonlardan biri
kırıkta kötü kaynama· sonucu gelişen valgus
ve varus deformitesidir. 'Normalde. ortalama
5-6 derece olan taşıma açısı Cyana açılanma).
nın artması hareket, duruş ve gelişme bozuklukla..'! ile ulnar sinir gerilmelerine neden
olur. Bizim izlediğimiz dlgularda 6 dereceyi

210

geçenr yana; açllı:ınrna: deformite: .oranı .. %. J.5
tir;· Sinir kE>mplikasyon.u· Jitw::atürde. % -1.3-.%
m· aı'"asında gösterilıniŞtir bizim seride ise ş
radial, 3 mediap. ve 1· ulnar sinir olmak üzere toplam %.3.1 diır.
, Göriilüyorki, çocuklarda çok görülen hu~
merus ~prakondiler kıriklannın komplikasyonları ve başarı oranl0.rı. da yüksek olduğundan erken ve uygun redüksiyon, erken ve
zorlayıcı olmıyan egzersizlerle uygun tedavi
edilirse sonuçlar. daha başarılı ve yüz güldürücüdür:

·Çocuklarm~,Oistal· Humer11s Kondiler Bölge Kırıklarında
Cerrahi Tedavi Sonuçları
* Dr. Uğur ÖZİÇ

** Dr. Rıfkı US

SSK. Tepecik Hastanesi Pediatrik ortopedi ve Travmatoloji Servisinde 1983~1986 yılları
arasında cerrahi tedaVi gören 53 deplase disrol çağrısına gelip klinik ve radyolojik incelemeleri yapıla.bilen 33 vaka değerlendirme
ye alındı.
26 erkek, 7 kız çocuğundaki yaş ortala7.8 dir. Kıırıktan sonıraki en kısa izleme
süresi 6 ay, en uzun 44 ay olmak üzere ortalama 26.7 aydır. 25 vaka dış kondil, 7 vaması

ka da medial epkiondil ve biır vaka. da mediaı kondil kırığıdır. Laterel kondiler · bölge
kırıılclanndan sonra Batimann açısı, media1
kondiler bölge kırıklarından sonra da Taşı~
ma açıılan ölçülerek radyolojik değerlendir
meler yapılmıştır.
Lateral kondiler bölge kıri.k sonuçları
medialde görülenlerden daha iyidir. Yaralanmayı iyi tanıyıp erken devırede
yapılacak
anatomik redüksiyon sonraki komplikasyonları büyük ölçüde önler. 3 haftadan daha eski vakalarda luksasyon ve aşı:rıı. deplasmanlar
dışında bir girişim yapmayıp sonuçtaki deformiteJ.eri osteotomiler ile düzeltmek· en uygun yoldur.
GİRİŞ:

Çocukilarm .humenw distal kondiler bölge kırıklaI1l, dirsek bölgesi kırıklarının ortalama .% 25 ini teşkil .edeır. Bunun da % 15 i
laterftl kondil kırıkları olup, media,I kondil
ve lateral epiko:ridiI kınkları ender olarak
görülür. Kondiler. bölge kıııııkları genenikle
Salter-HaITis 4. ·tip fizeal yaralanmalari ya
da diğer bİr deyimle intraaırtiküler transepifizeal kırıklardır.
.
· ..
'

'

•

u

u

~
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••• Dr. Hidayet TOPAL

Bu kırıkların tanınması .kondillerin henüz ossifiye olmadığıı küçük çocuklarda güç.
lük gösterio:. Özellikle bütün distal humeral
fizisin kırıkları ile kondiler bölge kırıkları
nın biribirinden ay~rd edilmesi güçtür.· Ayırd
edilebilmesi güç olan ikinci biır yaralanma
da distaıl humerus epifizinin kırıklı ayrılma
~dır. Bu durumda sıklıkla ıateral kd.iıdil kı
rığı ya da dirsek çıkığı tanısı konabilir... Radyolojik tanıda kapitulum humeri ve radius
başının ilişkileri önem kazanmaktadır. Kapitulum humeri kemikleşme merkezi 2 yaşın
da, radius. başınınki is.e 6 yaşında ortaya çı
kar. Troklea epifizi de 10 yaşında belirginleşir. Lateral kondi!L . kırıklarındaki deplasman ön-$'ka. grafilerde belirlenemezse tam
laterı:ü grafilerinde. postero-lateral yer değiş
tirmeleri de dikkat edilmesi · gereken diğer
bir özelliktir (9, 10, 13).
Genellikle fragmanın 2 mm.den fazla
deplase olduğu vakalarda cerrahi tedavi
önerilmektedir ·(11, 15). Anatomik .repozisyonun suglanması ve internal tesbitin 2 düz
Kirschner teli ile yapılmasının tercihi konusunda fikir birliği vardır (3,5,6,11,14). Daha
çok ü.zertnde durulan geç avasküler nekroz,
ulnar siniır paralizisi gibi önemU komplikasyonların nasıl önlenebileceği .konusudur. Bu
çalışmanın amacı kendi
vakalanmızm bu
ö~ellikler temelinde dökümünü yapıp literatür verileri ile karşılaştrimakmr.
MATERYEL VE METOD :
1983-1986 yıUan arasında cerrahi tedavi
yaşlarııen küçük 2, en büyük 13,
:yaş ortalaması 7.8 olan aq hasta incelenmiş-

uygulanan,
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: *··SSK Tepeceki Hastanesi
** Aynı .Servis. Şefi.•
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tir. Bunlar en kısa 6, en uzun 44 ay olmak gus deformitesi gelişmiştir. Buna karşılık la.üzere ortalama 26.7 ay izlenmiştir. 25 lateral teraQ kondiler bölge kırıklarında angüler de.
kohdil, 7 me.c\~1 ...~pilıı,•..~~~}. ±.~wal #~:q~lş1 for:mite)ı;eli§eµ_ v;:ı.k~ yoktıır.. ;31i!Pec:e 5 hasta·
kırığı mevcu:ı:c:<ıfili5!i:iatff~ij e'Pytqndiı'~ij~; ~"fı\iit~til .:ılliiidiide~;hl~f~,~e klinik olarastlanmamıştnr.
.··. : ..•. '... ·: ·..•rajı:· 4a.. belir~leşme görülmüştür. Serimizde
,
A.~~ " ~;;,;•te;·ra;l;:;~:; ~tıar.;.siP:ifiıiıezyonuna rastlanmamıştır.
Kontrollarda h er v ak anın -r ·ve .ua.
·•···• · ·•-'" ·· ·· •·<
grafileri çekilmiş ve dirsek harreket genişlikErken cerrahi tedavi uygulanan vakalarleri kaydedilmiŞti:i'11·CBi.ı :•gı;-afi:f~. uzeffiide ma:ı :~:·cıı:ıi. hiÇbir ko,mpİikasyon gelişmezken 3. günteral bölge kırıkları için Baumann açısı, me- den sonra girişim yapılanların bazılmıında
dial bölg~ kmklan içi\n. de 'f%ı.ı;ı:ıi;lr: a,çıs.ı' plçü- minimal ılı,E!J'.eke.ı ;Ins~t:l~~ı.: ba2lılap.nda
lere).ı: · değerlendinl:ıe yap1lm•ıştır." -{\llCak ;,bu7 da da kQ:p.d,iliıı ,l;:ı~Mrginleş:ı;nest gÔrii.lmüştü,r1
rada grafi çekilirken tü,pi;i;n ; .sefali!ı; ya:: da 4. haftada·ıı 1>9nra. ceı;ra~i uy~}ana:q>2 )}~~
caudal: eğimlerine görıa,Baumı;mn aÇ}sınd.a tanµz da.e-yvelçe kınkçı,;ınü(}ahal~si.görmüşT
değişme.olabiileceğinden,·b~r hata .sırınrmı kac
tü. Bunlardan, Iateral kondil,in çok deplase
bu1•.etmemiz gerekecektir,
olduğu hastada kondill kaynadı, ancak 6 .a.Y,ı:µ
sonundaki kontrolunda önceden mev~ut olaİı
flbröz' ahkilozll'. ctet8.ın · ediyordu'. Digermde
BULGULAR:
deplase medial epikondil vida ile fikse edff·
Tek olan medial kôndil kırığı 2 yaşında mişti ve 3 yıl sonrakf kontrolunda epiko:iıdi"
olup dirseğin mediaİe luksasyoni.ı ile biilik- lin ka,ynadığı, dirr"sekte 15° ekstensiyon kısıtL
tediJ:'.. Kırıktan 3 gM sonra ameliyat edilen
lanmasıı kaldığı görüldü.
hastaya 1 Kirschner teli ile tesbit yapılmış
Serimizdeki bir vaka.da lateral humeral
tır. 1 yı1 sonraki kontrolunda 17°lik cubitus
varus deformitesinin geliştiği görülmüştür. kondil <kırığı. sonucu .prematür füzyon saptandı. 3,4 yıl sonra kontrolu yapılan bu v:a.7 medial epikondil kırığıını;n ikisi dirsek Çıkı~
ğı ile birliktedir.
Bunlardan birine 2 gün kada tam hareket genişliği mevcut olup klisonra, kııııkçı müdahalesi gören· diğerine de nik ola:rak hiçbir şik~yeq yoktu.
1.5 ay sonra açık redüksiyon uy~lanmıştır.
TARTIŞMA:
Her ikisinde de epikondil kaynamakla birlikte 20-30° kadar fleksiyon ve ekstensiyon
Distal humerus kondiler bölge kırıkları!
kısıtlanmaları kalmıştır. ·Diğer epikondill kı
suprakondiler ve bütün qistal fizisi içeren
rıklarından .biri 35° 1ik cubitus va~s ile
transkondiler kırıkilarla birlikte bu bölgenin
kaynamış, bu grupta ta.ışıma açısı ortalaması
başlıca yaralanma tiplerindendir. :Literatürde
19.2° olarak bulunmuştur.
ayrı ayn bulurunakla .beraber biz lateral ve
medial
kondiler bölgeleri içeren kınklan ay25 lateral bölge kırığıının hepsi de kondinı ara.ştırma serisi içinde değerlendirdik.
ler kırıklardır. En küçük 2, en büyük 12 olDirsek bölgesi k<ırıklannda % 3 ten damak üzere yaş ortaılaması 6.9 dur. İkisi dışın
ha
az
Y;er tutan medi\11 .kondil kırığın8r bir
da hepsi sol dirsektedir. 18 Salter-Harris 4.
vakada
rastladık (3, 5, 10). Medialdeki ossitip CMilch tip ll ve 7 tane de Salter-Harris
fikasyon merkezinin görüldüğü 7 yaşındaın
2. tip CMilch 2 ) kırığı mevcuttur. Baumann
önce bu. kırığı tanımak çok zordur (3, 10.
açısı ilk grup vakalarda ortalama 14.4° bunı. Medial. epikondilin
avulsuyonu olarak
lundu. -10° Jik bir malunion ortalamaya
değerlendirilebilir. Bu kırık 2 mekanizma ile
alınmadı. İkinci grup vakalarda da 15° lik
bir ortalama bullundu. Burada da 2° lik bir olµşabilir; fleksiyondaki dirsek üzerine dÜ$~
malunion ortalama duş bırakıldı!. Ancak or- mede posteriordan olekranonun itmesi ya da
talamaya ' alınmayan her iki tip kırıkta da hiperekstensiyondaki bir dirşc;::k üzerine düş~
mede valgusa zovlayan ktıvvetin etkisLile
dirsekte tam hare~eE genişpği yardı.
flesksor kas orijininden bir avulsuyon kırığı
Medial kondiler bölge yaralanmaların
(1, 5, 11, 13) olur. Çok dikkatli disseksiyon ve
dan sonra ı cubitus varus ve ı cubitus val- anatomik redüksiyon gerektinm bu kınk 'ti~
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pinde trOhlear bÖigeyi •rahatça görebilmek
için Pbsterior eiı:spÔi"Ür tavsiye edilnielitedir.
Cl0,11,13); Fragmandaki rotasyonu öi.ı.lemek
iÇin çift Kirschner teli tesoiti yararlıdır.
Chacha bu kınğın mutad yaşını 8-12 olarak verir (1). Fowles de kendi serisinde 18.
ve 60. günlerde cerrahi girişim yapılan vaka
sonuçlarının iyi olmadığını ve repozisyonda
fleksor orijinden yapılan serbestleştirmenin
kondilin beslenmesini bozarak aseptiknekroz
ve nonuniona yol açtığını belirtmektedir (3).
Bizim serimizdeki vaka ise 2 yaşında olup,
kınktan 3 gün sonra ameliyat edilmiş ve bir
yıl sonraki kontrolunda muhtemelen anatomik redüksiyonun yeterli olmaması nedeni
i~e cubitus varus deformitesi. gelişmiştir.
Lateral kondil kınklan da ekstensiyondaki dirsek üzerine düşme sonucu varusa
zorlayıcı kuvvetin etkisi ıile ekstensor oriüinli kasların meydana getirdiği bir. avulsuyon
kırığıdır (4, 6, 7, lll. Esas olarak Salter-Haır
ris 4. tip kınğı olmakla birlikte trohleaya
doğru uzanan 2. tip kırık şeklinde de olabilir (Resim - 1) . İlk şekilde dirsek stabilitesi
korunurken, ikincisinde kırık .trohlea apeksine ·uzandığından dirsekte anstabilite meydana gelir (6, ıo, lll.
Evvelce değinildiği gibi bu kırıklarda asıl
zorluk kondilin ossifiye olmadığı. küçük çocuklarda. bütün distal fizisilı. kırığı veya dirsek çıkığından . . lateral kondil kınğını ayırd
~b:iJ.mektir-ı Bu durumda ;artrografi · yardımcı olabilir (2, 6, 8, 9, 11, 14). Biz vakalaırı-

mızda

artrografi yapamadık, daha çok diğer
da. yaptığı gibi dikkatli bir ekspolvrrla kınğun tipini saptamaya çalıştık. Radyografilerde de distal humerus epifizinin kı
iıklı..aynlması ya da dirsek Iuksasyonundan
kondil kırığını ayırd etmek güç olabilir.
Normalde radyus ekseninden çizilen longitudinal çizgi kapitellum kemikleşme merkezinden geçer. Luksasyonda bu durumun olmaY1$ı eklemin kesintiye uğracfilğının bir işa<e
tidir CResim - 1 ve Resim - 2l.
Yazarların

Lateraı kondil kııııklarında A-P radyogit'afilerde görülemeyen deplasmanlar lateral
grafilerde fragmanın posterolateral yer değiştiirnesi ile tanınır. Bu durumda 2 mm.den
fazla fiksastyon önerilmektedir (10, 11, 14).
Klasik Kocher insizyonu ile girip, kapitulumradius başı ilişkisini ortaya koyacak bir ekspojur gereklidir. Fizisf. kateden paralel veya
çapraz 2 Kirschner teli tesbitte yeterli olmaktadıır. Ek .olarak 4-6 haftalık alçı tesbiti
yP.pılmaktadır.

Lateral kondil kırıklarının değerlendiril
mesinde Baınnann açısını esas aldık (4, 11,
15) . Kontrol sonuçlanrruız ortalama kabul edilen l.5° ye çok yakındır. Evvelce belirttiğimiz
gfpi,:ı:-öntgen tüpµnün açı değişimi ile bu. açı
da farklıliklar. olabilmektedir (11). Geç vakalarda özellikle fateral kondilin posterior
bölgesinden g~en kanlanmayı bozacak aşın
disseksiyondan k~ıffinaı{ ve ilerlde oılışacıik
defonniteD.in
osteotoini ile düzeltilmesine

9?;Jı;ıılmalıili,t
' "'

Resim : 1 Lateral Kondil Kırığı SalterHarris tip IV. Preop. CDirseğin mediale
deplasmanı ile birlikte.)

t ,,,

'

<

c1; ifo, n, 12.,13, ı4J.

;

ı

'"c,

'

~:

,

Resim : 2 Vakanun post. op grafisi
Baumann açısı tersine dönmüştür.
C-ıo·ı. Bu malrotasyon bulgusudur.
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(Hume'rus Alt UÇ' Kırıklarının Tedavisi (15]~neliR Deneyim)
•

r

.

.• .~cJ>r. K, BAYRAKTA!\~
** Dr. Y.- TE:NEKECIOGLU

i

Supralj:ondi).ler humerus'. kınklan bilhas2 - Ol~kranon'a uygulanan. Kirschner
sa çocuklo/da en çok görülen k[nklar olup,
~elLtra.ksiyonu, alçı ateli.
dirsek bölgesi kınklannın % 60'ını oluşturur
3 - Repozisyon, perkütan veya transarlar. en. 14J ıs. 19). Bu kınkların tanı ve tedatikuler
K1rschner teli ile fiksasyoiı.
vileri komplikasyonları önleme bakımından
birtakım p;:oobfomler doğurmaktadır. Dirsek
4 - Açık repozisyon, osteosentez.
ekleminin anatomik yapısının özelliğinden,
1971 yılından -1986_ yılı sonuna kadar klikınğın dislokasyonuna bağlı olrurak, damar,_
sinir lezyonları, ayrıca meydana gelen ödem niğimizde tedavi edilmiş olan kınk olgusuve hematom sonucu Volkmann'ın iskemik nun 1050 tanesinin humerus alt ucuna ait
kontraktürü gibi durumlar sık görulen komp- fraktürler olduğu tespit edilmiştir. <Tablo 1)
likasyonlardır. 4, 6, 7, 13, 15, 16, 17.
Tablo 1. Kırık Olgularımızın Dağılımı
TEDAVİ:

Toplam

Uygulanan tedavi yöntemlerini
sırala.yabi'liriz :
1 a)

şöylece

Konservatif :
Dislokasyon yoksa sadece tespit.

b) Dislokasyon 'varsa,
sonra tespit.

repozisyondan

Suprakondiller kırrıkların repozisyonu
belirli bir sıra takip ederek Böhler'e göre
yapılır. Bu ameliyatın skopi kontrolü altın
da yapılması tercih edilir. Dirsek ekstansiyon halinde ve ön kol maksimal supinasyona
getirilerek yeterince, devamlı bir traksiyon
uygulanır. Böylece kısalık ve torsiyon kaldı
rılmış olup, bu arada Lateraı
dislokasyon
varsa, ild tarafa manuel kompresyonla düzeltilir. Bundan sonra ön kol nötral duruma
yaklaştırılıp maksimal fleksiyon verilir. Repoizsyon olmuşsa nabazanın alındığı durumda tespit edilir. ı. 3. 5, 8. 9. 10.

kırık

ı Dirsek bölgesi Humerus altı
kırıkları

sayısı

Sayı

27911
Yüzde C%J 100

uç

kırıklar

1948
1

6.9.

1050
3.76

Tablo l'in incelenmesinden de görüldüğü
gi,bi dirsek bölgesi kınklan. tüµı kırıkların
% 6,9 sı olup, bunlarında % 51,8 sini humerus alt ucu kıı:ııklaırı oluşturmaktadır.
Konumuz olan humerus alt ucu

kınkla

rıhın 762'si poliklinikte, 288'i ise yatarak

te-

davi görmüşlerdir. Hastala..ımızın 227'si (%
21,5) kadın, geriye kalan 823'ü C% 78,5) erkel<ti.
On dört ve 14 yaştan küçük olan hasta
731 (% 69.71, ondört yaştan büyük
olan hasta sayısı ise 319'du (% 30.3). İlk gruhµn yaş ortalaması 8.13, ikinci grubun yaş
ortalaması 35.43 idi. 598 olguda kırık sağ kold~ 452 olguda kırık sol kolda idi.
sayısı

* İst. Ü. Cer. Tıp. Fak. Ort. ve Trav A. B. D. Profösürü.

** İst. Ü. Cer. Tıp. Fak. Ort. ve Trav A. B. D. Doçenti.
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Tablo 2. Humenıs alt ucu kırığı olan 1050 hastamızın döiı:ümü
Olgu
Suprakondfiller kırıklar
Kondil kırığı
al Radiyal
bl Ulnar
3 - Epikondil kopma kırığı
al Radiyal
bl Ulnar
4 - Troklea kopma kırığı
5 - Kapitulum 1ıumeri kınğı
6 -,. T ve Y kıınklan
'7 - Çok parçalı kırık
8 - Epifiz kayması
12 -

Toplam
Bur:ada toplam 1085 olgu
nedeniyledir.

çıkmasının

nedeni

Sayısı

Yüzde C%1

748
105

10

76

7.2

71.2

42

4

61

6

4

0.38

3

0.28

25

2.3

11

1.04

10

0.95

1085

rno

bazı hastalarımızda

I"•

birden fazla

kınk

olması

1

hastanın

Tablo 3. Yatarak tedavi gören 288

Tariı

· Olgu.

Suprakondiller eks.

kırığı

Suprakondiller flek.
Radiyaı

kondil

Ulna!I'.' kondil
Uılnar

kırığı
kını.ğı

kırığı

lulı::sasyon

Çapraz Kirschner fiksasyonu

Aç~k

32

Kirsclmer, vida ile osteosentez

7

Kirs:::hner vida ile osteosentez

rep. Kirsclmer fiksasyonu

11

Açık rep. İnternal tespit

7

Açık rep. İnternal tespit

11

Kirschner, vida ile osteosentez
Kirsclmer, vida ile osteosentez

2

Açık

fraktürü

3

Dirsek :-evizyonu

4

Revizyon, Kirschner ile osteosentez

kınğı

Suprakondiller eks. fr. önkol

Toplam

Açık ırep.

kırığı

Eski suprakondiller eks.
Suprakondiller

Tedavi Yöntemi

26

14

parçalı kırık

Troklea kopma
Eski

kırığı

epikondiı kırığı

T ve Y tipi

Çok

169

kırığı

Radiyal epikondil

Sayısı

dökümü

açık

fr.

:rep. Kirschner fiksasyonu

5

Kirschner ve pllak ile osteosentez

8

Komplikasyon nedeni ile konservatif
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Tablo 4.

Olgularının

cinslere ve tedavi sürelerine göre

Tanı

Supra.kond.

fle~. kırığı

Radiyal kondil kırığı
Ulnaır kondiı kıııığı
kırığı

RadiyaJ. epikond
Uilnar · epikond.
T ve T tipi
Çok

kuıığı

parçalı. kırık

Troklea kopma
Eski Luksasyon

kırığı

169

32

137

26

7

19

).0

32

8

24

7

1

6

8 gün

ıı.

2

9

12 gün

1

7

13 gün

1

14

4

10

11

giin

3

ıı.

2

11

14 gün

2

2

12 gün

1

Suprakond. eks.

2

kırığı

Eski suprakond. eks.

kıınğı

kırığı

9 gün

8

gün

2

10 gün

1

3

1

2

23 gün

4

1

3

30 gün

2

6

2

4

54 gün

3

'rEDf\.Vİ :.

tedavisi yaptığımız
göre, dislokasyon
Ölmayan olgularda dirsek 90 derecede, ön
kol hafif supfuasyonda alçı atel ille tespit UY•
.guladık.. Ekstansiyon tarzında ki supra.
kod.iller kınklannda dirsek ekstansiyon durumunda iken· ön. kola. traksiyonu takiben,
skopi kontrolünde repozisyon ve. kolun dolaşımının elverdiği ölçü de dj['sek hiperfleksiyona alınarak posterior bir aılçı atel uyguladık. Fleksiyon kınklannda ise dirsek traksi·
yon ve hiperekstansiyon durumuna getirrilerek redüksiyon elde edildikten sonra dirsek
hiperekstansiyonda iken posteior alçı atel
Ayaktan poliklinik

klinikleriıhe

uyguladık

Yatarak tedavi görmüş 288 hastamızın
göre dökümü ve tedavide yapılan
işlemleri Tablo 3 göstermektedir. Tablo da
görüldüğü gibi yatarak tdavi görmüş olan
hastaların 195'i suprakondiller
ekstansiyon
ve fleksiyon kınklarndır. Bu tip kırıklara kliniğimizde uygulanan tedavi yöntemini kısaca
belirtmek isteriz. Genel anestezi altında ulteşhislere

Ort.

önkol

açık kırığı

liastalanmıza

Komp.

Erkek

7

kırık

Yatış

Dlol

Sayısı

----·--

Suprakondil, ekst. fr.

dağılımı

nar taraftan 1/3 alt ucundan yaptığımız in~
~izyonla cilt ve ci1t altını geçtikten sonra n.
ulnaris prepare edilerek askıya alınır. Daha
sonrra' kırık sahasına biseps ve triseps adaleleri arasından ekstaartiküler girilir ve repozisyon sağlanır. Her-hangi bir neden den. ötürli bu işlemde birr güçlükle karşılaşılırsa radiyal tarafa bir insizyon yapmaktayız. Repo~
zisyondan sonra her iki epikondiiJden geçirilerek ortada çaprazlaştın1an ve proksimal
fragmanın karşı korteksini tutan kirs~hner
telleri ile fiksasyon temin edilir. Kırığın pre
ve intraoparatif durumuna göre ortalama 1012 günlük bir alçı ateli tespiti ile yetinmekteyiz.
Operatif yöntemlerle tedavi edip, takip
tedavi sonu dirsek hareketleri fonksiyonel grafi dediğimiz bir yöntemle ölçülmektedir. Bunun için dirseğin
AP ve tam ekstansiyonda lateral, tam fleksiyonda lateral grafisi çekilmekte, direkt kemik üzerine konulan. goniometre ile gerçek
fonksiyonel durumu tespit edebilmekteyiz.
Böylece kol üzerine tatbik edilerek yap:ıılan
ölçme hatalarıma. sıfıra indirmekteyiz.
ettiğimiz hasta1arın
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aşağıdaki

sim

prensiplere göre
•;f?t-ı

i·

-yaptık

""'ı

:

T,;:·r

1 ::_ Çok iyi : fle1rsiyon ve ekstrunsiyon
100 derecenm'üS:tünde.

toplaırtı

2 .:_ İyi : fleksifon ve ekstansiy:On top- J
70-100 dereceye, aj8_§an.
.i

lamı

3 ;
lamı

4
lamı

Orta : fleksiy!)n; ve ekstanl!iyon top50-70 derece araşında olan.

.r:- Kötü :

flek~iyon

Tablo : 5 15 Senelik takipte

alınan

Sayısı

sonuçlar

Yüzde !%1

206

715

İyi

71

24,6

Orta

12

4

Kötü

-

-

288

100

Çok iyi

Toplam
Sonuçlarımızın
ğü

gibi elde

incelenmesinde görüldüneticeler cerrahi tekile başarılmış memnuniyet

ettiğimiz

niğin gelişmesi

vrici düzeydedir.
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Olekr~nQn Kırıklarmd·a

Cerratii Tedavi Sonuçları

Yard, Doç. Dr. Hüseyin BAYRAM,
Piof, Dr. Gürbüz BAYTOK,
Dr. Can KÖÇÜK, Dr. Celal SEÇİNTİ
Çocuklara göre erişkinlerde daha fazla
görülen olekranon kınklarında genellikle
ceı:ırahi tedavi uygulanmaktadır 3,4,8,9. Hatta açık kırıklarda internal tespit çok sık yapılmamasına karşın açık o'lekranon
km.klarında tıpkı patella kırıklarında olduğu gibi
internal tespit endikasyonu vardır (3) , Dirseğin ekstansör mekanizmasının buraya yapış
ması nedeniyle kırık sonrası ayrışma sık görülmekte, konservatif tedavi uygulandığında
nonunion ve eklem sertliği oluşabilmektedir.
Bundan dolayı kırığın tipine uygun ve kısa
süırede harekete izin verebilecek cerrahi tedavi şeklinıi seçmek gerekmektedir C4,6,9).
çallışmada olkranon kırığı nedeni ile
cerrahi yöntemlerle tedavi edilen eriş
kin yaştaki olgularımız çeşitli yönleri ile incelenmiş ve sonuçları sunulmuştuır.

Bu

değişik

kırığı, 20 <% 57.ıı olguda oblik-transvers kı
rık, 7 ( % 20} olguda parçalı kırık, 5 C% '14.3)
olguda ise kınklı çıkık vardı. Bu çıkık!lardan
2 si anteriore, 2 si postero-laterale, bir laterale çıkık şeklinde idi.

TABLO 1: KIRIKLARIN SINIFLANDIBILMASI
Sayı

Kırık Şekli

Oblik - transvers
Kopma

kı:::'ık

20

%

-57.1

3

8.6

Parçalı kırık

7

20.0

K~rıklı

5

kırığJ

- çıkık

Toplam

35

14.3

--100.0

Olgulaınmızda açık kırıklara

GEREÇ ve YÖNTEM :
Nisan 1978 - Ey.lül 1986 tarihleri ara.smda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloıii Anabilim Dalında cerrahi yöntemle tedavi edilen olekranon kırık
lı 35 erişkin olgu çeşitli yönleri ile incelendi. 6 C% 17.1 }sı kadın, 9 (% 22.9} u erkek
olan olgulanmızın olay anında en genci 15,
en yaşlısı 66 yaşında olup yaş orta~aması
31.4 idi. Olgularımızın 20 C% 57.2) si 15-30,
15 C% 42,.8) i 31-70 yaş grubunda yer alıyor
du. Olelıanon kıırığı 14 (% 40} olguda sağ
dirsekte, 21 C% 60} olguda sol dirsekte yer
alıyordu. Kırık, 11 C% 31.4} olguda açık, 24
C% 68.6} olguda kapaJı kırık şeklinde idi.
Olekranon kırıklarının sınıfilandrmasında
Colton (1) sınıflandırması kullanıldı. Tablo ı·
de görüldüğü gibi 3 C% 8.6) olguda kopma

acilen, kaise uygun olan en kısa sürede cerrahi tedavi yapıldı. Aksiller blok anestezisi veya genel anestezi altında kola turnike uygulanarak dirsek posterior girişi ile
kıı.rığa ulaşıldı. Kopma kırıklarında eksizyon
yapılıp triceps tendonu ulna proksimaJine dikildi. Diğer ~gulanmızda ise çeşitli yöntemlerle internal tespit uygulandı. Ameliyat sonunda tüm olgulara eksternal tespit yapıldı.
paılı kırıklarda

İnternal tespiti rijit olanlar ve eksizyon

3 hafta, internal tespiti rijit ololgularda ise 4-6 hafta kadar eksternal tespite devam edildi. Daha
sonıra dış tespite son verilip dirsek hareketlerine başlandı. Operasyon sonrasıı 1.5,3,6 ve
12. aylarda, daha sonra ı yıl aralarla kontrole gelmeleri öğütlenen olguların kontrollarrmda dirsek grafileri çekildi. Dirsek hareket
yapılanlarda

madığı düşünülen

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakiiltesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.

.·~tt~rı~K:. .,,~·,,:;,'.·,' ~.; ;, ~ ,"::::,·:·:.ş~>'1 ·:1..: tf~· .:
: , , Etyo1oiik etken olgulannuzın 11, (%
48.61 sinde düf1,nie,·· 1S:j9§ 42.81 ·.inde '.thıfi}f
kaiası. 3 c% s.6 ( ü:rlCıe. 'd.övüilrie idi.
·'
Olgulaırın 15. ( % 42.8) irıcte szdece dirsek
patolojisi, kal~~ı 20 .(cfo 57.21 ~lguda ise dir,sek patolojisi yanında ilave y~~alanmala~
var&.. İlave yaı'alanmasi olan ·olgu'larilı 12
( % 34,3) sinde oÜıy aynı ekstremiteyi ilgf~
lendiriyordu. Tablo .II de göİ-üiaüğÜ gibi
olguda humerusu ilID.1endi:ı:en kınk.i olguda
ulna kırığı, 1 olguda radius başı kırığı,. 1 olguda ulnar sinir felci, ı .olguda konjenital
radius başı çıkığı vardı.

5

TABLO il : AYNI TARAFTA İLAVE
PATOLOJİSİ ·OLAN 12 OLG'uDAKİ
YARALANMALAR
Sayı

Ek patoloji
Huınerus .

kırığı

fiu~eru~, boyun. kıırığı
Humerus lateral kondil kırığı
Ulna cisim kırığı
Radius başı kırığı
Ön kol amputasyonu
Ulnar sinir felci
Brakial · plaksus felci
O:O:ıuz çıkığı '
KonjenitaI radius başı çıkığı.

TabıO

III

.2
4
1
1:

1
ı

1
ı

1
1.

olguda :katgütıe bağlama, 3 (% 8.61 olguda
;, ·<;; ;:~ } .; ' ;- - ' : ·, ı.__
'
- ' -- . - ; --_
~
'
•/
',
eıtsızyon, .4 (% 11.41 olguda olekranon vida:·,::_.-, ,.-_; '.J' ,' ,,; ,· : '. ,: ,: ' - ---- '.
"'
sı ile intramedullar tespit, 2 C% .Q.71 olguda
2 vida ile bikortikal te;pit, 10 C% 28.61 olguda te1'ıe ı!'Migı:lr;y:apariiR' ü~s:PÜ.'"f5 1olgü\iı1 ise
rtı~m:eaı.rrıa:V2 :ı<rrŞrier 1 ·ifönup 1 t~fre 's'figı'.iP
yı~~ıiPıilı! '•cweber-ı-v~1~eY. · rı~ıtfü~i · ·i~spii ;h~ili
v

:~ ,;:. ı ::: ı.~ ;:·;

i .f'

1

1
•·.•

' ••

2.8··
iı'.4'

:f1~~~;i~alryi~~:~~&~t~· ~. ;,t.f~ı·! '·: 5:7
0

:JeAlE(. s~rkil&i ,W,Jt[\l.;!-;l

i ,W, ... ":,:28.6

Jntı:am,eq:µllar2kiifşruır+~ne:.·:C·s.}

serkilaj (8 figiif) .

3

EkSizyori' ·:

J.~Qplanl,,

· 15

.

35

10(}.Q.

En az 3 ay, en fazla 4 yıl, ortalama· 12 ay
iz\en~n 22 olgunUrt değerl~ndirmesi yapılôı.
Değerlenditı:nesi yapılan 22 olgunun.hepsinin kırıkları kaynamııştı. 8 C% 36.4) olgunun dirsek hareketleri tamdı. 14 (% 63.61 ol~
guda ise dirseklerinde. 18;9°. ortalama ekstan·
siyon kaybı, 13.2° ortalama· fleksiyon kaybı
saptandı. 22 olguya göre ekstansiyon kaybı
oita1aılıası 12°, fleksiyon ll:aybı ortalaması
8.4~ ic!i.

4 \%

de olgulanmıza uygulanan cer-

i:Lr:t::ı~: ;;ü::~

j

/: ::: ı:
1

· Değerlerıdirdiğimiı~ 22 olgunun 10 ( %
45.41 unda olekranon kırığı açıktı. Açık kı.
rıklarda ekstansiyon kaybı ortalaması 16°,
fleksiyon kaybı ortala.ması 17:.5°; . ,kapalı 12
( % 54 sı kırıkta ekstansiyon kaybı ortalaması s'.1°, fleksiyon kaybı ortalaması 0.8° idi.
Oitalariıalar' ata~ı • farkfrı · KJ:ii kare· öriem testi 'yapıldığında' x : 0;5 yanılma payına göre
fıirk. önemli idi;

~a,ıü tedavi yöntemi görülmek~dir. 1 C% 2.81

C{l:-ı t> ~:ıJ~:t~:ıJ ı~;j, ı •.,: ·:.ı '.) 11 ;:~ r~>~J~~

· :ı<ratgüulE~:1:J'ii'ğTamlV' ·:· )c
Ôfefu.ancfli' vict'a.S{yfiitespif j~

ı --::

•·: .· 2 olguı;rn:p.
31.81 siJ.7.qe ,aynı ~kstre~
mitede ilave pa'tofoii
vardı. Bu oigularcİaki
1
ek'shıhsiyoıi kayb1 'ortaııiınası'22:i0 ; fieksi~on
Q~)r'Bı ci:h~faınasi 9.3° idi. •tıave ·patolojisi '61J
riıhya 15 'c % ;68.2} olguda ise ekstansiyoıf
kaybf ortalailiası 7.3°' fleksi,ycinl kaybi orta"
la:ı:ıiası 8°•idi. Ortalamalar arası '.'farkın Khi"
ka:-e: ön:enı testi .yapıldığında x•:· .o.s.yanılma:
pa;y,ın~ :göı:~. fark öneı:nli idi.

.. Olekr~ıibn kfuğı ciak 69k ı eri,ışlifrıi~rde

görülmektedir. Dirsek fleksiybndıi'iire~ açıil:

el . üzerine. düş~ SU'a.!!ında.. triceps k.asının

ruu.)~şpllnlaSl ole}traı;(ın,f~~ neden "Ol-:
maktadır. Bundan bMka · triı.f'ik · kazaları ve
direkt traVmaıar sonucu da olekranon kı:ı;ık
lan . görü~ktedii.r 3, 4, 9. Gartsma.Ji ve ar·
kadaşları 6 nın ıoo olguluk serilerinde
yaş
ortaıa.ınası 57 olup .etyolojik n~enin .ol.gula- .
nn % 86.9 unda düşme olduğu bHdirildirilmiştir. Rettig ve arkadaş!~· 8 mri 44 olgu,
luk serilerinde yaş ortalaması 35.8 olarak
bildirilip, etyolojik etkenierirı olguların ;%
42.3 ünde düşme, % 38.5 inde trafik kazası,
% 17.3 ünde dövülme olduğu belirti:lmiştii.r.
Domaniç ve arkadaşları 2 nın 20 olguluk··serilerinde ise yaş ortalaması 35.2 olup etiyo'.l~ik etkenlerin olguların % 50 sinde ·düş
me, % 50 sinde trafik kazası olduğu bildirilmiştir. Bizim. 35 olguluk serimizde yaş ortalaması 31.4 idi. Etyolojik etkenler ise olgularımızda % 48.6 inde düşme, % 42.8 inde trafik kazası, % 8.6 sında ise dövülme idi. Genelde diğerleri ile de pek belirgin olmamak- ·
ıa beraber bulgularımız Rettig ve arkadaş
laırı 8 nın bulguları daha yakındı.
ö.zellikle .trafik kazası ·sonucu olan yaralanmalarda olekranon kınğı yanında aynı
ekstremitede başka yaralanmalar görülebilmektedir. Rettig ve arkadaşlaırı 44 olguluk
serilerinde aynrı ekstremitede ilave yaralanma vardı. Bu ilave yaralanmam büyük çoğunluğunu 7 (% 5&3 olguda çeŞitli seviyelerde humerus kırığı· oluşturuyofdu.
Olekranon ·kınığnda triceps tendonun
çekme etkisinden. dolaya ayrışma fazla görüimekte ve tedavisinde cerrahi· yöntemin
uygulanması
konusunda pek görüş ayrılığı
buulnmamaktadıır ı, 3, 4, a, 9.. Fakat cerrahi
tedavide bir çok yöntemler kullanılmakta
dır. Başlıca cerrahi yöntemleri katgüt, fasia
veya tel sütürle tespit. çeşitli araçlarla yapı
Ja.n intramedullaır tespit, bikortikal vida. tespiti, özel plak ve vida ile tespit, intramedullar parelel kirşnerler ve telle serkilaila CWeber-Vasey tekniği> tespit ve proksimal parçaının eksizyonu oluşturmaktadır 3, ~. 9.
Katgüt veya fasia ile tespit pek
mamaktadır. 4,9.

282

kullanıl

Telle, 8 figür yapılarak tespit, . olekronon
kınıtlarında . 'sık ''uygulanan o!ıf tekıiik:tir.
Yalnrız kırıkta dirseğin erken !l:ıa:reketlıie i~in
verecek şekilde stabilizasyon sa,ğlamadığı belirtilmektedir 1, 4, 5, 7, 9.
·
Özellikle oblik kırıkla;rda bikortikal vida
ile internal tespitin daha iyi• s0nuçlar ·verdiği
belirtilmektedir.
Plak-vidalarla

infornaı

te8pit

nılan bir teknik değildir 1,9.

sık

kulla'

. İntram4(dullar tespitlerden ise olekranoı:;ı.
vidalaru veya spongioz vidalaı:;ın daha kullanışlı olduğu, fakat bunların da yeterli stabilizasyon sağlamadığı bildirilmekt~ir 5. 9.
Redüksiyon yapılıp olekranondan ulna
giden paralel 2 kirşner yerleşti
rilip telle 8 figür yaJ?arak serkilaj uygulandığında CWeber-Vasey tekniği) kompresyonlu internaı tespit sağlanabilmektedii.r 4, 9.
Fyfe-M:Össact (5) ın olekranon .interııal tespit
yöntemleri üzerinde· ;raptıkları. deneysel çalışmada en riJit tespitin Webe!"-Vasey tekniğ~ ile sağlandığı belirtilmektedir.
medullasına

Parrçalı kırııklarda, yaşlılarda

ve kaynaproksimal parçanın eksiz"
yonu uygulanabilecek yöntemlerden biridir.
Bu yöntem instabiliteye yol açmadığı gibi
erken hareket verilmesine cie olanak sağla
mamış kırıklarda

maktadın:-

4, 6, 7, 9.

Bizim olgularımızda• cerrahi yöntem olarak daha çok telle serkilaj ve Weber-Vasey
tekniği olmak üzere eksizyon, olekranon vidası ile tespit,
bikortikal çift vida tespit
yöntemleri uygulandı. Kontrollere gelen 22
olgunun hepsinde kaynama vardı. Sayılan"
mız az. uygulanan tekniğin çok olması nedeni ile hangi tekniğin daha iyi olduğu konusunda bir değerlendirme yapılamadı. Fakat
özellikle transversi kırıklarda Weber-Vasey
tekniğinin riiit tespit sağlayarak daha erken
harekete izin verin esi bakımından· tercih edilebileceği kanısındayız.

Olekıranon kırıkları

t(ldavisi sonucu en
rastlanan komplikasyon eklem hareketlerindeki kısıtıanm.adır.. Rettig ve arkadaşla
rı 8 mn « olguluk 8erlsinde ortalama ekssık

tansiyon kaybı 10° olarak bildirilmiştir. Bizim değerlendirdiğimiz 2 olguda ortalama
ekstansiyon kaybı 12° idi. Aym tarafta ek.
patolojisi olanlarda olmayanlara göre, a.Çık
kırıklaırda kapalı kurklara göre · daha fazla
kısıtlanma gelişmişti. Bu fark istatistiki olarak önemliydi. Ek patoloıjisi olanlarda olgunun diğer patolojilerin etkisi ile dirseğini
yeterli çalıştıramaması, açık kınklaırda ise
açık kırık yapan travmanıın eklemde
daha
fazla 'harabiyet yapması nedenleri ile hareket kısıtlanmasının arttığı kanısındayız.
Çalışmamız.ıın

sonunda, olekranon k~nk
daha çok erişkinlerde görülüp düş
me sonucu oluştuğu, ayrışmış kırıklarda kı
rık tipine uygun erken· haıreket vermeyi sağ
layan cerrahi tedavi yönteminin seçilmesi
gerektiği, aym tarafta ilave patolojisi olanlar ve açık kırıklarda eklem kısıtlanması
nın fazla geliştiği· sonucuna va.ıııldı.
lanınm

Türk Ortopedi ve TıravmatoloH Kongre
Kitabı Emel Mat. Ankara 1983 s : 139-143.
3. Ege R. : Hareket Sistemi Travmatolojisi.
3. Baskı Yargıçoğlu Matb. Ankara 1978 s:
107-109, 366-300.

4. Eppright RH .• Wilkiris KE. : Fractures and

Dislocations of the Elbow. Jn Fıractures.
Ed by Rockwood CA, Green DP Vol 1 Lippincott Co Philadelphia 1975 pp 535-544.
5. Eyfe IS, Mossad MM. Methods of fixation of olecranon fractures. An experimental mechanical study. J. Bone Joint Surg.
67-B : 367 - 372 May 1985.
6. Gartsman GM;., Sculco TP, Otis JC.: Operative trea.tment .of olecranon · fractı.ıı:res.
J. Bone Joint Surg 68-A: 718-21 June 1981.

Buck RM : Fractures of
olecranon process of the ulna. JAMA

?. McKeev'er FM,

135:

194'7•

s. Rettig 'Ac. Waugh

KAYNAKLAR:

tuıre

ı. Colton ÖL; : FraCturee of . oıecr&.non in
adults : Classification.: and maııagement.
Jnjury 5 : 121-120,.. ı.~~· .

a

1~5

P<mıaniç Jt, . ve · arkad~ları.: . Qlekranon
kırııklarının .c6rra.hi tedavısı:
Milli

wn. ,.

of olecranon:

ment;ı

o.. ,Sisk

J.

Traurna

m. Evanski PM : FracA problem of Jnaıı,age

19: 23-28 1979.

ro: . FrncıUrea. Iiı Camp"t>en:s Oı>C

. :rati~e <>rtb.Oı>eiıdfus. edJ)y .Edmonsoıi AS,
Crensılaw'
6·'.tibe ~ voı ·'1 Mosbi Co
Pois 100o m) 684-600. .

st

AH'

'

'
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··Tedavisi problem oıari' 'bµ. pseµdoartroz
için )it~r~t:&rCı.e J:>iı:ç9Jı: .ç~cyçJ;i glı;iş)Jiı,\n .:varlığı ortak ·bir ·çÖzüffiüii ol~~dığını belirler.

.T~kdim edil~;;ı, :bu çalışmada, ldiniğımiz
dıoı.. ~yg~amakt~ "oı(:h~~~ ..non. ir/-vm;if ve
s~~i i~va~ii ı:i:ıetı:idıai:-'.. iiıiilıı.Şiillışfır... ,sQV.uç
olarak. deplase oİ~aİn~~ d.~en'e~Üf artrit. ge-

radyoloji,lı:: ,şıfıı tapıı:tm,lanğı .. Bll;. hastalanmız

da elekt:r,o.stimµla13yon, inlay. greftleı;ne;, i!e
birJikte uygulandı. . Dorsolateral ,insizyonu
kullanı:iı~yJ3u. girişimde. mlıJ.imal doku hasar:ı
olacağma inanıyoruz. Tedavi sonunda negatif' ·elelttrodiı çakari'rkerr olabilecek komplilaisyonlaı:i· da bu·. insizyon ile ·minimaFait:

lişriıemlŞ'. rı:c;ıntınföiılar(ia(magnetik••Cnorı:ınva>
zitl•<stimulasyonu:tı;·'.• :Kayriuş :.'.olan nonruıion.

lafidaPda'· semi ilnfozlf ~:stim:üla&y-0nı:ııi! Birer

çöz~v:,,,r?:!V:ı:oıq~fiu ~~!lıfS!l1:~rı~~~j :.C'.:::f7~

•

!•.. k.Eh sık'~tyiı:arlanan· 1klii!f:ıai!!f~~ını:lt'fi:Skaloid

dir. Erken

teşhis

ve tedavi

i~!ll% i'.gi)

f'-" [ı_i :f'İ"a~aıila:ritf d'ı'ıplase
•; ,<~f.t :''.t~l' \;; :' ;'.~i:i

.

-

oTa.bda

J\:ş.)\natq.fl';:elqe, eıc:J,µir;-rU>:l!~J~P,~' :I::.J!ıPJ}pll\i
komplikasygttl~qı;;Çt>j{ ~;l\.,ı.§~l:q:r.;'. C~h~~on

~~·t;~~ii!:;~~i§~~fo

i.'.. · .·.'I{ôi;l.l'ı~lnı.n"·rı' a~·"'ıek"'.
,_,!JfD:: A'.J.\ı~·0'ıf1?' ;;;,cı:. :.

kalmamı tır.Sok ~ayı~

' '"

' 1 ' liS!: ç~
.

•·...• or-

ım•rı ·\

taya koyar. n g'.t1e~-:,ltlg's ,,1iı:a~b' q~ an
metod Voler inlay greftle • ·r. Bu tip cerrcıhinin başarı orana % 72 dir (2) •

Uf"!,~
.. Jr:"~~WJ~1181ı.m!3-YN?f,,., ı.,,,,
]FjA·••"'!':,O..;: ı,..,_,.,,).,•,.,,,,,w,., "M:~">-';·""''~':r
sosyal neden

r.tt c-;;m:ı;,'li~~~n~Gl,ı;:pl~~ O~Y\Ş~;:'i•<'
ı©:~~~i igtııişimı::ı:i:~lti'tiJ:A'.'J!!f'.)

-

yeterli koopi:W~öWS .. J!:i'.;i:

e_ı:.'.·.':·.mfJ:eıf:r~"!fa.Jt. :mı:ı;,ç:

Serimizin

Dejeneratif değişiklik görmediğimiz vakalarda kliniğimizde, elektrost~mulasyon uygulamaktayız. Takibi tamamlanan 11 vakamızın 7 sine doğru akım (semi invazifl ile
stimülasyon, 4 üne de elektromagnetik stimülasyon uyguladık Cnon invazifl.
EM Celektromagnetikl stimülasyon uygulanan 4 vakada ortalama ıı haftada radyolqjik kaynama tam oldu.
DC (doğru akımı uygulanan 7 vakanın
birisi dnşnda ô vakada ortalama 14 haftada
* Ankara Hastanesi Ortopedi
** Ankara Hastanesi Ortopedi

,~, .

,.·..........,,.......,- ....

VE SONUÇ:

sayıca

büyük bir tercrübe verancak magnetik stimülasyonun 4 vakada du başarılı oluşu, komplikasyonunun olmayışa. denemeye değer bir
metod olduğunu anlatll'. Bir üstünlüğü de
fragmanların ufak olmasının bir engel teş
kil etmeyişidir.
mediği ortadadır

EM stimülasyon endike olmadıığında,
primer cerrahi ile birlikte doğru akım stimülasyonu uygulanan fhastalaırımızda % 86
oranda başa."'llı sonuç almamız bu metodun
da klinik önemini ortaya koyar.

Kliniği Başasistanı
Kliniği Şef

. ........

:<:;.-:ı

~~

iilii·,C'aıtJıtY.?ya~fi' . ,~~ı~~~~u~~2~·,:~~:ter~
TARTIŞMA

MATERYEL METOD :

o1u$u.

;.:.2:: ",' ~-.:;: 4'4;;':.:t.~

EM stimülasyon ıentii~a!fY@:l~·kırot~leri :

JD.?.Sı .,l;l§Ji11d<?ı.Pti~~'tartrç:ı;,,,yç:~PWf ~ıvoz

servatif,,tedavi ,şansı

-

.;:':[·:«~ ht~J

Muavini

Eksternal fiksasyonu

ortalama üç ayda
yüksek olan
bu yöntemlerin gelecekte daha geniş
sonlandırabilen,

KAYNAKLAR:

başarı oranı

injuries. Clin.

da uygulanacağına inanııyonat.
;_'.

ı'.-~:.t.:ı~ ."-'Stl f,ı

;·:,

Approach and SoumEiJ"';Qf,\~:°:P~·::::~f:'af~ . .Foı: Symptomatic No.a:ıuı;llon ,,of the,sci:ıphoJd,,Çlin . .Drth.. 115:
.·:
·.
241-247, 1976.
'~'1

3. MILLER, G .. R. HADDAD T~atın~ıit of
Scaphoid Nonunion by Volaır Inlay Ra.,,, ·aitı1g.·:!.Bblf~ C:i:'aft ·::r. 1H:a.ncı. surg. ı:o:B ,' 214<1·':&15~".:ıfifos
"~~"

' d • j :~·.

,,'-!:tir.~1;itt"t~i!lı~

~'Y.f;,tıj),uj]

.~t.Jmrı:rl!. l~l}:t"i'~~..ıM;W :r::a!Jıi.~~:'ı ~'hı:JJ12~~;;t·,·t
·}·~ı~J$4!lh~M~r.

..:L~;::~
l;ır?l~tı SE?~·';t~f"; .1t'f:tı ..r
;U~.::.~t01Y.1l,if~!!f)'

t"UJ~ıtjJ!i:611J:Ff. ~~tt~t'("'c!t~ iillf~::ili 4ı:b~-;:{?ı1m~l~.:
:z!;CJfli;!'..f:t:~f ;rrtlttJf}:;t.~ttlfi.i.::.n;.!J!

f,;, F

285

Bomba Atarken

Oluşan

Humerus

Kırıkları

* Doç. Dr. Haluk KAPLAN ** Yrd. Doç. Dr. Mesih KUŞKUCU
"
*** Op. Dr. Tufan KALELİ **** Uz, Dr. Kısmet KUZUCU ....... Dr. Yakup EROGLU
ÖZET:
Ocak 1984 - Haziran 1986 tarihleri araGATA ve Tıp Fakültesi Haydarpaşa
Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Kliniğine eğitim sırasında
bomba atarken
oluşmuş 14 Humerus 1/3 distal bölge kınğl
baş vurmuştur. 10 olgu konseırvatif olarak
tedavi edilirken, 4 olguya açık redüksiyon
sında

uygulanmıştır.

sırasında, fırlatma kınklar:ın

da görülenlere benzer yaralanma

olduğunu

konu ile ilgili literatür göz-

cisim

ya dirsek üzerine

MATERYAL VE METOD :

kırıkları
düşme

genellikle el ve-

sonucu Humerus

şaftına yüklenen kuvvetler neticesi indirekt
mekanizma ile ya da doğrudan doğruya ke..
miğin üzerine gelen darbe veya ateşli silah
yaralanması sonucu direkt
mekanizma ile
olmaktacb.ır

ği G\i!reşleri•

incelenmiştir.

GİRİŞ,
Humenıs

Arfwidesson 9 (1957), Gregersen 4 Cl97Ü,
Brismar 2 Cl975) gibi araştırnıacılaır benzer
mekanizma ile meydana gelmiş spontan Humerus kırıklarını incelemişler ve sonuçları
nı yayımlamışlardır. Moon 9 C1979l, cEl Bile..

bildirmiştir.

Olgularımız

den geçirilerek

spontan kırıklar literat\i!rde zaman zaman
dikkati çekmektyedir 2,4,5,9.10.

Ocak 1984. • haziran 1966 tarihleri arasmda GATA ve Tııp Fakültesi Haydarpaşa Eği
tim Hastanesinde H spontan Hum.eros kınğı
tedavi edilmiştir. <Tablo U
Olgularımızın
hepsinde eğitim esnasında bomba atarken
kıın.k ôimuştur.

Yaş ortalaması

Aşın

kas gücü yüklenmesi sonucu oluHumerus kırıkları, özellikle bomba atarken meydana gelenler dalha az rastlanılan
yıu-alanmalardır. Fa.rlatma, kaırşıt herhangi
bir kuvvet mevcut bulunmadan kolun ani
hareketi, bilek güreşi gibi nedenlerle oluşan
şan

Tıp

olgulanmızın

Tümünde

kınk-seviyesi Hum.en.ıs ı/s

kısmındadır. Yaklaşık

tal

olarak

nizma ile meydana gelen kıaııklann

de

farklılıklar

mevcuttur. <Tablo 2>

Olgularımo.zm
6'sında

dismekatiplerin-

aynı

ise <% 43)

B'inde

<%

57) kınk spiral,

kırık parçalı

idi.

Fakültesi

Haydarpaşa Eğitim

Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji

Fakültesi

Haydarpaşa Eğitim

Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji

Haydarpaşa Eğitim

Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji

Kliniği Şefi.

** GATA ve

Tıp

Kliniği Şef yardımcısı.

*** GATA ve

Tıp

Fakültesi

Kliniği Uzmanı.

**** GATA ve

Tıp Fakültesi Haydarpaşa
Kürsüsü Uzmanı.
***** GATA ve Tıp Fakültesi Haydarpaşa
Kliniği Araştırma Görevlisi.

Eğitim

Hastanesi Radyoloji ve Radyo-Diag-

Eğitim

Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji

ınostik

286

tü-

oluş

muştur,.

1,3,8,10.

* GATA ve

21 olan

mü erkektir, ve elitim yapan erlerden

T;

Sonuç:

Kayda De~r Dİğer ~~ilkler •

İyi

21
21

Kel~~~, 71r~~ıiı''ii;·

20

Spiral

Açık. redüksiyon

';!Konservatif

paırç8.ıı · k:mk

20
20

Spira.ı
1

l{elebelt~ ~gm.·•,
Kelebek

Spiral , . "'

''

'

'

,'

·•:

:',:,'

j,~

Sağl@am~dı.
;.

:; '
s.~-

<',''Y,

1

İyi

2. hafta içinde nör. Bel. Kayboldu.>

İyi

:;;

. ,.- ....,_.

İyi

Kons. Tdv. ile rçd. Sağlanaınad~;

İyi

6 ay sonra

~:;..

Jı

aynı yerde 'kıınık oluşt~

İyi

·. t~,

•'ı'

,,,,

~flçık .redüksiyon

İyi

Kons. Tdv .. He

· Ko:p.servatif

1Y:i

ıo güri.

1:.ı-i

Kons. Tdv. )le re<I. Sağlanamadı.

~~fAçık redü!tsiyon
ıı

~ t.

';

'

Kaynama g~i:lunesi görüidti.

Konservatif

'frag,ü~::'

paırçail ıq,[%.

·~

'

1

/'~

lyi

İyi

Spiral

··?/

,'_

Kons. Tdv. ile'red.
:'

İyi

Konservatif

paırçaıı: ·Iiitiit

,

-.

İyi

22

8

iyi

,~

roo.

Sağlanamadı.

için(le nörol.Bel. Kayboldu.

TARTIŞMA:

~teratür incelen~ fıfl~tma'

hare. keti~e m)isküler aşınf~yükleııni~t sı~sında

oluş~ H~erus kınkıt'ı geneıi~e kemiğin

1/3 orta v~ 1/3 distal 1*1sffiQnda &1.,uştuğu görülnthtecifr 4,10.
;\~
:

Toplam

"o.'

CTablo 21 Kınkl,ann tiplerin~ gör(}
sıiunandırılınalan · ·
· ··

~
'~
2 olguda (% 14):·ilk iuuyaneJe rad./a1 sinir Nöropraksisi saptalımıştır. İ}k olg\,lda 2
hafta, 2'sinde fse ıo gün.içinde nöroloıiik belirtiler kaybolmuştur.

.ı.;-

'

Litera~ürde cirit atma sırasıhda. baseba'll

rus

kırıkları

meydana

geldiği çeşitli araştıı·r

mcı.cılar tarafından bildirilmiştir.

tedaviye konservatif olarak hanging Cast uygulanarak başlandı. Bir
hastamızda 6. hafta sonunda kaynama yetersizdi. Tesbit 3 hafta kadar uzatıldı ve ünion

Moon ve

arkadaşlan 1979 yılında yayınladikları çalış

malaırda geneiıikle · eı bileği ~reşi de dahil
olmak üzere bu tür kırıklarda diafizer bölgede kırık oluşm<ısına karşılık kendileri 5 olguda yan!Qzca rnedial epikondil kırığı saptadıklarını bildirmişlerdil"".
Bazı yazarlar bu
tür kırıklafın: ;!ıedeiılnL non~koordine aşırı
kas gücü .olaViık tarif ederken, , diğerleri sadece stres'.e bağlı ı.kırık oluştuğunü. belirtmişlerdir. :~.s.9.
''
·

sağlandı.

4 hastamQzda iı:,e konservatif metodla redüksiyon sağlanamadı, ve açık redüksiyon
plak vida ile i.nternal fiksasyon uygı.ilandı.
Ameliyat . edilen olgularımızda post-operatif
herhangi bir. ~9mplikas~on olmamıştır.
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'.

oyuı}Çuıari~da, el bomliası atanl~rda Hume-

Hastalarımızda

Resim ı" :Sprial kırıklı bir olg\lmuz.

'

Bir ~ıt gücün sÔ,Z konusH~plduğu «El
Bileği G~i» kınkl~nndada aynı bölgede
kırı!ff· ol~bilmekte anÜak yanlız\;:a medial
komtiıde ~vülsiyon k~tiğıda görülebilmektedir~'~
:~
'
.·

~

'

.

.

Resim 2 : Kelebek fragman mevcut' illunan
parçalı kırıklı bir olgumuz.

Fırlatma hareketi sırasında, kolu kaldı
ran ve eksternal rotasyona zorlayan kaslar,
deltoid, supraspinatus ve infraspinatus kaslarıdır. Bu esnada dirsek fleksiyonu biseps
ve brakialis tarafından sağlahırken ekstan~
siyon triceps yardımıyla yapılır. Fırlatma
hareketinin sonunda, pektoralis major, subscappularis pronator teres ve brakioradialis
kasları kolu internal rotasyona getirir. Fır
latma hareketi sırasında kol eksternal rotasyondan internaı rotasyona, fleksiyondan ekstansiyona getirilir. Bu esnada humerusa binen yük maksimumdur. Gregersen'e göre bu
sırada kaslar koordineli çalışmaz ve eksternal rotasyon tamamlanmadan internal rotasyona geçilirse kırık oluşabilir. Kırığın oluş
masında kolun aşım abdüksiyonda ve dirseğin uygun olmayan fleksiyonda olmasının da
rolü vardır 4,
Yapılan çalışmalarda kırkların

sıklıkla

·spiral ve kelebek fragmanlı olduğu bildirilmiştir. Kelebek fragmanın bulunması yalnız
ca kol kaslarının torsiyonal kuvvetlerinin
neticesi değil, aynı zamanda aksiye! yüklenme ile birlikte eğilmeğe zorlayan kuvvetlerinde bulunmasındandır 2, 4, 5, 9.
Yaralanmadan hemen sonra yapılan muayenede 2 olgumuzda radyal nöropati bulguları saptanmıştır. Literatürde humerusun
1/3 orta ve distal kırıklarrı.ndan sonra sık
lıkla rastlanan bu bulguların % 92'ye varan
oranda iyileştiği bildirilmektedir 3,6,7,10,11,
12. Bizim olgularımızda 10 gün-2 haftalık
bir bekleme süresi sonunda nörolojik bulgular tamamen düzelmiştir.
SONUÇ:
Araştırmalarımızda
incelediğimiz etyolojik, nedenlerle, kırık seviyesi, tipi ve komplikasyonlar dünya literatüırü ile parelellik
göstermektedir.
/ - ·

Ani kontrolsüz furlatma hareketleri Humerus kırıklarına neden
olabilmektedir.
Toplu halde bu tür eğitim yapan merkezlerde yaralanmaların önüne geçilebilmesi için
ôncedeın hareketlerin daha kontrollü yapıl
:m.aşı uyaırısı komplikasyonları azaltacağı kanaatindeyiz.

KAYNAKLAR:
1. Arnold, J. A., Nasca, R. C .. Nelson, C. L ..
Supracondylar Fractures of the Humerus G. Bone Joint Surg, 59-A, 589-595,
1977.
2. Brismar, B., Spangen, L. : Fracture of
the Humerus from arın wrestling, Acta
Orthop. Scand. 46 : 707, 1975.
3. Deburge, A., Delisle, J. J. : Faut-il operet les fractuıres de la diaphyse hu mera.
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Chir. Orthop, 57 CSupp IJ 247-251. 1971.
4. Gıregersen, H. N. : Fractures of the hu·

merus from muscular violence, Acta Orthop. Scand. 42 : 506, 1971.
5. Heilbronner, D. M., Manoli, A., Morava,
L. G. : Fractures of the humerus in arın
wrestlers. Clin Orthop. 149: 169, 1980.
6. Holstein, A., Lewis, G. B. : Fractures of
tih.e humerus with radial nerve paralysis.
J. Bone Joint Surg. 45-A, 1382. 1963.
7. Hunter, S. G. : The closed treatment of
the humeraı shaft. Clin. Orthop. 184 :
192, 1982.
8. Klenerman, L. : Fraktures of the shaft
of the humerus J. Bone Joint Surg. 48-B,
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H. Hwang. J. D. : Arm Wrestler's Injury.
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itee uniquement paır le platre pendant.
Rev. Chi r. Orthop, 61, 191-207, 1975.
11. Packer, J. V., Foster, R. R., Garcia. Alexander and Grantham, S. A : The humeral :fracture with radial nerve palsy.
Clin. Orthop. 88: 34-38, 1972.
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HYaralanmalarının İstatistiksel incelenmesi Sonuçları ·
* Merih EROGLU
** Reşat YALINAY
El yaralanııialan, acil . · servis ve trafik
hastanelerine· başvuranların· büyük bir kısmı
nı' oluşturur.
Bunlar hakkında istatistikler
yerel vır:çeşitlidir: Bu çalışma; 1983 - 1986 yıl
lan arasında 4 yıl içinde. Anabilim Dalo.mız.a
başvuran 947 hastada 955 el yaralanmasının
istatistiksel inceleme.sini içermektedir.
,,,',

,'/

HASTALAR VE METOD:

'1983 yılından önceki !hastalar bu çalışma
ya.

alınmaksızın, çalışma:

planlanmış

ve buFormlar
acil ~akcılardan ;ürunııu<heki:İnler tarafın
fü:m doldurulmuştur. Formlardaki bilgiler bilgis'ayar formatlarina akta:i:ıılnıış ve EGE Üniversitesi Bilgisay2x Araştırma ve Uygulama
Mer.kezincie · değe.rlen,Siirilmiş tir, . Hastaların
% .35 i ka;z;adall' sonra bir şı;ı.at içinde;·% 40 ı
1-3 saat arasında, % 15 i 3-6 saat. arasında
ve %1p u .s .saı;ıtten geç gelnüşlerdir. H115ta.la~ıd
!v~ ; 27~sine.k~zcı.
;yeri~de ilk, ya:fdıill uy. •. ,
. ·;
:' r '-&. . ' •.•
gulaİımıştı.

rnJ.n: için bir form

~:

hazı'rl8.nmıştır.

tar.ın ,,~aJ9.ı;ıı süreşt .~)~ayıt}artja
<;:~tir;
$Qfüç~ğ,ırıya ge~n~~6dl§:§:t~ğq;,g~ç·~:avJ. souı:ıx:~ıarıı'.l"değeırlendiı;il:ıniştir. Ge:rrahiCl.eır:'.son
hastalann:ı;%:K3ro.ıı.ı~o1Mi:mk:<;ttı:Ribt·ıve

re-

~~pil~tasNf!.f!.er u~~~~l~X: di~~rl~ri. i~t~~mi§,7
~%1 °?:~ı 1t";<t!!;T.: :c''r..<:·
, .J .

·;.;.~~'.'Ç:I:,f ~q~;~~~~r,(!~~~::;~, ~)fü11
H

CİNSİYET, YAŞ· _:_:_• 947 hastantn % 9l'i
erkek, % 9 u kadınrur. Minimum yaş 1. Maksimum yaş 77 diır, ortalama 25 dir. Yaralananların ·% .46 sı 10-25 yaş arasındafür. Yılla
ra göre, 1983 yılmda vakalar % 35, 1984 de
%- - 20' 1985--- de- %- 23
i986 da
% -22 gibi
dağılım gösterdi.

ve

MESLEK- İşçi % 19, çiftçi.% 11, Çocuk
% .11; Marangoz % 10, diğerleri değişik mesleklerde idL ·
DOMİNANT EL - de yaralanma sıklığı
ortalama % 54, her iki elde %
il:ıer iki elini kullanan}~rdasqlda dl:l:ha fazla idi .. (Tab'
lo. 1)

2;

YARA!LANMA NEDENLERİ·.:...:_ Sıktık S[0
50, ev .kaiası %
21. Tr~fik kazasi 0lo 4, Zira:C aMleiıe yaralı;ın~
nı~ o/o' 4 ı1~1urıcfujTaJ>.~o: 2i'. ' · . · ..•

r:asına 'gör~. iş k~iaiaiı

E.Ü.T.F. Ortopedi ve ~'{· .~ .~H,,i.lll

%' .

'YA.RALANMJı: GÜNLERİ -

«

. ':: .~47·dmstan:ıı:.ıJ %· .& V:Yatarak;;. ·diğerleri
ayaktan tedavi· edilmişlerdir. Yatarak .tedavi
olan'.larm •o/et· S4;ii ·• :ıc3.'hafta>'arasında. yatmış
laırdıt: .· '94'7. :ı:hastanın: · w,( ·43•:cu 4'.;· haftad.arrı az,
%:+2'. st· e ayG'aJ.i:fffl:zlaülmak::üzere''507'Jıasta
yeterli: 'del>ecede taitip~eclilmişrerdir. 4S'l:has-

ra

SONUÇLAR

da,

:eı yaralanmaları.·· Pazfl:rt€s1"

İş kazaların

%· 1a ffe en

sık; Pazar''gfil:ıü % '9'ile'eh 'az;. diğer'iünıer
ortalama % 14 olmuŞtti.-.·Evde; ya'r'alatımalaı:i
Pazar gü;nü % 23 ile en sık, Perşembe günü
% 9 ile en az idi. İş kazalarının 'genel Jı:aza
sıklığı ile paralel olduğu görüldü. (Tablo. 3)
tşt~' 'ıkaia;:.ıb~ngı 'ile, işte': 1ıe·cfti'ı5'e~ süfesi1 ·ters

otan:tıtııı'bufühdu; '·"İŞkazasF"geÇrır~nl~rden :1~8
ifun:<i%--':.fü lJ'.;-0-5·•§11';:";%:;32 ·s'Ff}'..'.i-0 yH}t%·:1i4J'u
11-15 yıl arasında tesrübzli idil~~fl·Bltinfa'ral3ri

(o,, 92:.s,).; ;Ç.~l,ıŞ,tH~ı ,.ç:AM~ı1 J;aı;ıı.~ğlJJ.ı( 'i?Uı;iirdi.

0

%?: 'l,ı.~~::~

ıs,~JjiP,;-.SO~Y,;Ş.L~V,€@.CeS!: y;g~
~U,~tP~#:ı;;ı:ı:t·i{t ! ş2 t~ İ~Sli ,~çıt. :~ Jı:~ı: gf5.Ç~~
~ 4~~,..~~J~ı,rı.t %,, ;;'.i'() "ipin, {>19,S~~h.~Y.~PCEtS!
·A~ınt.!:

.::r;fl~,r;:2:.~:;t:ı:;J;

f;,Ji:,r;~::

Dalı,,.,,:·,..;r~~ı-ı·'.ı.,.~:··
.Bıuilumı.; ,:(>,ı:;of~i:ik,
... ,..,. ,,;,•..:<:-·l\,,'..,,;.·~··<ıo~.
.. , ..,.,.,,.,.,,;
. :.r:i'?;"ı.,,~·~'·{•»
Dalı Uzmanlık Öğrencisi,
·

f:.;t,r:;·:~:;.~'"'i(

.·,'".. ,,:"'..t:f: '-,:·c..· :.;o;,{·.. r::.

··TA.~L0\·:::1~

;·

DOMİNANT
ELE
YARALANMA
.
.
.GÖRE
.
..,.
. ' ' .. . SIKLIGI
·. . . ..,
."

;

., '

%

· ·5'u
6

29

56

22

865

91

399

46

460

Bil.

12

1

7

59

4

Kayıtsız

18

2

10

56

8

Sol
Sağ

Toplam

947

· Solda.

'1o

El

·Domi:ııant

·~

.. Bil.

%

42

1

2

53

6

1

33

1.

8

4(

o

o

'· .. 494

445

16

955 El

yoktq . .I:Iastala;rıın % 55 i ilk okul, % 19 u o;:~
t~ oki.ıl; % 9 u yüksek ()lı:u1 ve meslek okulu
mezunu idi. % 17 siııin hiç ·bfr öğrenimi yok~
tu,

TABLO: 2,
Sayı

Yaralanma Nedeni
İş Kazası

Ev Kazası
Spor Yaralanması
Trafik ·Kazası
Tarım aletleri ile
Hayvan .ısırması
Ateşli. Silah

Darp
Toplam

%

479

50

253

2.7

18

2

41

-!

39

4

YARALANMALARIN MEYDANA GELPİ
El yaralanmalarının % 47 si küçük i~lathane ve atölyelerde oluşınuştl;l. Bu
yerlerde 296 iş kazasının % 30 unda amputasyon en yüksek oranda idi. CTablo. 4)
Gİ YER -

10

1

25

3

27

3

55

6

947

100

TABLO

TABLO: 3.
El Yaralanmalarının Günlerle İ.Iişkisi
iş

Gün

Genel

Pazartesi

119

17

96

14

102

14

88

Cuma
Cumartesi
Pazar

101

Toplam'

708

401

160

Kayıtsız.

99

78

93

947

479

253

Salı
Çarşamba

"

Perşembe

%

Ev

70

18

64

16

59

12
14

%

:<4.

Genel El Yaralarunalan ve Amputasyonların
Yaralanma Yeri ile İlişkisi
Amputasyon

Kaza
Sayısı

%

Sayısı

o/o.

%

Fabrika

33

5

5

15

24

15

İmalathane

77

12

.2s··

36

17

11

Atölye.

219

35

62

28

15

18

11

Evde

268

42

23

9

57

14

14

9

58

14

22

14

35

6

10

28

ı2s

20

103

15

58

14

28

17

99

14

35

9

37

23

Diğer

(Trafik-sporToplam

632

Karıts~_·_ _ a1s_.
'947

YARAIT..ANMA ARAÇLARI - Yakaların
% 21 inde kompresyon yapıcı aletler, % 20
sinde düışme, % 13 ünde hızar, testere, % 13
ünde cam, % 9 unda bıçak gibi kesici aletler,
% 4 ünde zirai kesici 2letler neden olmuştu.
(Tablo, 5)
TABLO: 5.
Yaralanma

Araçları

Sayı

%

Kompresyon Yapıcı Aletler
(Pres, Merdane, Sıkışma vbJ

198

21

Düşme

181

20

-----··-

Sonucu

Hizar CPlanya, Testere, vs.J
Cam <Bardak,
Bıçak

Şişe,

Pencere)

Cvb. Kesici)

Zirai Aletler
COrak. Tırpan, Taara, vs.J

120

13

119

13

81

9

39

4

DrJrp Sonucu

27

3

Ateşli Sila.l:ı

25

3

14

2

10

1

9

1

7

1

83

9

Delici Aletler
(Tornavida, Matkap,
Hayvan
Yüzük

Isırması

vsJ

'.I'~ş.

Belirtilmeyen

34

--947
..

Toplam

YARALANMA BÖLGESİ - El yaralanmalarının % 43 ü PIP eklemin distalinde olmak üzere en fazla, ve % 3 proksimal bölgede olmak üzere en azdır.
'
YARA TİPİ - Düzgün olmayan kesiler
% 37, Crush injury % 11 Çilt lezionu olmayan kapalı yaralanmalar % 4 dür. <Tablo. 6
ve Tablo. 7)
TENDON KESİLERİ -,. 947 hastanın %
28 inde fleksor tendon kesisi vardıı. Bunların
% 70 i tek, % 30 u mültipl kesilerdi. En sık
% 22 ile orta parmakta, en az % 6 ile baş-

292

TABLO: 6.
~--------

Yaralanma Tipleri

Sayı

%

Düzgün Kesi

347

37

Düzgün Olmayan Kesi

368

40

Kompresyon, Patlama

154

17

22

2

34

4

925

100

Deri

Kaybı

Cilt Kesisiz
Toplam

Şiş

Yaralanması

Diğer

parmakta idi. Fleksor tendon kesileri. 253 ev
% 32 sinde, 479 iş kazasının % 25
inde görüldü. Ekstensor tendon kesileri hastaların % 36 sında vardı. Bunların da % 74 ü
tek ve % 26 sı mültipl idi. Orta parmakta ekstensor kesisi en çok % 25;5. parmakta % 12
en r..zdı. Ekstensor tendon kesileri, ev de yaralanmanın % 39 unda ve iş yerinde yaralanmaların % 35 inde bulunmuştur.
Sıklık
sırasına göre I. Zon ( % 26), V. Zon ( % 25)
II. Zon C% 24l. III. Zon C% 9). IV. Zon (% 3J
idi.
kazasmın

Bilinmeyen

22

947

TABLO: 7.
S3yı

%

Eleksor Tendon

264

28

Ekstensor Tendon

346

36

El Y aralanınalan

Sinir

354

37

Arter

353

37

Kırıklaoc-

509

54

Amputasyonlar

188

20

59

7

104

12

17

2

Çıkıklar

Kontüzyon
Sprain
Lig.

Yırtıığı

CRUSH

148

16

95

11

SİNİR KESİLER! -- Sinir kesileri hast1::% 37 sinde vardı. Bunlanın % ao i Digital CMedian ve Ulnarl. % 8 i Ulnar, % 6 sı
Median, % 6 sı Median, % 2 si Radial sinir
ların

yaralanması

idi. Evde yaralanmaların % 32
sinde sinir yaralanmaları, bunların % 66 sın
da digital ve % 13 ünde ulnar sinir kesisi, %
10 unda Median sinir kesisi vardı. İş yerinde
kesilerde, % 89 digital sinir, % 7 ulnar sinir
ve % 1 median sinir kesisi vardı.

DAMAR KESİLERİ - Genelde % 37 sinde damar kesisi vardı. Hastaların % 85 inde
digital arter kesisi, % unda ulnar arter. % 4
ünde radial arter kesisi buuliıdu. Evde yaralanmaların % 32 sinde damar
kesisi vardı,
bunların da % 64 ü digital ve % 23 ü ulnar
ve % 11 i radial arter kesisi idi. İş yerinde
yaralanmaların % 39 unda damar yaralanması vardı,
bunlaııın da % 92 si digital ve
% 5 i ulnar, % 2si radial arter kesisi idi. Dit;cTleri mültiplidi.
947 hastanın % 54 ünde kı
% 83 ü açık kırıktı:ı % ıo u
kapalı kırık, % 2 sinde aynı elde kapalı ve
açık kırıklar beraber bulundu, çıkıkla beraber % 4 idi. Falanks kırıkları, % 87 si açık
ve % 13 ü kapalı olmak üzere, kırıkların %
79 unu; metakarp kırıkları, % 65 i açık, %
35 i kapalı olmak üzere, kırıkların % 19 unu;
Karp karıkları % 2 sini oluşturdu. Beşinci
metcı:karp kıı:ıığı % 33.5 ile en sık görüldü. İş
yerindeki yaralanmaların % 59 unda açık kı
rık vardı. Çıkıklar % 7 sıklıkta idi.
KIRIKLAR -

rık vardı. Bunların

AMPUTASYONLAR - Hastaların % 20
sinde görüldü. Bunların da % 29 u işaret
parmağında en sık, % 4 ü küçük parmakta
en az görüldü. İş yerindeki yaralanmaların
% 29 unda amputasyon oluştu ve bunların
da en sık, % 32 si işaret parmağında idi. Ev
yarRlanmasında amputasyon ev yaralanmala:rıının % 6 sırn ve bunların da % 38 ini işaret
parmağında amputasyon oluşturdu.
TEDAVİ

SONUÇLARI - Akut el yaratedavi prensiplerine göre tedavi
tedavi edildiler. 947 hastanın % 89 una anestezi uygulandı. Bunların% 9 i lokal, regional,
% 25 i axiller, % 10 u skalen, % 6 sı genel
tipte uygulandı. % 30 unda Pnömatik turnike
lanmaları

uygulandı.

Son çağrıda kontrole gelen 96
eski ·\şini yapabilme kapasitesi %
62 sinde çok iyi, % 22 si iyi olarak değer
lendirildi. Parmak fonksiyonlarına göre solnuçlar % 48 çok iyi, % 2 si iyi olmak üzere
% 70 iyi sonuç bulundu.
hastanın

TARTIŞMA:

El, makine ve eşyanın ellenmesinde aktif ve yakından iş gördüğünden vücudun
herhangi bir yerinden çqk daha büyük bir
kaza riskine maruzdur (% 90). KELSEY, bütün kazaların % 13 ünün üst ekstremitede
ve bunların da % 83 ünün elde açık yaralar,
% 42 siniri kırıklar ve % 29 unun yüzeye!
yaralar olduğunu bildirdi Ccit. 6) NICKL
gen1ş bir seride kırıkların % 8.7 sinin elde
olduğunu bildirdi. El yaralanmalarının çoğu
erkeklerde olur.
NICKL ve ARENS (5) % 66, OLARK (3)
Bizim serimizde bu % 91
idi. Yaş ortalaması serimizde 25 olup, diğer
istatistiklere uymaktadır. Domimmt elde yaralanma sıklığı karşı tarafa göre hafif yüksektir (% 55- % 441. EDWARDS (4) erkeklerde % 52, CLARK (3) % 52, CLARiK (3) % 60
bildirdi. Elde endüstri yaralanmalarını FRAZİER
CCit. 6) % 18, EDWARDS (4) % 21,
CLARK (3) % 26 bildirdiler. Bizim serimizde
% şo idi. Bu. bizde iş yerinde güvenlik standartlarının
düşük ve işçinin kalifiye olmadQğını gösterir. Evde yaralanmaları CAMPBEUL (2) % 34, FRAZİER % 50, EDWARDS
% 14, JOHN CCit. 6) % 42, CLARK % 16 bildirdiler. Biz % 27 bulduk .Trafik kazaların
da el yaralanmaları çok az olur. NİCKL % 3,
Spor yaralanmalanını % 8 olarak verdi. Biz
sıra ile % 4 ve % 2 bulduk. Bu da muhtemelen aktivitelerinin bizde daha az olmasından
ileri gelmektedir. ABSOUD (1) yararlanma.ların % 64 ünün parmakların distal segmentinde kırıklar ve tendon kesisi, % 6 sının
avuçta., % 2.5 uğunu No MAN'S LAND da
bildirdi. Cihazı tanımamak yaralanmaların
% 13 üne neden oldu, bizim serimizde % 8 i
tanımıyordu. Serimizde distal segmentte yaralanma % 43 idi. CLARK'ın serisinde yumuşak doku yaralanmaları vakalaııın % 82 sini
oluşturdu. Bunların % 3.5 uğu tendon yara% 40 bildirdiler.

l~malaı;ı, %<1:ii,damar; lj/o U5 uğu,sintı;,ke
silert idL Elde kırıkları CLARK el yaralan•
mal~ını:r:t,'% 14·~Ü olarıık verdi. ,Bizde % 54
idi. % 41-%82, yumuşak doku yaralanmaları
na, karşı bizim serimizde el kırıkları ve 'amputasyonlar % 54 ve % 20 gibi. yüksek oranda idi.
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Oevamlvll

Bileği Ağrısında

Kontras

~rtrogra~inin .lamşal . Değer~
* Dr. Ahmet .Turan AYDIN ·
**Ik.Oğuz POIAtkAN

. ÖZET:
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabiliin Dalında,
ı9B5 '-' 87 yıllari arasında· 35 '.hasta ve. 36 el
bileğine kontras artrografi
yapılmıştır. İş
İeıri fluroskopik gözlem aıt1Ilda, lokal anestezi ve aseptik teknikle yapılm1ştırr. Bir olguda ( % 2.81 tenosinovit gelişmiştir. Direkt
radyogramların normal olduğu, ·ctevamlı el
bileği ağrısı buluırnn 23 olguda en sık patoloii ol.arak tiria:r:ıgüler kı®rdak CTAKl yırtığı
C'i'. olgu, % 29.ll; radypgrafik olarak bir patoloji bulunan 12 olgudada interkarpal ·kaçış
(5 olgu, % . 41.6) saptanmıştır.

'· .. Eı bil~gi ~~ıe~n}I!-, ;l}intriiş,.~rtro~afis~

Radius distal ucu, Triangüler kıkır?-51:k ve birinci karpal dizi arasında ki ractyokarpal ekfomfü artrografisidir. · ·Direkt radyogramla
ğösterneilliyen' 'eklem k:ıkirc:lagi; triangüler
:kikirdak, interkarpal ıili3:~entier. k~p~lÜ ve
sÜc;yyi:lm
ğibf y~pllŞır . hakk~n(fa
;kesiiı··.·,.·.bilgi
"':,:,~±'::•···.:.·:·~:), :·<,.;-::) :."··'..:;,:.
';·~····
. ' .
"'~
vermektedir. Dırekt rady()gramlafın. negatif
giçı~~ ct~"~ını{~i bil~ğt~i~ı .<m.

he1trg4l

eı}~~~ol}µd~,;z··~W~biq.,i:ct~. :~iı,ti~i()11l~
tf!,g~.u ·~!a.ı;ak )g§~lm~kte9ir,

·•ı5'1!"'~~~riıı~~··~E~~~:\~c1(?i'~~~l~.~~

....

El

1.

Bileği

Devamlı el bileği
ramlar normal>,

loıii.,~PtanamıYan, <Iı:ıvaml~. ,el, );ıil~ği, •,,ağrısı

Y~-~f-~'.;~~~ıi h~Şt~l~~::,:P!i!~iµ,j~;)ulq~:q~, ·~~.Jn:t~r:klit-I"P..§.hJi~w.e:If.ı.:YM.".~ıkJ(i!'!nın:~.eı

lirl~.re;ıı:e,;;i ,ı;ı..çışJ.Ild~:kontras:fal1t:t:0gr~finµ:ı. ta.-:
:EJ:J.Stth! d~enn± .;orb't-Y,ıi·kaymal<i;'ltıilinen .patoıo~
it1em:ıe::~~ro-troğl'a.fik:.değiŞik1ik1en. sa:Ptmirak

ağrısı

<Direkt radyog-

2. Şüpheli tria.ngüler Jı.ık1 trdak yırtığı :

a,
b.

Kırıkla

birlikte,

Kırıksız.

3. Naviküle:r· kiriğında fibröz kaynamanın
psödoartrozdan ayırt edilmesi,
4 .. GangliCJ'ıll

5.

Konjenitaı

deformiteler.

6. Enflamatuar
7.

aırtropatiler.

Diğerleri. CEklern ..faresi, şüpheli pigmente,
dev snovyal kistler. Villondüler sinovitl

MATERYEL

ve METOD' ::

1985 ~...1!)87: _yılları arasında, .4Jı:deniz
Üniversitesi Tıp Fakül~s,i Ortop;;ıdi .ve 1ırav
matoloji, Rac:l.yqloji. Anabillin.
-> , D~l~d~,
' - '··· ---, ,___ devam,_,,
1ı el bileği ağrısı yakınmfJ,Sı . olan.,.,yaşları 17
~~~,,,sa)·aras!nğa. c~rt. a1 .x,~f:e A~~1Ş~p. i1'si
kadın,. 18'i erkek toplam 35 has.ta :v.e. 36 el bi• . .: . .
_
:>".:y;;;
•

--

•

'

-',~

Rf1t!?:

TABLO.: .1.
Artrografüsi Endikasyonları

',,.

;·4•

,,;:_,,

-

•

7:r":.»«:~·,,';;:·;/''.;f~

~~:i;o,~o~::~:.~~~:.~i!,:ği

Iı.J_;;::,UT--p;

.ı)'

artrog'rafisi yapıldı.
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SONUÇLAR:
İşlem nedeniyle
sadece bir olguda C%
2.8) uygulama soil!l"ası birinci günde tenosinovit geliŞmiş, alçılı immobilizasyon ve me\dikal tedavi ile bir hafta içinde iyilik sağlan
mıştır. Sonuçlar direkt radyogramlann negatif olduğu olgularla ,bilinen patolojilerde
gözlenen artrografik değişiklikler aÇ[sından
değerlendirilmiştir. Tablo 2 de sonuçla:· toplu ola:rak görülmekte.

Direkt radyogramda patoloji saptanan
Os Lunatum aseptik nekroz (6 olgu), Radius
ta fissür tarzında kırık (2. olgu), eski Radius
kırığ·1 Cl olgu), Ulna .stiloidi kırığı-psödoart
rozu cı. olgu), Navikülei' psödoarbrozu (1 olgu). R.omatoid artrit (1 olgu) olgularında
normal artrogram elde edilmemiş, en sık patoloji olaTak interkarpal kaçış (5 olgu, %
41.6), triangüler kıkırdak yırtığı (4 olgu %
33,3) , snovit, kapsüler düzensizlik (2 olgu %
16.6) ve lenfatik kaçış (1 olgu % 8.3) saptandi.

TABLO: il,
1.

Direkt Radyogramları Normal Olan Olgularda Artrografik Bulgular :
(23

a.
b.
c.
d.

olgu, 24 artrogram)
Triangüler kıkı:rdak yırtığı
7 artrogram
Ekst.ensor tendonlara kaçış
5 artrogram
İnterkarpal geçiş
2 artrogram
ıo artrogram
Normal
24

2.

artrogıram

(% 29.ll
(% 20.8)

(%

8.3)

(%41.6)
(% 100)

Bilinen patolojinin bulunduğu olgularda
Artrografik: Bulgular :
C12 olgu, 12 artrogıraml
a. İnterkarpal geçiş
5 artrogram
b. Triangüler kıkırdak yırtığı
4 artrogram
c. Snovit - kapsü2 artrogram
ıer düzensizlik
d. Lenfatik kru;ış
1 aırtrogram
- ---·-l2 art.:rogram

(% 41.6)
{% 33.3)

(% 16.6)
(% 8,3)
(% 100)

Direkt radyogramlann negatif olduğu,
el bileği ı=İ.ğnsı bulunan 23 hastada
24 artrografik işlem yapılmış, 10 C% 41.6)
normal ve 14 .(% 58.3} patolQjik: artırggram
elde edilmiştir. En sık görülen patoloii tria.ngüler kıkıırdak yırtığı olup C7 artrogram %
29,.1) 5 artrogramda ekstensor tendonlara ka..
çış ( % 8.3) saptandı.
devamlı

Devamlı el bileği ağrısından yakınan. ve
triangüler kıkırdak yırtığı saptanan 3 olguda D3.ırrah operasyonu yapılmış ve erken takipte iyi sonuç elde edilmiştir. Bu konudaki
çalışma sürdürülmektedir.
TARTIŞMA:

Klinik ve kadavra çalışmalarıyla desteklenen ve bir çok yazarmda işaret ettiği gibi
el bileğinin kontras artrografisi direkt radyogramla gösterilemeyen el bileğinin eklem
kıkırdağı. triangüler kıkırdak, interkarpal ligamentler, kapsül ve sinovya gibi yapıların
patoloıiilerinin
saptanmasında kesin sonuç
vermektedir.
Triangüler kıkrrdak yırtığı sonucu distal
radyoulnar eklemin dolması el bileği aırtrog
rafisinin halen tartışmalı noktala.rından biridir. Kessler ve ark. (2) Ranawat ve ark. (4),
bu kaçışı patolojik olaTak değerlendirmekte
dirler. Ancak Mikiv 180 olguya Cyaışlanı O ile
94 yaş arasında değişen) dayanan geniş çalışmasında dejeneratif değişikler ve yaşla artan şekilde triangüler kıkırdak yırtığı saptamıştır (3l. Yazar yırtığın 30 yaışından önce patolojik, 30 ya~ında.n sonra ise dejeneratif, yaşla bağıntılı olduğunu savunmaktadır.
30 yaşından sonra patolojik olduğunu kabul
etmek için tıravma anamnezi ve klinik destek gerekmektedir. El bileği torsiyonlannda
mklıkla t;:-iangüler kıkırdağın yırtıldığıı bilinmektedir. Kesin bir oran verilmemesine rağ
men Ganeı ve ark. (1), 30 olguluk serilerinde oran % 26.6 olarak verilmiştir. Çalışma
mızda · ise bu oran % 29.1 olm'ak bulunmuş
tur. El bileği torsiyonlannda. triangü}er kı-

lc.rdağ;ın sık yırtılması

ve CAT kullanılmadısürece tanının ancak artrografik olarak
konabilmesi dikkate ..deger bin noktadır .. , .

3. Carpal anstabiliteninde belirlenmesiyle tedavi yönlendtrilebilir.
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p2l kaçışta, Mikic'in gösterdiği ıhbi. dejenerntif değişiklikler ve yaşla bağitılldir (3).
Görülme yüzdesi 3. dek.attan sonra normal
bireylerde de' •artrria.ı<tad~r. ••t)ifekt· . radyÖgramlann normal bulunduğu 2 olguda interkarp:".l stabiliteyietkileyenüs I:.unatum aseptik nekrozu ve scaphoid kırığı gibi patoloıii~
lerde .temel .a;:-trografik değişikliğin interkarpcıl. kaQ1ş ~1cfu~ gÖzlenmi'Ştfr. Seriografü elde e~ıne ol~aği olmı:ıdiği i9irl ilk kaçışiri .han:
gi aralıktan olduğu s2ptanamamış; kaçış. glo~
bal oiarak gösterilmişttr.
Sonuç olarak literatür bilgisi ve çalışma:
saptamaları yapabiliriz:

mız ışığında şu

El bileğinin kontras artrografisinin el
patolojilerinin tanısı ve tedavi endikasyoıilaııının belirlenmesinde önemli katillıları
1.

bileği

olmuştur.

2.

CAT

kullanılmadığı

kıkırdk yırtıği

sürece triangüler
ancak artrografiyle konabilir.

d

.

•

,

.

>l ı~.:' ~asj~ (bir y9nt~Jtıi :~~U:p seçilmiş olgu-

'lard.a kimisy'ene el 1'.ıiieği patolojilerinin an}aşılmqSII1da ve tedavi endikasyonlannın belirlerunesifıde önemli oranda yardımcı olur.
KAYNAKLAR:
1.

2.

Gıfilel, .A.,. Engel, J.'. ~itzi~n, R., Farin. }·~
Militeanu, J. : Arthrognirphy asa methoçl.
of diagl}osi11g soft-tissue İnjuries. of th~
wrist. J.,rr'auma., 19: 376 ~ 38ö, 1W9.
Kes~ler, 1:, Silberma,n. Z. : Ari experimen~
tal. study of the radiocarpaı · joi11t by artlı~
ıroğraphy. Surg. Gynecol Obstet., 112: 3340. 1961.

3. Mikic, Z. D. : Age changes in the triangula.r fibrocartilage of the wrist Joint. J.
Anat., 126 : 367-383, 1978.

4. Ranawat, C. S., Harrinson, M: O., Jordan,
!:.. R. : Arthrography of the wrist joirt.
Clin. Orthop., 83 : 6-12, 1972.
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Erken ·ve Geç Tedavi
" Op, Dr. Oğuz ÇETİNKALE,

** Op, Dr.

: 1982 ---,. 1986 y~lları arasınçia Cerrahpaşa
tıp fakültesi, Plastik ve Rek:onstrÜktif Cerra..
in Anabiliffi dalirı&. tedavi edilen 'ıol. ekstensor tendoıl ya:ra.J.ıfnması oliıwt:l incelendi.
Hastalar baş vur'ı:ifrım erken ya da geÇikmiş
ohp.asına göre iki ayrı. grµpta değedendirilc
Çii, Bu gruplarda seı;:ileı:i .teda;vi yöntemleri
elde edfü~n Şonuçlar· :karŞı!aştmldı. EkStensor tendon yaralanmalarında erken:;müdahele ve uygun atellemenin tedav'İde önemli
faktör 'Olduğu görüldü.

,;0

l3~i ÇOK.NEŞELİ,

*• Dr. Nejat ULU

eklemin kontaminasyon darecesine göre· yapılır;
,,-;-.,

Bashçe tarif etmek gerekirse kesik tım
don uçlarının dikllmesLile post. operatif .dönemde. atelleme ile .. primer i.endon tedavi.si
yapılır. Retıraksiyonun az · görii.ldüğü ekstensor tendon kesiklerinde bazen sadece atelleme ile tedavi tamamlan;ır ve.başarılı .neticeler elde edilebilir (4-5).
Tedavi .edilen her ekstensor 'tendon yaönkol.ve el atele alınır, ve'vakasına ·göre ate le özel· pozisyon verilir. Atel
çıkarıldıktan
sonra iher el ameliyatmdanf!Onf'a oldu~ gibi fizyoterapi eski fonks}yon1!.'l:l.'.;I~ l{~:z:amlmı:tSı)çiiı. şaırj;tır.
·
·
' ,
.: ,,__;
'"
:
ralaiirnasında

GİRİŞ

Genelde; flekSor •tendon yaralanmalarına
daha büyük bit H'gi ve diKkat vardır. Bu yaralanmalar haKkırida daha detaylı bilgi ve
yayınlara
rastlanmaktadır.
Ekstensor tendon yaralanmaları relatif olarak bunların
yanında daha
önemsizmiş gibi görünmekte
ve aynı dikkat. alaka gösterilmemektedir.
Halbuki ekstensor tendonlann tamiri de fleksorlarda olduğu gibi aynı dikkat ve alaka ile
tedavi edilmelidir. (2-3)
Ekstensor tendon yaralanmaları, bunlayüzeyel anatomik yerleşiminden ve elin
daha çok travmaya ma:uz kalan bölgesinde
olduğundan, oldukça sıktır. El sırtı ve bilekteki ekstensor tendonlar çok ince cilt altı dokusu ve ince, elastik bir cilt ile örtülüdür.
Daha distalde kalan bölgelerde, parmaklarda
ve özellikle DiP eklem bölgesinde oldukça
ince ve yassı olan tendonlar sadece ince bir
cilt ile örtülüdür.
rın

Penetran ve derin yaralanmalarda cilt ve
tendon yaralanmasına eklemlerde katılabi
lir. Bu tür yaralanmalarda tedavi planlaması
*
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'
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YÖNTEM ve GEREÇLER :

1982 - 1986 yıllan arasında Cerrahpaşa
Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi Anabilim Dalında ekstensor tendon yaıralanması olan 101 olgu bu çalışmaya dahil
edildi. 86'sı erkek, 9'u kadın ve 6'sı çocuk
olan bu vakaların 68'i yaralanmayı takiben
acil olarak başvurdular ve hemen ilk 24 saat
içinde tedavi edildiler. 7 olgu ikinci haftaya
kadar geçikerek baş vurdu. 6 olgu ise ilk 2
ay içinde başvurdu. 20 olgu ise geç olarak
başvurdu, 101 hastada toplam 216 tendon kasisi görüldü.
Tıp

Ameliyat endikasyonu konan hastaları
77 sine aksiller blok anestezi aıtmda
müdahele edildi. Diğerlarine genel anestezi
altında cerrahi girişim yapıldı. Garo altında
kansız sahada çalışarak cilt kesisi uygun insizyonlarla genişletildi ve flaplar kaldırıldıkmızdan

Cerrahpaşa Tıp

** S.S.Y.B.

','

Fakültesi, Acil Servis Birimi
Etfal Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Kliniği.

tan sonra kesik tendon· uçlaıııl: bulunarak: tes1

4;..:.;. Eı·sırtı·'ekstensotıtendoiı"'Y.a.raıa.nma

pfü edildi;: Tendon:;wtürlerl: •4/0.e-nayloirrile

ıır;; >;Erk'en •oaşvorularoa yiiıe ;,primer~, şütül1'

yapılclı:. :Genellikle

yapıldı.·: Motot::;actalenin:.: elastisite

modifiye .·Kessler-Masson
Allen veya horizontal matriks sütürJ.eri .şek
linde konuldu. Ekstensor retinakulum aıtın
d~n .geçeri''. tendoD.ıka .. aytlca' \(epit~rıilinöz
6JlO. naylor{dik~Ş ~Ônd~'. .Ariıeliya~tail:. donra
dirsekten -itibaren alÇi .atel' uygufariôi ..·Blıek~
metali:arpofafangial ~e interdi1Bta1 ~klemler
her vill{ada.::ıy'o·itytı'degerlendirilerek gerekli pozis~onlar verildi. :Ariıeuyat· so17Wicta genellikle koiıtllaı;ı .volar. atelde elin pÔzisyonu,
bilek 40~45 k'~clar .· dorso'f!ek'siyol:\.d.a, parmakl~r. ekStan~iy;;ricta'.,' DIP eklerrı serbest ve metakarpofalangial ekleriıler 20:.2~ derece flek~
siyonda olacak .şekilde idi.
Olgularıımızda uygulaclığımız tedavi yöntemlerini e'rken' ve geÇ olarak ve' ayrica da
anatomfö bölgelerine gÖre tasnif' ettik. . i.

ı- Mallet .· Einger : Erken . tecıavi : I)IE
eklem d;rsalirı,d~ ;kE[si Üe ·başY,uran açık. ya,.rası olan ()lgulaı;a teı;ıdon ve ciltt~n geçen
sütür kçndu. Sadece ilgili ,parmak . silindirik
a;tele alııtdh '.A:telde tespit şür:esi 5 hafta idi.
Kapalı rüptür ile gelen
h%taya s haftalık
silindirik alçı atel uygulandı.

Geç tedavi : Etyolojisi ..geneJ.likle· kapalı
rüptür olan bu olgularda 2 aylık ateı tedavisi ile YE[teı;li sonuç.~n~amışsa cerrahi' gi~
rişim .yapılır:;Şe:r'im~?<d~,bir olguya,. tenodez
ve cligfJrine,, ~,J;<?dEtZ 2ameliy~tı. l1Ygı,ı;land:ı2
2 - Boutonniere deformitesi : ErkeÜ' 'oaş
vuran .. ve açık. yarasıı. olan' olgularda'. .afi'.ekt
tendon sü,türü~:.ve .atelleme ·yapıld! ..Geç.·baş
vuran·,bk vakam!zda·:: tendo:iı' grefi Lifüer)
an:-eliyat.ı Jl'apıldı. 2. aylık;tespit }Tapıldı.

3 ~ Eksterisor hood ·yaralanmilıah: Sık
görülen bu bölge yara1a.nına1arinda genellikle MP eklem kapsülünde de kesi gi.).r:ülür'·
Eklem kapsülü,. tendpn -:e cilt sırasıyla Jtamir edil9.L Geç. başvuran olgularda g!"cilmıiş
prirrı~r sütür veya tenden . grefleri yapıldı,.

Baş paımağın ı;u s~viyed~kf ::yara1a',nniş,lari:

ö'zellikle taşır. Erke:ri yali:arard.a ~irie pfıilı.er
sütür uygulaması yap ıldi.: Gec'ikmiş ~eyi:t'°'de
fektli olgularda genellikle seçtiğimiz tedavi
yöntemi eks. indicis prop. transferiydi.
1

ve:gücünü
:..:kısaltılm~ı
veya primer sütün/L"geçikmiş olgı,ı;laı:tda· tendon. grefl~ri ve transferleri yapıldı. Bu yakaIariıa'. 6 "haftallık atelıeine yapiıdf. · ·
·
k:aybet:irı:ecliği'

Tt~,,;:._~,;';'.',/\J

olgularda:

,·,:>>·~:.,·;·,;,'

;.,<f

"<>:::ç·;,

kalltı.S:

''.'~'.>~'{:,,;.,::

5''~~

Bilek• •bölgesf.;.:yaıralanmaları : Bu
bölgedeki tendon. sütürl.eri·fleksor. tendQnl~
rıne ibenzerlik. gösterir .. Tendon tamirind~n
s0nr-ci eğer gerekfr görülürse Bow sting olu"
şumun:ü engellemek için ekstensor retinaku..;
lum taı:iı.ir· edilir.

6,~ ~~~fd.~ ~ill:aı~.alar. : Genellikl~
1

muskuloteİıdinÖz 'ünite' ya' d~ ad8Jeler se:vyesinde kesiler şeklindedir. He:- bir ünite ayrı
ayrıı bulunarak dikilir.
Tüm valı:a,larırµızda
uyguladıığmız tedavi şekilleri tabfö · I ·a~ görülmek:tedir:::

··.TABLO:'I

Tcedav( Yöntemleri
·Primer Tenorafi ·. +
••Sadece Atelleme
·Teiido:ri traııSferi' ·

8
9

Teiidon ·gT~fti'

3
1:

.Tenodez
.,. • Artrodez
Diğer

BULGULAR>:
lCH. hasta1ık serimizde eri genç hasta 6; ·en
hasta :62. •yaşiiıda idi; Erkeklerin büyük

yaşlı

çoğunluğunu.

oluştlı.rduğu olgularımızın

en

sık bulunduğu• yaŞ

'grubw20-25 grubu idi: 01:
guların % ~8 i yaralanmayı takiben erken
olarak. ~il pelikliniğimize başvurdu. Etyolo~
iik faktörler· a,;.ası11da kavga,.· darp; elini ~.a
ma çarp~a He c~ kesisJ., tnifik kazaları', fş
ve ey kazaiaiı. ; ve dm;n;_e ·~oguruukta .idi:
Tüm bu faktörlere, eşlik eden •bir bulgu varclı ve buda hastaların büyük bölümünün alkollü olmaları idi.
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·;: ·cVakalı;ıırda· ameliyat:: sohrası. :görülen infelCSiyon .orap;ı :% Jl.c:aolayında · iai. Atelleme
dörieriıin.in sonunda. fizyoterapi:: gören hastalar"atel çıkanldılttan. 2: ay sonra günlük aktivitelerine ı geri .dönel;>ildiler:
Ameliyat. ş~>I1rası ·Kapılan .kontırollarda el
sırtı ve ekstensor hood bölgesinde tendon
nedbesinin cilt'ile birlikte kitle oluşturauğu
görülaü. BoutOD.niere deformitesi. ile geçikmiş olarak baş vuran· biır olgumuzda yap1lan
Littler ameliyatından sonra ancak % 60 lık
bir düzelme elde edilebildi. Tendon tıransferi
ve tendon grefleri ile tedavi edilen olgularda
başcmlı sonuçlar % 90 dolayandaiken, gecikmiş olgularda bu oran % 68'e kadar inmektedir.·
·
TARTIŞMA

Her tür acil yaıralanmada prensib olduüzere, esktensor tendon yaıralarnnaların
da da uygun vakalarda primer onarım her
zaman· seçilen··Yoldur. Tamirde amaç ekstensoF füekanizmanın dengı:ısini. yeniden kuır
füaktır. Bu amaçla kesik· tendon uçlan yaklaş tirılarak sütüre edilir veya' defektu .vakaiarda tendon grefleri veya transf'erlerbya::c:ia
daha basit olarak kallusun.. ]nsa,ltılması. ile
*1ekanizmaya fonksiyon kazandırılmaya çal1şılır.. Ekstansor mekanizmaya fonksiyon ka.~çm'.dınrken özellikle geçikmiş vakalarda
heksoır fonksiyonlarun kısıtlanması veya engelleru:ı;ı.esinin önüne geçilmelidir.
Örneğin
aşın boutenniere deformitesi swanneck deformitesi ile sonuçlanır Cl,3,5).
ğu

Geçikmiş olgularda tendon grefi ya da
transferine karar verilen olgularda ilgili tüm
eklemlerin pasif mobilizasyonunun tam olması gerekir. Eklem· mobilizasyonu · olmayan
bir parmağa yapılan her türlü müdahele
fonksiyonel olmaktan uzaktır Cl,3).

Acil yaralanmayı takiben. yapılan primer
tenorafiden sonra genellikle 4 haftalık atelleme He tedavi edilen durumlarda bu süre
'daha da uzatılmaktadır. Bu atelleme şekli
(hastanım kültürel. seviyesi ve güvenirliliğine
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göre değiştirilebilir,;. Örneğin ;.B.Qutoniere .de~
forınitesi ve: Mallet Einger :deformit.elerind~
silindirik. alçı <atel daha güvenilir atelleme
yöntemlerindendir.
Erken baş vuruyu ·takiben yapılan tedavinin başarı oranı diğerieriiıe oranla oldukça yüksektir ve fonksiyonlann büyük çoğun
luğu geri kazanı1ır. Gedkmiş olgularda . ise
bu oran giderek azalmaktadır. Gerekli atelleme süre~ine ve şartlarına riayet etmeyen
hastalarda da başarı oranı doğru cerrahi müdaheleye rağnıen oldukça düşüktür. Bu da bize atellemenin ;tedavinin önemli bir parçası
ve devamı olduğunu göstermektedir.
SONUÇ:

Ekstensor mekanizma. kompleks bir yave tek bir tendon sistemi üç eklemin
kontırolunu sağlamaktadır Tespit
noktaları,
uzunJ;ukları ve ortaya çıkan deformi\feleri
anlamak, etyopatögenezin açıklığa kavuşma
sı :ve tedavisi iÇin esas teşkil
etmektedir.
Teşfüs ve tedavinin. mükemmel ··olması için
ekstensar inekanizmaİl!!Il fonksiyonel dina;
nifğiniıi' tam olarak bilinmesi gerekir.
pıdır
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GİRİŞ

yapılan

Yaralanan fleksör tendonlarda fonksiyonun geri döndürülmesi için verilen uğraşı,
özellikle rekonstrüktü. el cerrahisi ile uğra
şan. cerrahlar tarafından iyi bilinir. Fleksör
tendonlar, elin· fonksiyonel yapısında en büyük görevi yüklenen oluşumlardır. Bu tendonların yaralanmasında onarım sonu görülen en önemli·. sorun, .çevre dokulaırla tendon arasında oluşan nedbe dokusu ve yapı
şıklıklar nedeni.ile. tendon:un yatağı içinde
kayma hareket.inin· sağlan'al:riayışidır. (2,3,5) .
X. Asırda Av:icenna'nı'h ilk t~don onarrinı gerçekleşt~esinden .(1) gühÜ.müze kadar, peritendinoz. yapışıklıkları ,Önlemek için klinik
ve deneysel bir çok çalışIQa yapıl:ın1ştır. Bu
çalışmalar onarım yapılan' teiı.dori · çevresine
biyoloıiik
membranlaır v~Y.a
endüstriel. kökenli polimerler konularak yapışıklıkların
mekanik .olarak .önlonnıesL çelik telden naylona katla: çeşitli yabancı materyal kullanı
larak ·.yapay .teµclon kiiıfı oluştuırulması ve
silikonun. dakro.n. gibi ma:dde.lerie güçlendirilm.esi ne· .elde edilen. teri<lon· protezlerinin
ortaya Çıkına.Sı şeklinde özetlenebilir. 5, 6, 7,
llJ Kollajen sentezi inhibitörleri ile nedbe
dokusu birikiminin önlenmesi ise sadece deneysel safhada olup · k;J.inik uygulamasına
geçilememıiştir. C2l Primer tendon onarımının
dar sınırlar içinde ·yapılabilmesi, diStal avuç
içl çizgisi ile, proksiınal interfalengeal ekılem fleksör çizgisi arasında kalan bölgede
CNo Man's Landl ki tendon onarımının başarısızlık sonuçları, Cl4) HUNTER ve NICOLLE tarafından geliştirilen tendon protezleri
konularak yapay kılıf teşekkülü ve grefleme

iki devr:eli grefleme ile onanın tekbirlikte getirmiştir.
ı - Başaırılıı sonu.,_ oranı düşüktür. Yayınlanan
serile.rde .Hunter 8 % .57; .. Nicolle
11 % 50, Weeks 14 % 62, Weinstein 16 %
60.9 oranında başa.I1J.lı sonuç .bildirmişlerdir.
2 - Synovitis en sık görülen komplikasyondur. 9,15.
3 -: Tendon protezleri konularak oluş
turulan kı:lıfa tendon grefinin konulması
için bekleme süresi 2-5 aydır. (6,7,8,~.11.15)
Bu da önemli bir· iş kaybı süresidir.
Bu sorunlara çözüm ·geJirriıek ariıacıyJe
köpeklerde yaptığımız deneysel çalışmarun
sonuçları ,otojen .ven greflerinin fl~ksör .tendon onarımlarunda iendon, kııifı -0larak kul-.
lanalmasıın .yararlı. olacağına bizi in.aııdırch.
(5). Biro v~ Horvatın bu kon11ci~lti ç~L}ş~ala~
rındaµda destek. aldık. (3) Karido:Vasküier
cerrahlarla yaptığımız görüşinele; sonuçu:
ayaktan alınan 10-12. cm.lik ven. segnİentinih
şahsın ilerideki yaşantısı ve gerekebilecek
ceıırahi girişimler iÇin ·hiç öir sakııncası ·ol~
madığı sonucuna vardık. 10
niği şu sorunları

GEREÇ Ve YÖNTEM :

tekniğinin güncelliğini korumasını sağlamış

1982 - 1985 yıllan
arasında Gülhane
As; 'Thp Akd. ve Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalında 28 hastanın
33 parmağına ven greflerinin teıidon kılıfı
olarak kullanılması ile iki devıreli fleksor
tendon tamiri yapıldı. 28 olguluk seride primer yaralanma 21 C% 75) olguda sağ elde,
7 C% 25) olguda sol elde idi. Pıirher tendon
yaralanmasınm; olgulara, ya.ıralanan parmak
sayısına ve parmak sırasına
göre dağılımı
Tablo 1 de görülmektedir. CParmak sıırası

tır.

başparmaktan itibaıren numaralanm1ştırJ

Ancak, tendon protezleri

kıu!llanılaraık

Öğretim Üyesi
GATA Haydarpaşa Eğt. Hst. Ortop. ve Trav. Uzmanı
GATA Ortop. ve Trav. ABD. Uzmanlık Öğrencisi

1' GATA Ortop. ve Trav. A.B.D.
**
***
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TABLO: I

--

Y~i'\~ '.?! •• ~ 2 r

: .; . 1

oıgu sayis~ı;r: Pafı:riak Sayısi : .;
22 Olguda

1·

. 4,1,+ 1~ Jt.• 3J ::17.. lb

·· 'P~].{ .. parm,ak •

L

:r42ı:f 43;'f

İki parmak

5 Olguda

Üç ~E!J'lll~..

13

28 · olgUda priıner yaralanma nedenleri
ise; 19 olguda ltesi; '(% 67.8)', 6 olguda ateşli
silah yaralanması•:c%· 2L4);.'3· olguda.ezi:lri:ıe (O/o 10:7) idi;28 olgunun: otuz üç parma~
ğım .ihttva eden seriri:ıizde iki: devır:eli tendon
tamirinden önce yinnidört C% 72..Jl panna:,
ğa; çeşitli hastanelerde . ·cerrahi : ]l'lüdı,{):ıale
yapılmış, geri .kalan;. dokuz (% 27.2) parmağa ise s;;ıdece cilt .kapatılmaM yapılmış :idi ..
Primer ya:ralanmasve cerrahi girişimler:in
parmaldara dağılıpıır'J'abl~ 2 da gösterilmiş
tiJr.
Seririıizdeki olgulaiın hepsi erkek olup.
ru,neliyat edil~ri ·en genç olgu''i7, en yaşlı 5 ise
34 yaşinda idi, cyaş C>rtaıapıilsı' 21). :Rekonstrüksiyon yapılan parmaklıirclajı: .:.ı C% .1;dJ
bı:\şpaı:mak' hfirlç, 29 c% 81.sr ÜT1d~ prlJ:rıer
kesi':
yei°i
No Maıl's: tr.ai:ıcl. d~ ifil.
Ç2:· BÔige).
'
' .::> ', ·,; :· ,7 ;:.·
''.;, ,'.;
:_··,
Diğer bölgE)lerdeki yapılı:ıp. tanürle:\"i serj dı:,
şında tutulmµştur., P,a'.rıı:ı~la,rm ameliyat öµ. 7'
cesi c:leğerlendiril;mesüıde . H1.ınte;r, ·.ve Saliş-.
bury'nıın kriterleri göz önüne alındı. ı5
;:;;ı

,';,'.,· 0ı}'

Yıı.rJ;\Janaıı~P~mak sı.nısı : ·:
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DEGERLENDtR:tı~ıf: .
J. ,', ,,
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Çalışmaniizr lCapsay'an •33 · parilıak ikin et
affieıWattan '· drta.ıaına:· ±2 hart~; s&D:fa. baş~
Parmai( ve' diğer p8:rrmakiar••e>iarak;iki :~n.ı~
ba ynlıp aşağıdaki yönt:emlef-1~ '(leğerreb.cfi:C
tndi. · ·· Değ~rlenclimi.eiıiri 11. 'aıi;ıre deri-8:hi
,

,;_,\,,:::."',,:_::-: ''\'_--;;

·2. Devreli Tendon.
Tamirinden Önceki·
7

3Q2

''

Ameliyat oncesi 'her ·hast~ • dikkatle! 'de:.C
ğerleridiriıC:ıı:.:: Muiialıale ·· ediı'ecek · parmak: ta
MP, PİP v~ DİP ekıemleıideki flekslyon~• eks~·
i''J)" <
·" ····.·"
......, ,;,...
.•
;
: .
.
•'
.
ti.üiSiyori ltoritraktütlert fizyoterapist kontc:
rofüriiie. düzeltildi veya .miıliılı.Urila: indiıildi.
Pa1mı\.rı~ Lbngusun nie\icudiy:eti araştiı:dctı.
Seriwfzcı~. 1 I>~mer., ya,rı:ııanma. ile ·i~i 'cf~v-reıi
tendon. tallııri ar~daki 'süf~ 3. yıl
s~. ay
arasıİı.da.deglşin.ekt~ .Jdi~:·' ... ... ' . ' .

;TABLO: .II

; Sadece Cilt Kapatılması

'

alt.! Qlgudı:ı, ..c21.,4.~ ~,. cıırr~c;l't.;}'~rı:ı!anına, }~.ev:J
c:uttu ... ' ·

İJti Dew:~li Teıı<l<:ın ;fanıirinden.• Öµc~Jd

j Tenolysis

'

2.

X>-~;«~-

-'.:. :::" ""''_,

··

-

giriŞinidri

12•.haJ!ta: ısônra; ya.pıhnasıriın· nede'-

Iif; ·•3 aydan'Wnri:ı.ki · .tiı.ki];)'i döriemindei>sonuç,laırın.'dEığişmeyişidir. <ısl•

PARMAKLARDA·•: ı
ı,:-Y:mnruk Yil-PI!l!'lo .poz~.y<;>.nun,$..

mak ucunun dis.tal ,:pa.lpıa.r çi,zgiye,
nın ölçülm~i.

py-

1.µaklığıı

,t4>

2 - Tota.f :Aıüif" Hareket : MP~ PİP ve
·eklemlerin maksimunı, aktif. fleksiyon
tppİiUll~da~ .bu ek!emlerin ~ksta.ll~iyon . de-

DİP.

f~sitlerinin. ç~kaı,:tılrnası.,ile. eld~qeclilir,, (4)

~Her· 6tgudi' ·~ıae ectheh · ·sonfrQla~ ·iıÇısal
ölçümle 'Boyes'un ün:eı:ı:r ölç'ilinüiı.üı:l biırleş
Ügt ,sw:Ai\TsoN GRAFİGİ ' ili'erhicie . değer~
lendirı1.di. C13l . CAynı grafik üzerin.de a.nkllozhii:la m~fdanıi gelen sakatlık ,ora.niarida değereıeFctililebiİir.l
· '

Başparmak föllksiyön1arfriın · de~rlendi~

rilriiesiiıde··~ ·'farkh 'haıreket goz· öriüne alın"

mali.dır; Çünk.ü·'b(l,şparmağın''•total; fönksiyonun, % 20 sini •fleksiyon-ekstar\.siyön. % 20

sini. acJ.duksiyqn, % .60 )rn C>})P()SiZY()n, .· teş
}til '.eder: B'u, ıie,Cl,en1~ postp.Qer~H~, di.i!ıemde
h~x. -baŞı:)armağın,MP .. Y:e !}i' .• ~:ıt1emfeidki.ak7
ur}ie~siyon, h~ı;ejlc;ıtt~r( . 'ölçülüp,· .ortalama
cieğel:Ier .· buıilndu. Bulunaiı değerler, Aıiıe.
1
~icaiı. ·· Medicıiı < As~ociatiori~n • 'başparmak

fonksiyonlarında kayıplarla:

:verilerine

ilgili ·'tabloİar'ın

gÇıre değerlendirildi,, 13;ı

Seriihiide ikiiıdevi'eU: fleksörı.ıteridodztaL
ihiri : "Sra.pila.ı:tı ·~pa.rriıağıni ·.total: :ttal'eket Lor.talfütıata.' pteoperatif !dönemde'' rıo.; de~ece;
p0stopeıratif '·dönemde: ise 1232 •derecedir. <En
az 215/'en: Çok 244' ;dereteJ ·iTotal; aktif:!hare:
ket toplamının 230°nirt 'üstünde olan·, olgu•
lav ı20"3o· yaş: grubunda. olup; OC.umbrikaı adeleılerI sağlam ve;primer yaralanma değerleri
diırilmesiride 5~ derecenin dışında olan: olgu:.
!ardır)

Ser)plizdeki parmakların .. yumru,k yapma pozisyonu:p.dı:t,. parmak ucundan disfal
palmar çizgiye uza~ltlı: ort~laması 1;3 mm.
idi. ByYa,~o:ıl ,grafiğ~e .gpre ;. k:?fJ:\pin7 p~r
mak. flekslyonunda. azalma, orta.laması"ise., %
lS ola~ak;bu'lundu., 13. Tek parmfığtnda fleksö~ tena~ı:ı:; tru;;iri. yapıla:µ oigu.lartL:ı parlrıak
ucu-distal . ~vy.Ç iQi çizgisi arıisındaki mesş.fe
0-18 mm .. arasında oltı;P, e11 iyi sonuçlar bu
grupta· '8.1illd1. Ayn •. 'Orarak değerı~ndiriı~n 4
başparn\akta postoperatif • döne.inde aktif
fleksiyon hareketi ortalaması .MP eklemlerd~' 4o der6ce, IP e}tlemlerd tW 'idi. Başpar~
ma1tlarih rbn;kstY;on kaff;bi o~ilıan,ıaSıı MP, ek~
İemde % 3 've IP .eldemcle . % 2 bulundu. Bu
değerleriµ' 'toplarin:ıası . il~. başparmaklarcia
fonksiyon kaybı ortalaması: % 5 olarak 'sap2
tandı,.,

.

'J'.ı\llTIŞMA

A~tif;·ve

.:

pasif

yöntemlerle · uy~fanfilı.

teı:laon protezleri :kuifaiı.ilmasııidan amaç, se-

kônder: tendorl' ~refleme iÇin' yapay 'tendon
.

'

,,'·.,.

:.

~. ~{;,i!~Y::::-;5:~>'.>.

'''

"

t,,.,

'

;:~; ,> ,·~;:ıt.:z)7l

;r;Ş~JliiJ,_;; ı.Aıı~;cJ:l: :;~··~µıJJı~kİ; o,1g.tQıtı::ıı;.;!i'!ığ.·e1 :ır:v~;,~. ::P.~~ıq..~,. ~k:r:!?:~mli: tı,~k~~f, ~~ı.ı~:·::
..,;~OJJ.J~{Y"~i~tJ!i !J:!At~"'f.lt1}3,&U:.~;;gµ1şqmg~~jı!d~~ ~!~· .r~akJ~~i~~;;
,,Q.eMlY.~ks~)"ON;.:ı!ı\m;ıHı~n\l,\'M!'•!!ıP1lffl~kta~ıd1>;i;r·:ıs:l:it

lulıfı; ,,,g}µşumu.rıu,ı \ sağlam~tir. ,: Tendon>:protezleri ı c·yabancıı;,:dsiı;tı.dir; 'D+l: Kı.aşn.aklarda bil:·
diriln1emesine1;rağmen karpaı tünel sendromu olUş:turacak.boyutta:, ıreaksıyoner. granü~
lasyom<iokusu, t,eşekkül~debiliı;:,;Synovitis ı:ın
sıık..' raşlanılaın, :koniplika,syonduı;:,.. (19.15) Aşı~
rı der~ede: synoyitis. gelişen olgularda Jen;don. :ı:ırotezini ıçıkaf'.~ıp çok uzun .süre iyileş
meyi beklemek: .gerekir.. WEHBE ,(15) ve. ar"
lrndaşları Hunter
protezleri ile iki devrelf
fleksör tamiı:ıi yaptıkları 136 olguluk serilerinde 'synovitis oranırii % 28.7 bulmuşlardır.
NiCÖne üfr, serisindeki bit oıiucia gelişen
aıi:üt silpüratif tenosynovitis ve aşırı fibrozis
sonucu parmak amputasyonu gerektiğini
bilclirmiŞtir. Bizim 28 olguluk serimizde hu
oran % 9 dur. Otojen ven greflennin tendon
kıli:fı olarak lfollanılması ile synovitisin göiü1ıiıe or1m aşikar derecede azalmıştır.

Wı.ehbe ;fl5): ..v,l3rı{lır~adaşlarıuı.m ı$eris:in.de,f.~'i:~
q:rnrunda;göri:ileıt fl~k::ıiydli ,iJ:ton1ırakt'.üf.ii,ı'.V{.e.

instein U6l serisinde,' %/:5.2:1p:i~\·iBli:13erilerde
fleksiyon kontıraktürü PİP ve DİP eklemlerdedir. Bizim çalışmamızda.'is'e .sadece DİP
eklemde olup oran düşüktür. Bunun nedeni
ise':ikairlliiı:rzoa.iameliYafin'• l::ıaevresinde yüzefeı ·flek:söıh.iriei 1·• füiı:!Uk' •cl'ista1• ~-.• bölüıriU:nü
sağlam bırakmamız ve PiP:•Feklemdec· ,>fleksı:
Y?n kpntralüürül1~ öp.leın~i~cii,ı::.
: Çalişma1lnzda
diğer setilerde ;görülen
tend()iıô.a kavfsleiime' mowsttlngirıJ oltnayıi
şım 'sadece pulley rekonstrüksiyonuna bağ
lamadık.

Çünkü

diğer araştırıcılarda

pulley

r,ekorıstrµ}{,siyo~u. uzennde 6n az ,bizim ka-

dar ... Önemle . durmuşlardır.
Karuımızca \'.en
segmonf( yeterli kalınlıkta teıidon' kilifı
oluşturm.a.lı:ta ve buda tendonô.a harelret .es,
nasında. kavislenmeye mani olmaktadır..Di~
ğer serilerde tendon grefinin başarISQZ olduğu olgularda yaı:ıılan artrodez, tenodez veya
amputasyon Côrnegin Wehbe' Cısı nin serisinde % 15.7, Weinstenin (16) nın çaJışmasın
da % 18.7) gibi kurtarma ameliyatların oranı yüksektir. Serimizde bu tip cerrahi girişimlere gerek duyulmamıştır.

İnfe~siyon · tek başına bir komplikasyon
gibi aynı .. zamanda yara açılmasına,
implantta gevşeme ve migrasyona neden
olarak komplikasyon oranını yükseltir. Wehbe_ (15) ve ark.adaşlaırının serisinde bu oran
% ıı, W einstenin (16f 25 olguluk serisinde
% 10,7 ve bizim serimizde % 12 dir. Seriler
arasında önemli bir fark yoktur. Tendon ailpÇalışmamızın tümünü teşkil eden 33 par~
türü Wehbe (15) ve arkadaşlarının serilerfrı
de proksimalde % 7.4, distalde % 6.7 olmak maktan- 29 parmakta postoperatif dönemde
fuiere toplam % 14.1 ve Weinstein (16) 25 ol- total aktif hareket artış ortalaması 122 dereguluk serisinde bir distal ve bir proksiırial ce, ve başarı oranı parmaklarda % 82 dir.
de olmak üzere % 8 dir. Bizim serimizde ise Başparmaklarda ise % 5 oranında fonksiyon
% 6 olup tendon grefinin distal falanks
kaybı saptanmıştır.
anastomoz yerinde rüptür husule gelmiştir.
Giriş bölümünde bildirilen diğer serilerPeacock C12ı çalışmasında tendonun insersio
deki
başarı oranlan ile çalışmamızdaki banoktasından hareket amplitüdunun sıfır olşarı oranı mukayese
edildiğinde yöntemin
ması nedeniyle distal bölgedeki anastomozun teknik veya bioloıiik önem taşımadıığını üstünlüğü açıkça görülebilir,
bildirmiştir. Serimizdeki distal bölgede kopSONUÇ:
malar aşırı güç yükleme sonucudur. Olgulara ıreinsersio yapılmış ve bu da sonuca etki1 - Fleksör tendon yaralanmalarında
li olmamıştir. -Se'rimizde % 12 oranında tenotojen ven grefinin tendon kılıfa olaırak kuldonun. proksimal anastomoziında tenolysis lanıl:rnası .ile yapılan .jki devreli tamir, etkin
yapılill!l.Ştır. Diğer serilerde de tenolysis geve başarılı yöntemdir.
rektiırerı: olgu sayısı birbirine yakındır .. Takip
süresince serimizde % 15:.oranında DİP ek2 - 2 ve 3. derece primer yaralanmalem kontraktürleri saptanmıştır. Bu olgu- larda.ki iki deweli fleksör tendon tamiri solarda primer. yaralanma 4-5 derecede idi._ Bu nuçları, 4 ve s, derecelerde. yapılan onıirim
kontraktürler ·uzun süreli rehabilitasyona. · sonuçlarından daha iyidir. Tek parmağın ta..
rağmen
minimal deecede düzeltilebildi: ıllir edildiği olgulardaki başan oranı, birden
olduğu
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fazla parmağmn i:fulıiriuJ~-!rlf:l?;; ÇaŞa'rı ·9'.rartır_ı~'.~ ,; . &d HUN'IiER;:;.11. :.
ı Staieq ·l.Flexor Tendon
dan daha yük~ektlr~-'~' ·· ''''·''' ;; '·r · s>
.:;.'<c'.
'".Recon~kucıiio~ ili R'JhttbiÜtai:ion of The
3 - İki devreli fleksör t~l/-?g:r;::~a~irll,1i•
den sonra sonucu etkileyen en 'büyük komp:·
li.kasyon peksiıon kontraktürleridir.
Eğer
preoper~i:İf; cröıiemde . fieksiyon kontraktürü
mevcutsa. girişimin 1. devresinde mutlaka
düzeltilmelidir.

1
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· Yolkmann ·iskemik Kontraktüründe Mikronörovasküler
·Anastamozla Kas Transferi

' :o,\

« j '?;'

!

~

;

;:,;

' ,'

"

~"

;_,:

' '' / ,,,

Dr.
GİRİŞ

.Genellikle sınıkçılann teda.visi sonucu
Volkmann .. iskemik lı;ontraktürü sekeli memlekeÜ:riıizde Ortôpedistlerin sık karşılaştıkları ve bazen' tedavisinde çaıresiz kaldıkları ciddi bir problemdir. Hastalığın patolojisinin iskemiye bağlı. kas dejenerasyonu
ve yine iskemik sinir lezyonu olduğu Volkmann~ın 19 cu asırdaki çalışmalarından beri
bilinmektedir.. 8
gelişen.

Son 'senelerde mikroşirüııji'.deki ··gelişme
lerle 1 mm ve daha küçük çaptaki damarlann güvenilir şekilde anastamoze edilıneye
başlı;:ıması, .mikronörovaşküler anastamozlarla kasların caniı olarak uzak mesafelere naklini müınkün kı~m1ştır. 2,3
•:Tabii ·olarak serbest• kas transferinin en
fazla. başa.ırı vadettiği hastalıklardan.. biri
Volkm<mn iskemik kontraktürüdü;r,. Mikronörçıvaskµ}er anaştaın<gla serpest, kas "t;ran.Sf~rf !9a6 se~eŞt iÇiı°ı4e lroniğ,lınizd~ 10 y 01kni~;1ı hastaya uygulandi. ve bu tebliğde
:r{~ilcel~rİ~ii:i:' t~diin edeceğim: Bu tip kas
transferinde kas kuvvetinin ai~fuiye •ulaş
ma.Sı b'ir Üa bir buÇuk seiie süicI:Ü.ğÜ için (3),
n\füdelerinUZ btr. preliınirı.er rapbr •olafak verllmektedir. · · ,
KLASİFİKASYON :

Gerek ameliyat endikasyonunun objektif
olarak konulabilmesi ,gerek yapılan arneliy<ı.tların sağladığı faydanın değerlendirilme

si için iskemik kas dejenerasyonunun derecesini tarif eden bir klasifikasyonun kullanılması gereklidir. Tsuge (7) nin klasifikasyo.
nu bu sebeple seçildi. Serimizdeki 10 vaka-

öiner. ERÇETİN .

run hepsi Tsuge'nin üçüncü grubwıa giriyordu, 4 ay ve daha fazla takip sonunda
önemli bir rtajenerasyon yok~u ve. Pir kısmı
evvelce başka kliniklerde ameliyat edilmiş,
fakat sonuç alırtamarnııştı.
AMELİYAT:

Serbest kas transferi ıçın tek iıörovas
küler pedikülden beslenen çeşitli kaslar kullanılabilir (4) Bugüne kadar Rectus femoris 5,
pectoralis Major 2, Gracilis 3, ön kola transı'0c· için kullanılmıştır. Bu serideki vakaların
hepsinde· Gracilis. kullanıldı. Kasın proksimalinde. eliptik bir cJ,eri flebi de beraber
transfe;- edilerek. ,kan akımının mev;cudiyeti
klinik olarak teyidedildi.
.· Vakalaırırnızd.a: ilk olarak turnike altmda öri 'kol eksplore2edildi. Kaslardaki lezyonun derecesi ve sinirlerin durumu tesbit
~dildi,/ resipiyert• damarlail 've sinir
disseke
edilip 'hazıırlandı. :
•:, Kasili iransferincıe ·gerginlik, fonksiyona
tesireden önemir bir :faktördür Cl,3,) dolayı
sıyla bunun iyi ayarlanmasına dikkat. edildi.
NET;İCELE& ::

1. · Xas'fonksiyonları ::r Amelifatl:n yapildıgi · 10 hastadan bir taneslıi(lel.! postoperatif

ikinci güilde venöz troinbôz sebeblyle'flap ve
kas kaybedildi. Bir vakada ise öııkolun eksplorasyonu esnasında brakial arterin tromboze bulunmas1 sebebiyle kas transferindenvazgeçildi. Geri kalan sekiz vakada vasküler anastamozlar başarılıydı ve flap yaşadı,
bunlardan beş tanesinde halen aktif kas
kontraksiyonu mevcuttur. Üç vakamızda ise

* SSK Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travm. Kl.

geçen süre az olduğu için henüz kas innerK A Y N A K LA R :
vasyonu tam~ııı,~arrıı,ş~µ-,· Trafüferin ,J>,ı;ır-, ·.}' .
•
; •
mak fleksiyonü için yapıldıği .' C!ört vaka~1; 1. E~~;A;l\:{.,J Gİ:iıber, H.;~~'t~ı. M., Steiner,
parmaklarda 100° ila 210° total aktü hareket
E,.. ve Freilinger, G. : Experimentaı free
mevcuttu. Bileğin ekstansiyona:ı :· g~tirınrt~si
mU,Sçle ..Q:'ansplantation with microneurobütün hastalarda parmakların tam ekstansi'Va.Scuıai'. anastomosis. Plast. Reconstr.
yon yappı~ı:w ~ngelli~Q:rdu. Kuvvet sağlam
Surg. 71 689, 1983.
tarafın yarısı ila 1/3 ü kadardı. Kasın çalış
2. !kuta, Y., Kubo, T., ve Tsuge, K.: Muscle
maya. başladağı bütün v.akalarda kuvvetli y0
transplantation by . pıicrpsµrgical ,.techniistemli 'ça.1·ışaİi
.. p<>rrrlak ,Deksiyonu
. ·sağlandı.
que to treat seven~ Voi:kmann'~ ~ontrac
,,
'
ture, Plast. 'Reconstr: Surgc5sr : 407 1976.
2. Median sinir : Median sinir lezyonu
~' '

,•' ~'

'

''

'

'

'

'\

patolojinin volel' .tarafta olduğu bütün vakalarda mevcuttu ve disabilitenin önemli· bir
parçasıydı. Volkmanİl iskemik kontraktüründe musab sinir segmentinin avaküler bir yatak içinde olması sinir greftlemesini imkansız, kıılmakta, arıca:k.sınırlı.sayıda vakad'a pediküllü sinir. g;,efti C6) ~ü~ oınl.aktadır.
Erken müd~hale. imka,m bulduğumuz üç vakadan ikisinde. nömliz ve sinirin, .canlı gracb
lis'le Örtülmesi, . b!rl~q~ ,qmiı 'kas 'ğzerin~
yerleştajlen s'!ll'al greftıerl~ lezyonun tedavisi yoluna i,iciiıcii. ,:Her üç· vakada cta iyi
ken neticeler alınriıası vaskülarize kas transferiniiı riıed.ian sinir 1ezyonunun tedavisinde
de faydalı olaeağııru göstermektediı\

::: '• .- - _;

:_ -

ı:/:

~·;

,-

J'.' :

- ':··-,.-

. ! -:_· -

.-

-

"'

R H. :
F~ee. niu~cıe:. ·.• fransplantati~ri 'hı. provide
active finger flexion. J. Harld Surg, 3:
416'1978.

3.. Marikfofow, . R"T. ve Mc Knne,

M'riilici~:'s. j; ve :Nfutıai,F. ·~ Ciassificatiort
of the v~sdl:iiar ıinatoriıy .of IiıusCles : Ex~
perimental and clifil.cıii b'orrelation. Plast.

4.

Reconstr. Surg.

67 (2) :

.177 .1981.

5. Schenck, R. R. : Rectus femoris muscle

and. composite . skin .. t:ra.n,sp}antation by
midroneıir0va8cu1ar
aaµ!Stıimoses . for
avulsi~~ of forearm niU.SCies : A case' r~~
poit; J.: Hand Surg. 3 : 60 1978;

er-

• r

... ·•·

": .. , • ... > . '..

. :

.

6. Şitı,rarıge.;.,.f: ~· St~ ,C:,. : .t\n operatfon ~or
.. ti~f;V~...:P~diC:le,gramrıg; .Prelpıina,ry~ com,~
D}unjcıitiOiı. Bj:... Sur~: <34 :. .4?3.HM!T. .
7,: Tsuge, ,J{.,. : ·. JJreı;ı,tment of · .estcı,blished
Volkmann's contracture. J. Bone :Joint
Suırg. 57 A : 925 1975.
. . '
....
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s. v oıkmann, R. : rne·: rst:ıi.aeiliisclıe.rl. :,mus~~ııapın~~n
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Iendon. Onarımı Sonrası OluŞaııJap'ışıUıkların total
Aprotinin İle ö'nlönmesi
Dr. Atilla ZENCİROGLU
GİRİŞ ve AMAÇ:

· Tendon .tamiri teknik açıdan· genellikle
zor. olmamakla beraber bunlaırı.n fonksiyonel
Sünuçla:rı her zaman yüz güldüriicü değildir.
(1, 2, 3, 4, 5.)

'

.

Onarılan tendonun hem yeterince sağ
lam, hemde yeterince haıreketli olmasını sağ~
lamak arrıacıyla yapıla:rı çalıŞmalar .iki ana
gr,upta topiaJ;unaktı:tq.ır:

A. Cerrahi

tekniğe

yönelik olanlar, C2,

5; 6, 7, 8.)

B. Dah~ iyİ bir ·~ıfar 'Ci~kı.isu elde etmeye yöneliJf ÇahŞmilar,
9;'::ıo. üj.
:. ' •''. ',:,; ·.·

:;.'~

·,es::<. ;·;:.\

<

~-

•

Bu araştırma, · ikinc~·: gl:".UP. içerisinde ıyer
alan bir. derıeysel çaJ:şm!!-dır. Tendon o.narı

Illi .sorir~~(·geliş~n: yapışıkliklar~ erı.g~Üen:
mes~ ,Jiriıacfyla l>iı: proteiİl \ ~nt~~(inhilıitôrü

olan aprötinin loki1 · olarak·· k.ullarulmıştıır.
Deney 35 sıçanın patellar tendonu üzerinde

yapı'iı:nıştır,

GENEL BİLGİLER :
Yaralanmış

tendonun iyileşmesi henüz
ilginç bir olaydır. Tendonların tenoblastlar taırafından tamir edildikleri görüşü artık terkedilmiştir. (12,13)

tam

açıklanamamış

Bunun yerine Potenza Cl4, 15, 18) ve Peacock'un (5,17,18) klasik deneyleriyle tendon
iyileşmesi izah edilmektedir. Bu otörlere göre ·Tek yara-tek skar> prensibi geçerlidir.
Bu prensibe göre tüm yaralanan dokulaın
içine ailan tek bir hematomu takiben tek bil'
akut iltihabi reaksiyon ve bilahere kronik
iltihabi reaksiyon oluşur. Bu dokuya yavaş
yavaş giıren fibroblastlar
yeni reparasyon
cıoo Yt.lı Hava Hastanesi KOTAHYAl
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dokusunun: temel taşlarıclı.r. Tendon iyileşme:
sinide bunlar sağlarlar. Yaklaşık 7-10 gün
süre. ile sadece dikiş materyalinin gücü ile
bir arada tutulan kesik tendon uçlan bu süıreden sonra yavaş Yavaş güçlenmeye başla
yan tendon :kallusu ile de desteklenmeye baş

lar.
tendori iyileşme
ile sonuçlaıninası beklenir. Ancak b1İiıidiği gibi bazı
teridO'ri amellyatfari klinik anlamda.· 'yapışık
lık•' ile sonuÇianifken ôiğer•ba~ıiairıda• yete.
tiıİce·· İyi. f6nksiyonel sonuçlar• vermektedir.
irk: bakıŞfa çeliŞın gibi göfüleri l:iu sonuç
liistopatoloii
·Jı'.esftler ile ·açıklanablliiıekted:lr.
,
,, . ! ,, , r :; ,;·,,
'
Bu prensibe göre

bütfilı

lerinin çevre ·dokulara

yapışıklık

~,

·· Tarrıir. •·Sonrası kayma .fonJı:siY;onu .gösteren tend~ı;ıl~fl.~~.·1 ,,ç,~yi:esip.ct,~,k.i.;•.dokıı:: .~e~ek
bağ doiı:u8unu andırır.
Kollaıien
fibriller
rastgele yönlenmişlerdiir. Yapışık tendorila:mn çevresindeki skar dokusu ise kompakt
yapıdadır ve normal tendon dokusuna benzer. Hücreler düzenli ve longitudinaı oıryan
tasyon gösterir.. Bu dokuların her ikisi de
vaskülerdir. (5)
Hangi etkenlerin bu iki dokudan birinin
veya diğerinin değişmesine neden olduğu
kesin olarak bilinememektedir. Bununla beraber, örneğin cerrahi tekniğin önemi kuş
kusuzdur. İlaveten pekçok kimyasal, mekanik ve elektrik uyarımların bu dokuları ve
remodeling olayını nasıl etkiledikleri araştır
ma evresindedir.
Tondon yapışıklıklarının engellenmesinde pekçok kimyasal ajan denenmiştir. Kortikosteroidler Cl9,20> , B aminoproprionitril
(9, 11, C 21, 221 , kolşisin, D - penisilamin (11)
x-x dipiridil (9)
ve prostoglandinler (23)
bunlar arasında sayılabilir. Bu ajanlar, ya
yan tesirlerinin çok fazla olması yada aıraş-

tµm~!~~ın, ,y,~~;:ş~Ji~t~ed~m,ylÇ;,,;l:ı~~ -~l.k
wJ<;t~. ~u~ı1mnı:ıma1':-tawr!ar.
,

lidirı: ,!JjaJ: '4.Rf<?tininin ıJ~ppn 9Jl~!~~!,ı.
ı:l@c,~p..ra •:lçfk.~1.,uygul;ı:qı,~ımı:ı·. •., yaP,~Şılfıl.ı~

· ' 1 :r;fWprdtİbin 1:(Triisyoloi-Bay~rr

a:z~ıt~~ğı ~;ıbı.!Le:tlildJ.

sığırdan elô.e
edilen bir profeinaz inliibitöi'ü olari pöliJ)eptiddlf.' {24)
.

Bu madd.e, klinikte ·halen şu endikasyon-

lar ne kullanıı:Dıakfadır :
1 ..,-

Akut Pa:nkreatit

2 :.:_ '11tlı.Vınatik
embolisi, c2a')c;.V

iıEimora]ik şok ve yağ

3- Hiperfibrinolitik
;:~ İntraperitoneal
gellenmesi (27-38)
::,

(24)

hemorajı

(2,25)

yapışıklıklaI11n

Hayvanlrunn ayıfr yefuideiı ·alınan·• ikinbi
riumuın~ıerae. doku':. yaş .agirhğf •'baŞına. ·1otaı
protein başına hidroksiprolin' değerlen ölÇü-

ferek 'hesaplandı. BU:· grupta tüplen· kiıntan
birer numune değerlendirme dışı tutufdu'. •ve
sonuçlar Tablo. U de .. gösterildi. İki ortalama
aırasm~a:k:i ,fark- istatistiksel _aç1dan .önemsiz
bulundu. ·~u,nedenle; tendon tamiri .sondası
lokçı.I,olara~ \lYgulanaıı aprotininin kollaıjen
sentezini rtkilemediği kal:ıul. ,edildi.

en-

TARTIŞMA,.:

!•':

Konumuzu ilgilendiren· 4,. kullanım alan.~ı:g.1 sıtk!i: ~e}tanizması henüz •. tam aydınla
hlamfill!ıŞ1ııf .ı; ::ı.

Bu madde'l1ih ttlksi&fresi Çök düşüktür ve
li.linen bir yan tesiri ya da allerjenliği yoJr
tur.
~TOD:

MATERYAL ve
Arı:iŞtırmada 35

·adet sıçatt · ckülla.'nıldi.
Bunlarg_~ 19 tanesi koe-trol, 16 f?ı::.d:eil:eY:. ~
bundaydı. Hayvanların sağ patellar.tendonları.1aynıı Jekpik ile izoJe }Xfüdi, kesildi 1;ve, tek"
ırar dikildi. ·.Deney :grubunda .. kapatılmadan
önde:,yara:içe:ı:isine

·10000· ü/Kgı hesabıyla ıo

kal•aprotinin .. uygulandı, .Kontrol grubuna

Telld.~n tamirleri sonrası' başarı'.nın ölçütü. tandonun hem ye~rince sağl,am .)lem de
yeterince. haıreketli. olmasıdır .. Bu. sorıuca .ulaşabilmek· ~Çin. tend.on onapmının . teknik
özellikle:tiı;ıe a:zami özen gösterilmesi lf.oııu~
sunda: bir fikir bir:liğj mevçuttur:.
Bunun yaniSı.ra ierı:domi.ıı ıiyileşme proÇesinİ' 'Jtkileyerek d.aıiıa • doytı.rüeu ·. sôiıuÇıara
ulaşabilmek için' çeŞitinlaÇfar
denenmiş~
tir. Teorik. plarak böyle. bir ilaçta· şu .özel-

da

likler

bu_~unmalıdıı"

.;

ı.

Toksik ..olmama:.Iıdo.r; r·

2.

Diğer organ s.istemleriiıe .yan 'tesirle~

rl. olınamalıdır;

hiçbirşey yapılmadı.

3. Yara iyileşmesini ve tendonun yeterli
sağlamlığa erişmesini · engelleineine1idii.

3 hafta sonra hayvanlar öldürülerek patendon ve çevresinden alman· numunelerde şu araştırmalar yapıld!ı :

4. Tendonl.ln çevre _dokulara yapışması
na engel olmalıdır.

tellaır

ı.

Dikilen tendon ye çevresinden · histopatolojik kesitler.
2.

Aynı

dokuda hidroksiprolin tayini.

Literatürde bu amaçla pekçok; madcle
olmakla birlikte bütüJ.l bu nitelikleri birlikte bulunduran ve klinik uygulamaya girmiş bir madde yoktur. (9, JO, ıı; 21,

denenmiş

22).

BULGULAR:
Bütün hayvanlar ıçın histolojik prepa,.
tarif edildi ve yukarıda sözü edilen
kriterler dahilinde c Yapışıklık var.. ve .. Yapışıklık yok» diye deeğrlendirildd. Tablo - I
de deney ve kontrol gruplaııımn yapışıklığa.
göre_ dağılıntlan görülmektedir. Buna göre
gruplar arası fark istatistiksel açıdan önem-

ıratlar

Aprotinin proteinaz .inhibitörü olan bir
poliptiddir.. (24>. Bilinen biır. toksisitesi yoktur ve insanlarda çeşitli endikasyonlar ile
kullanılmaktadır. Bu ilacı seçmemizin temel
sebeblerinden:bir:i budur. (24).
Aprotinin intraperitoneal yapışıklıkları
engellemek amacıylçı. ·. laparatomileıri takiben
yaygın olarak kullanılmaktaôır. (27, 28, W,
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sa;::

134·1 35>~~q3\fniın ·lı'em·:fapıŞıkiıRıan' en:
~r
ıieil6aiğPnemd&:.yara''iyill:!ışmestlıi·" ;olumsuz
yönde etkilemediği çeşit}fr!:ya.Zatla'f. tarafın~

:ritih

cian ifaçle: edilgıişti.?.:,

laı:;~~:I'~@ltm. ,JblzlE!I'.Qe;: ~(fon.. .çp.af1Illlaı:;ıw
talr.iben gelişebilecek yapışıklıklan:ı:ı:.:vrqfjl1*;
sisi içip.. iıısanlarqa .lokal•. aproti~in urgula~asıffııi ·'üygı:Üi oıiıd~ğı, :ifa11aa#::n~s1ı. 8Hnuş~
tur.
; "?:•;.;:.. ;!..!"'.. '...... , .. ;:, ::·!

~32, ~7> F.ı\P,ro~iµil}jı:ı.

se-

çUmesiJıi:p.:+jJd~iı :ıı~epi; d~ .•pudqr.·, Liteı:at."Q.rr
4e/bulaqildi,ğyn}2iJ .·; kadar:ıylfl,: bµ •ila.ı;: Jengq:zı,.
YaPJşı]tl~l~l'mı ı e:ggellemek:, ·,am.acıyla hiç
kullıgı:\!m~~~ıı:;.z;, ...

n(i.'1'.J.(öm:b'iiie•'erulıniŞ •Ç~fi:Şliı:aıar •yapııma:
sı gerektiğine iiıamyoriiz::Etklı ·mekahizma:
SJ:ll!ldı;ı.Atı,eni;iz p~._iyt pile~yoruz,,ı ;B.!i~·J>un

'A:protmin :kuiiarl'ilan · grup'f0..; ·rastgeie 'dic

dokusu

zilm{Şge\rşe:lil:lağ
iiitelİiğndeki doku
orani % '93.8 ;dir:•xonti:'ol' grubuı:ı'da ise' bU
oran % 47;4 dU:r. BaŞka.'·bir •:ifadeyle 'del1ey
grubunda '(Kifuik aiılamCla "yapışiklı.k göster-

meyen» tendon tamir dokusuna uyar nitelikte bir doku gelişmiştir. BU: fı.~rotirtnin yaPIŞ,Ikhğı, engellediği şe\rlin~E'. Y?!llflll~ınıştır.

Detı.eyfül:ikinci böfünıü:ila.Cm

etki meka-

~9.P~:ıtJık

A.raŞtmnada her iki'grup'iı;rasıtı.dhl{İ h1d~
roksiprolin değerleri istatiStiksel B:'çidkI1'anlamlı şekilde faa-klı ·bulunatnamıştırt' Bu lolr.al aprotininin .protein se,ntezini itı.hibe etmediği Şeklinde ·yoruinıanaBniı;,,~~k.sW;n
c;iart saP,1!1a111n yüksek cııuşu ned~~yie' ~o~ıu-'
c\l 'ihüykÜ~
:k~Hul :etm'.ı:ık
ger~kiı'.
·.
.
"' A' A':AAAA',.';"',;' A ,, '
:,O'f:•;
,',,

, ,•Son,uç olarak değerlendirdiğimizde aprothıiriın tainir sonrası tetldö!).. y~pi§ıklığını
engelleyecek ajanlarda aranal1 :Pekço'k Öze1:
liği' gösterdiği gözleıirhektedir:"

i. :ffistop~fuloiik. olarak 01uştuırauzy y:~~

pı yapışi:k olmayan. tendcınlarıri çevre~frıcteld

abkuia 'çoJi beıı~eın~ktedir:· :··

z..

: · ·' · ··

~u; etk~yi. r:apa~lr.~n.,f()lla;ien;. s~~zini

bozı:p.aı:p.~ktadır.,

J;api.

~ndon,.,sağlatplığını

boz~ııflı~·)t<?la.Ylı ol~al} söxı~~~b~}ir. · ·· ·· ·
,ş;

Halen başka .endikasyonlar.il~•ku1la.:
olup .ciddi. yail:.~esiri 'yada/ toksisite;.;
~ı:. Ko~tfıF:
•Biz; bu'ialm'ıda<,daha'. uzun •·sü:i-eu,·:eıa:na.
iyi; do'Z Ça':hşmdlar:kyap'i:Jriı.iş;~· sl:stem:ik :]fü.l}a':,;
nılmakta

3:tff

Toplani

Yo:k:·

Kontrol•.:
Deney

10

19

1

16

T~plam

11

3s'

Tablo ı:~.Kontroı:ve"deney gruplarının yapışıklık açısından karşılaştıırlma

nizma8iiıa· bi:r· yanıt verebifmek: rçllı: planlan;.
mişt:ir. Acaba 'ap:rotinin bü etkiyi yaparken

kollaien ·sentezin etkilemek ·temidir; · Dolüıda
kollajen sentezmfn•fuiktarltiı; 'l1idroksl.pirolin
tayini .ile c;iolay;lı o!arak c:ieğeı:lendinn~k istedi~ •. ,Bilindiği gibi 11idroks! piro@ .kollajen
sentezinin bir son ürünüdür.

~~pışılçlı~

Vaır

.~J·

Jq; :=:: 0'.01,

p: 0~00~8)'

Kontrol Grubu Deney Grubu

Ortalama

11.78

sµrı;d{u'.t Şapnia.

1;L57

Denek

Sayısı

"18

·15

--------------------~-Ti\bıoı il';;.;.: Total. Yaş, ağırlık baştlıa
total
:başına

:protein
.

değerleri,

· füdr()ksipirolin
. ortaıalna: ve: standat!li

· sapmalan, ·

kontrol:•·ve.>'.deıleJ".

gruplarında,
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önkol ,Radial Flebi (Çin Fl~bi) Uygutaınaıarı
Dr. Ayan GÜLGÖNEN.
Dr.: Oya ~AYRI
: Dt, Ahmet KARA.oGUZ
Yang Guofan. ye arkadaşları taırafından
Pekin'de Ba-Da:-Chu Hastanesinde 1978'cie ön.
kol radial flebinin ilk uygulamaları .bildirildi, .13\lJleb bir. fasia-dE!°ri flebi ()lup, volar önkol derisi ve altındaki. antebrakiaI; fatennüs~
külı:;r}asialarla •. rŞ.(ti~ı arta~ ve. ·deri daiıati
ru)çeıir... Flep aynca deri siılirlei, fİeksôr
tendon.·
.radiusun bir parçasıyla bfrlikte
osteo-c~~f) flep gibi de alın~bllir, Flebin
:i:rıce bir. deriyi kapsaması, el ı,:ı.yası, .el P~7,
mrı.kları, ayak tabanı, ,ayınca l:ıaş ve J;;oyuııdıi
saplı ada·. nebi veya. j'xniı5ro ·.cerrahi anast()mozlarl~ s~rbest önkol flebLşekÜnde uygulanabilir. cı, 5, 6, 7, S) .·
. . · .. .

GEI\EÇ ve YÖNTEM 'i 1004-Mart 1987
arasm,da uygulanan 129 flepten 17,'si .9J.1.kçl
radial flebidir <Tablo ll. Bunlardan .. 13'ü
distal saplı (3'ü osteokütanel, 3'ü proksiinaı
saplı eve l'ide serbest ;olup, ayakUı,; topuğa
transfer edilen fleptir.

ve

Radiaı arter deri daıirunyia; 'vôlar önkol
deıisini ulnanın.. sub-c~tap.eous

.

sınınndan

o~kol~,rac!ial ..dor~tim~ k~a? ~anch

TABLO :·t '•
.FLEPLER

,37

Latissimus dorsi
Nöro-vasküler parmak
Myo-cutane bacak
•Ônkol. radial

.. 7

12
.. :.;i'"4

17

..-:::.L-

ııır. Ractial. ar'ter rehırrent v~i~erio/'bubi' l

'

/'''

,,'

''

',"

,, ' '

,'

el

,, "',, ,''

/!,

tal aırteri verdikten . sonra. bi}eğtiıe kadar
isiınlendirilecek qalı yoksada, pek.çok deri,
kas periosteaı dalli:ı.rıyla,. d~:ô ve; k!liııik: be~
lenmesinQ.e destek olfuisı •ned.elliyf~ serbest
ve saplı flep trıgısferind,e
.kuıla~lı~. ·o~yi
1
sulayan dallar ~r~hi~radialis. '~e f'.CR .. arasındaki interm~küle;; sepıŞ-ya kapswr ·v~ bu
kası.arın üzerindeki., ~ntebrakial fasia .üzerinde buıur{ur. Gı;ıpeld9 ~ençz akış·x~~ı arteırin. iki; yanriıdakivenae 1 c;ofuitant~s ·-ya da
cephalic venle sağlanır'. M~diai ;,e latenıl antebrakiaJ deri sinirleri flebin proksimal kıs
mmda deri altı dokusu içindedir. Kemikle
alınmasında uygun transfer, radiusun iaten:ü yarısıınn pronator teres'in yapışma yerinden distal radiusa kadar 10 cm. 'uhınıu
ğunda yanın daire şeklindeki kısmıdır. Radial arterin saplı flebi deri sapının lokasyonuna göre p.roksimal saplı veya distaı saplı
flep biçiminde tarif edilir. Cl,3,5)

· Etyolojilerine .göre dağıılımda <Tabİo 2),
ilk srraları ·pres yaralanması Ccrush) 5 olg1J.
ve yanak sekeli 4. olgu almaktadır,. Flepler
pr,imer 3, erk~.. sekonder {3-4 haftaya kı.ı
dar> · 3 ve .sekonder olarak 11 olguda uygulanmıştır.

TABLO: 2.
ÖNKOL MDİAL FLEBİ ETYOLOJI
(1984-1987)

Pres

yaralanması <Crushl

Yanıık

sekeli
Silindir ezmesi <Avulsion)
Çamaşır merdanesi <Dekolman)
Tumor
Trafik kazası
11arangoz frezesi
11ultiple kesi

·5

4
2
2
ı
ı

ı

ı

17
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Olgulann 12'si erkek, S'i kadın olup diğerleri bu tip uygulamanın öncülerini izCTablo 3) en küçüğü 4 yaşında çamaşır ma- !emişlerdir. Bu yöntem, başparmak onarı
kinası merdanesiyle oluşan dekolmanda el
mında pollisizasyon ve tüp saplı fleplere ve
dorsumuna, en büyüğü' 1l'yaşm,c;tS: elcioiS'u.;~ >ıi.:uüani1an!' serpest .kemik greftlerine göre
munda ülsere tümririiı kitleli' (~quo:İn~o~di·','';,2·. p~ağıii iı:örmal' roiıksiyonunu ve avuç
cell Cal olgudur.
içinin genişliğini azaltmaması, çok devreli
"....... ,
,.
bir onarımı gerektirmemesi yönünden daha
.··TABLO·:. 3,
iyidir. Yine hisli bir parmak oluşturması
ÖNKOL .RADİAL '.FLEBİ YAŞ VE CİNS
avantaôlarındandır. C2,4,7,10}.

:.,. . Y..a..Ş.. o.....ıo.... 11~20 .. 2~.-.30·~···.·:,3..··.1.. :4o
kadın

·

-~

40

1

ı

s·

2

ş..
.6
.3
2
--------------·------.1

Sonuç olarak flepl~p;le ·:herhangi bir doku kaybı olmadı.. Ancak~donör .alanda 1 olguda görülen kısmi, dm meserasyonu .· sekonder.. .de:'i ~efoemesiyle kapatiidi .. Osteakutene fleplerde kemik grefti vaskülerjze olduğu-o.dan kemikte resaorpsiyon görülm:edi ve
kaynama çabuklaştı.

alandaki skartrisl~ .erkeklerde
sdnmDonör
'olmasa bile ]{aamlarcıa · aşın:. ,·n:ecı.beu

yanıklar ·ciışfoCia'kilerde;' tavsiye·· edilnıeınesi
dezavrntai olarak göstefilmtştir: C6l
1

sC>~yçtii,· ~7'i,flebiıl..hiÇbirİnd.e }ı~rı18.ngl

bir .. <i<?kü. .k,aybinln iörüııriemesi, .osteokütane. flepleiiıı kanlanm'asının. keriıiğin kaynariı~sim daha çabuklaştırıp resorpsiyonuii'aksin~ .~lıniJşiırmıasr, .uygun seçilen olgularda
rc:.afai. arterin. kanlandırdığı · bötiied.e · ·örlkol
flel::linin ilıılmaSıyla iYi 'bit' örtü sağlamam,
has'tantde kafıŞ suresini' kısaltması, hem·de
erkell işi dönüşe 'yarclıİncı olması önerileri

ne .. katilimi' arttırmaktadır.

·TARTIŞMA:

Ônkol radial flebini Song'un mezuniyet
Guofan ve arkadaşları
serbest nöro-vasküler bir flep olarak baş ve
boyun, ağız kavitesi ve ekstemitelerde hisli
ince ve geniş bir deri örtüsü elde edilmesinde kullanmışlarclır. Kasım 1980'de Pekin'e
giden Mühlbatier ve .arkadaşları ilgiyle izleyip öğrendikleri bu yöntemi uyg\ılamağa
başlamışlardır:· Başlangıçta radial arterin
b1r parça deriyle birlikte başka bir yere
trnnsferi dramatik görülürse de, klinik tecrübole. el için radiaı 'arteiih bağlanmasında
biır t~·hii:ke gösteırmemiştir.
Ulnar arterin
patentliğini test· etmeden bu işe giişilme
mcsi tabiiCiir. (6,9)
sonrasıı öğrencileri

Serbest f1ebin anatomik yapısının kolay
bir C'errahi yaklaşım sağlaması, oldukça büyük bir damar çapı ve uzun bir damar sapı
göst'2rı'Ilesi, deri sinirleriyle iyi bir his örtüsü iletimi avantajlarıdır. ClO)
Başparmak onanmında osteokütane önkol flebini Biemer ve Stock C1983l'de ilk defa başlatı;nışlar, Foucher ve arkadaşları ve
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Distal Pediküllü Ön Kol Flebi ile El Defektlerinin Onarımı
* Sıdıka KURUL, ** Atilla GÜRSES, "* Göksel KALAYCI, ** Gürhan ÖZCAN
ÖZET:

Elin yumuşak doku yararlanmalarında
veya tümör eksizyonlannın ard!ından, ya derin anatomik oluşumları korumak yada daha
sonra yapılacak düzeltmelere .kolaylık sağ
lamak amacıyla fleple rekonstrüksiyon gerekir. Bu amaçla günümüze değin değişik
uzak flepler kullanılmıştırr. Son yıllarda tanımlanan ön kol flebi teknik kolaylığı, tek
smmslı ameliyat olması ve elin erken mobilizasyonuna ve rehabilitasyonuna izin vermesi nedeniyle yaygın olarak kullanılınakta
dır.

Bu yazıda, distal pediküllü ön kol flebi
uygulanan bir el tümörü olgusu takdim edilmiş ve bugüne değin uyguladığımız diğer
yöntemler yeniden gözden geçirilmiştir.

Önemli yumuşak doku kayıplarının olel defektlerinde yumuşak doku onarı
mının erken dönemde yapılması,
enfk<>iyonu ve nedbeyi minimale indirir. Yüzeye!
defektler serbest deri grefti ile kapatılabilir
ken, tendon, kemik veya eklem yapılarının
açık olduğu
durumlarda flep uygulamasa
cı,

2, 21).

Eldeki küçük defektlerin kapatılmasında
lokal flepler kullanılırken büyük defektlerin
rekonstrüksiyonunda uzak fleplere başvuru
lur Cıo, 21).
1978 de Dr. Yang Guafan ve Dr. Chen
Baoqui'nin önkoldan hazırlanan radiyal arter pediküllü flebi tanımlamaları flep cer:rahisinde yeni boyutlar açmıştır cıo, 13, 21).
*
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Vakıflar

Vakıf

kullanılabilir

2,

ıo,

11, 12, 21).

Yine aynı özellikler nedeni ile osteokütan veya sadece kütan fre flep olarak vücudun değişik bölgelerindeki defektlerin kapa(3, 4, 5, 8, 13, 16, 17, ıs.

19, 22, 24).

duğu

**

Bu vasküler özellikler nedeni ile flep,
ön kolda proksimal veya distal pediküllü
ada flebi olarak aynı taraf ekstremitesinde
el ve kol defektlerinin rekonstrüksiyonu için

tılmasında kullanılır

GİRİŞ :

kaçınılmazdır.

Kısasa Çin flebi olarak anılan flep, içinde radiyal arteri taşıyan bir fasyokütan fleptir. Bilindiği gibi önkolda, fleksor ve ekstensor üniteleri birbirinden ayıran ıateral intermuskuler septum, pronotor teres kasının yapışma yeinin distalinde radiusun periostuna
yapışır. Bu anatomik üzine içinde yer alan
radiyal arter, derin fasya üzerinde bir pleksus halinde yayılarak subkütan dokuları ve
doriyi besler (7, 10, 13, 20).

Ay::-ıca Marty ve Ark.lan cısı, bu vasküler özelliklerden yola çıkarak, radiyal arter
pediküllü subkütan doku flebi ile rekonstrüksiyon gerçekleştirmişlerdir.

GEREÇ ve YÖNTEM :
yılları arasında 30 hasta el
6 hasta ise elde lokalize tümör
nedeni ile tedavi edilmiştir. Tümör nedeni
ile 3 hastaya amputasyon yapılmıştır.

1003-1986

y!""ralanması

33 hastanın 10 unda mevcut defekti kapatmaya yönelik flep uygulaması yapılmış
tır. Bu amaçla 7 hastada kasık flebi, 1 hastada çaprnz parmak flep, 1 hastada Atasoy
flebi 1 hastada ise distal pediküllü ön kol
flebi kullanılmıştır. Kasık flebi uygulaması

Guraba Hastahanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kl.
Gruaba Hastahanesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kl.

kolun ve elin vücuda tesbitini gerektirdiğin
den özellikle çocuklarda sorun yaratınlştır:
Kasık flebinin
diğer devazantajlanda gözönüne alınarak resim ı de göriildüğü gibi
el sırtmda agresif fibrom ön tanısı ile baş
vuran hasta distal pediküllü ön kol flebi için
hazırlanmıştır.
Allen testi ve Doppler ile
elin beslenmesi flep hazırlanması için uygun
göriilmüştür. 7 yaşındaki erkek hastada genel anestezi altında, el sırtı derisi, 2-3 ekstensor tendonlar ve 2 metakarpın kısmi eksizyon u yapılmış, tendon grefti ile tendon
onarımı yapıldıktan sonra ön koldan hazır
lanan distal pediküllü ön kol flebi ile defakt
kapatılmış, donör alına uyluktan alınan serbe~t deri grefti uygulanmış ve el 4 hafta sü
r.e ile ate.le alınmıştır. Hasta 8. gün taburcu
edilmiş, 15. günde, patolojik tanının fibrosarkom gelmesi üzerine radyoterapiye baş
lanmıştır. 4 hafta sonra ate! çılrnnlmış ve
rel1abilifosyoml başlanmıştır. Resim 2 de
ftm:.;liyat s:mrası 53rken dönem gö:iilmektedir.

Re:::ılm 2 :

Tümör eksize edildikten sonra
ra:dial arter pediküllü flep defekt
alanına döndürülmüş

TARTIŞMA:

Geniş flep kullanımını gerektiren el defcktlerinde geçmişte, rekonstrüksiyon için el
"ücudun hoı·hangi bir bölgesine bağlanmış
tır. Bu ce:rahi seçim iki ameliyat ger;;:;ktiriır.
~kstremite hareketi k~sıtlı olduğundan özellilde travm::c sonrası olan ödem kontrol altı
na alınamaz.
El cerrahisinde son derece
(inemli olan fzikoterapi ve mobilizasyon geciki::- (1, 10, 11, 20).

Resim 1

El!

sırtında

fibrasorcom

Aksiye! patern fleplerin tanımlanmasın
don sonra free fleple tek seansda onarım
mümkün olmuştur. Bu yöntemle rekonstrüksiyonda eksbremite serbzst kalı:-, ödem kontrol e.ltına alınır, erken fzikoterapi ve mobilizasyon mümkündür. Ancak mikro cerı-ahi
deneyimi olan ekibi gerektirir ve ameliyat
süresi uzundur (1, 21).
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s.urida .~nsJ.!şeli i~e pedikül hiz:::sında yJzeyel

vorilorLv~ bazı su})küt~n ~enlerilı.oruyabilir
(10, 21l.;

.

. .

. .

..

.

Flebin tekriik olarak kaldırılması kolayalıcı alana kola:{ adapte olur, kalın değildir, rerik uyumu iyidir. Regional anestezi
ile acil şartlarda yapılabilir. Ödem kolay
kontrol altına alınır. Fizik tedavi ve harekete erken başl:lnı:-. Pediküllü flebf tolore edemeyen has;tal::.:rda fdoeJ yöntemdir (10, 11,
dfr,

~1).

Veıici

alan

sıklıkla

serbest deri grefti ile
sorunsuz iyile:ımosi
için paratenonlaı- korunmalı, gerekirse tendonlar adaleler arasına gömülmeli ve ol bileği immobilizQ edilmelidir W, 10. 21, 23}.
kapatılır. Deıi ~reftinin

Sonuç ofarak distal pediküllü ön kol flebi, t~knik kolaylık, güvenli uygulama ve erlren mobilizasyon özellikleri nedeniyle el
defektlerinde sık başvurulabilecek bir yöntemdir.
SUMMABY.:

Soft tissue' iniuries

Res~m

3 :. Ameliyat sonrası erken dönem

Ön kol flebi, bir ada flebi olarak değişilı:

Ameliyat öncesi dönemde Ailen testi veya Doppb,· cihazı ile derin palmar ark'la ulnar GJı:tor tarafından retrograt dolum ve
ameliyat sıasında arter anomalileri anştınl
malıdır (2, 8, 10, 11, 12, 20, 21).
Khr.shaba ve McGregor (14l, elektromanyetik flowmetre ile yaptılıiarı çalışmada, flebin ::mtcrog,ead ve retrograd arteriyel akımı
nın aynı olduğunu,
venöz drenajı ise vena
Jwminat'larla ve süperfisyal venlerle eşit derecede olduğunu saptamışlardır. Lin ve Arklan J15l, distal pediküllü fleplerde vena
kominat'ların venöz dıena)d:t yct::cli olduğu
nu göstermiı;.le~'dir. Bunu rağmen ada flebi
uygulanmasında, cerrah venöz drenaj konu-
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often

res.: In this subject, handdefects;.which used
diffe~nt flaps were .13xplaih~. ·

büyül;lükte yumuşak doku sağlarken deri ve
faEyaya el' olarak vaskülarize sinir, tenden
ve radiyus kemiğinin bi:- bölümünü taşıya
bilir (G, 10, 21):

·of .the .haiıcı

ırequire flap cover to pre8erve deep structu-
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libia Kronik Osteonıyelitlerinln ve Tibia.nm YurnuşakPokudan Yo~şun:
Açık Yaralanmalarımn Lokal>Kas'Jlpbr ilf redavisi: · · · ··
* Dr.

nr.

:Ali BARUTÇU•fk*** Dr. YUSllf İNANoGLU
*** Dr. Ünal S~AN,r;":

TanBf!f 'üllisAtDI ...

GiRİŞ:

GÜiıümÜzde geltşeiı mödehı antibructeriyal .tedaviye,.rağmen.~nik osteq~iye,lit t~
da,visi. problem, olı;naya .. cıevlfll,l . etm~ll:tedh.·.
Bu nastalara enfekte ve, ölü kemik dokusu
ile çŞvre sağlıksız· Ytun~ak 'dokus~nuri eksi.zyoiıu: gibi cerrahi girişimler giirekıriekte
dir. Bu eksizyorilardaıi soMa, aefek:'t bölgesini örJmede: kullanılacak gpku aym. zamancicı t;nfeksiyonla . µıücaçleleye ,rle.yardım,çl olmalıdır. Bu necienle, .eskid~ çokku1faııılan
·Sekestrekt~mi, dranÜi~syon dokiıs~ii~ gelfşimfril 'beklemek - Gelişen' grab.ülasyon doc
kUsuhuıt ·üzerini deri :gceftiyle'·.örtnielfi: şeklin
deki tbdavi, amaca 'hizmet:etmenıektedir.
Daha sonra bu defekt ~larilahnm
;..ctoss-leg" fleplerle· ··.. onarımına gidilmiştir;
Fakat· bu fleplerin beslenm,eleı:r!be~ir-li bir
damarsal yapıya. pağlı olmadığı.,gibi, .taşın
dığı defekt bölgesine de. ilave bir kanlanma
sağlamamaktadır. Bu yüzden kronik ~steo
miyelitlerin tedavisi' içfrı. yeni araY!Şlar sür~
dürülmüştür.

Bacaktaki travmatik ve ülseratif 1°6iyonlann ·Lokal kas transpozisyonu» ile tedavisi ilk. kez 1948'da Prigge tarafından .ileri sürülmüş fakat yöntem 1988'de Ger tarafından
«deri greftli kas flebi,, ola:-ak popülarize
edilmiştir (8, 7). Vasconez ve Mathes'iiı kronik tibia osteomiyelitlerinin tedavisinde emniyetle kullanılabilecek bir yöntem olaırak
sundukları rapordan sonra, çok yaygın kullcınım alanı bulmuş ve başarılı sonuçlar ra-

por. ~cİilmi~tiJ: Jl,. 3, 4, ~· JO, llı 12) .. Bu defektle.rj.ıı) ·.·· kapatalmasJI!d~, ~okaı :}f.as::fleplerinin. yaygın kullanımı yanısım m,ikroçeı;rahi
yarQ,~nı.ıyla1 .ser~~L ~luıs-geri". yeya )'kas~d~ri
-l{Eıffiik; fleQl~riyle ltapatı1ması da yaygınlaşıriış~ir.

f •

•

•

. • • •

• '

;>.;L •

•

•

c;ısteomiy~}itleıi.Iı

Kronik

.. t:ekral'layan
. kür:et{l.j, sekestı;ekto
:1ni, ·. cnfekte •dbkulann . teml.iıennıC'si, kapalı
~<)ı;Uı,j, uygiıl~yarak..aiıtibiyotik1f '. 1 soiüş'yon
ıarlıı. s~'kit'Ya.ka~. irJmikte . ~lu.~li'n ölü
bOşluğilii 's\:ıortgioz' kf:ımik; gr:eftleriyle •dolduc
fürması1, i' emekte' sahanın 1 ofoklaştırili:trak
çe\iredeki notri\a:ı kanlanmalı dokunundçeriye dolGui:rtiımasr en' sık kullariılan yöntemle::-nük~lerill;in. tetjavis~nde

rur.

Chang ve Mathes ,yaptıkları deneysel
·flepleririin, cnfeksiyonliJ.
nıüeadelede"·çokıoaşanlı sonuç :verdiğirii ve
osteoiiıi'felitik, Iezyonlann debridmanından
sonra· enfeksiyônla. mücadele amacıyla seçilinesr; gereken' ideal bi::- yöntem olduğunu savw:ıdU!Sır. 'Kasflebi·bunuı ··lokal kanlanmasının fazla oluşuyla başartnasıın:ı:n. yariısıra;
kemi~ dokudaki rezidüel. ölü boşluğu da dolc
dura.rak inatçı ı;ıınfcksiyonla başq, çıkabilmek
tedir (2).
çalışmada· 'lokat:''kas

GEREÇ
VJfYÖNTEM :
'
','

'

''('~

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ile
Plastili' ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim
r;>allarınca 1985 yılı Haziran ayında başlatı-

* C. Ü. Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. Anabilim Dalı Doçenti
** C. Ü. Tıp Fak. Plastik ve Rek. Cer. Anabilim Dalı Yrd. Doçenti
*** C. Ü. Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. Anabilim Dalı Arş. Görevlisi SİVAS
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lan bu ortak çalışma halen sürdürülmektedir. 1987 Mart ayına kadar geeçn sürede 13
problemli kronik tiiba osteomiyelitli hastaya ·Sekestrekt-0mi-oluklaştırma-lokal kas
flebi• uygulanmış olup; bu hastalardan ikisine ilaveten spongioz kemik grefti konmuş
tur. Enfeksiyon pre ve postoperatif yara kültürleriyle izlenmiştir. Uyguladığımız lokal
kas flepleri ŞEKİL - l'de özetlenmiştir.
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kas fleplerinin

EXT. DİG. LONGUS -1
FLEK. DlG. COM. - 2

uygulanan lokal •
dağılımı

postoperatif ve posttravmatiktir. Tüm hasenfeksiyon bölgesinden aktif
drenaıi mevcuttu. Hepsine üretilen mikroorganizmaya spesifik antimikrnbial tedavi baş
talarımızda

landı.

En sık tutulma yeri tibianın 1/3 orta ve
üst bölümüydü. Osteomiyelitli olguların ikisi femur osteomiyelitli olgulardı. 18 olgunun
6'sına Gastreknemius, 4'üne Soleus, 3'üne Tibialis Anterior, 1 olgumuza Ekstansör Digit-0rum Longus ve 2 olgumuza fleksör Digitorum Communis lokal kas flebi uygulanırken;
femur osteomiyeliti bulunan olgularımızdan
birine V astus Lateralis, diğerine ise Rektus
Femoris kas flebi uygulanmıştır.
TARTIŞMA:

Üç defadan fazla küretaj ve sekestrektomi ameliyatı geçirmiş problemli kronik osteomiyclitli 13 hasta tedavi edilmiştir. Hastalarımızın hepsinde akınfulı enfeksiyon mevcuttu ve bu hal en az altı ay en çok ise üç yıl
dan beri devam etmekteydi. Pseudomonas
Aeruginoza ve Stafilokok en sık rastlanan
enfeksiyon etkenleriydi. Üretilen mikroorganizmaya uygun olarak başlaann antibakteriyel tedaviye eın az üç hafta devam edilmiş
tir. En sık tutulan bölge tibianın 1/3 orta ve
üst bölümü idi. Postoperatif dönemde iki
· hastanın kas flebinde yüzeyel nekroz gelişti
ğinden revizypn gerekti. 17 hastamızda enf ekfeksiyon postoperatif dönemde kayboldu
ve bu düzenli aralıklarla alınan kültür sonuçlarıyla da doğrulandı. Bir hastamızda
ameliyata rağmen akıntı durdurulamamıştır.
Aynı hastada ameliyattan soma tromboflebit
görülmüştür.

BULGULAR:•
Olgularımızın

enfeksiyon etyolojileri,
izole edilen mikroorganizmalar defektin yer- ·
!eşimi, uygulanan tedavi yöntemleri, posto- ·
peratif gelişen komplikasyonlar ve tedavi sünuçlan, TABLO I'de özet olarak sunulmuştur.
Enfeksiyon etkenlerinin başında Pseudomonas Aerugonez ve Stafilokok gelmektedir. 01gularımızın
enfeksiyon etyolojisi; 7'sinde
kronik hematoje'.11 osteomiyelit iken 6'sında

Kronik osteomiyelitlerde, uzun süre devam eden akıntı ve ağrı ' hastanın başlıca
problemidir. Nekrotik ve enfekte kemik ve
yumuşak dokunun tümüyle eksizyonu sonucu, ortaya geniş defektler çıkmaktadır. Chang
ve Mathes deneysel çalışmalarında, lokal kas
Jleplerinin bakteriyaı enfeksiyona karşı dirençli olduklarını göstermişlerdir (2) . Kemik
teki ölü boşluk bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Bu boşluğun
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TABLO_ 1 ' Sekestrektomi _

1

OLGU

ı ENF.

~lukla~tırma _ lokal

ETYOLo.iİ

1

Kas

f'lebi

ÜRETİLEN
MİKRO.

1
'

1. MÜ 20Y. E/17562

Posttravrratik

Staf. Aureus

2. R. S.

7Y. E/ 18743

Hematojen

Stat. Coa9. (-)

3. M. İ.

20y E./48129

4. U M. 25y, E/179816
5.

A.T. 11.yE/22948

1

Fbstoperatit

!

Hematojen

6. MK 13)'.E/193023 1 Posttravmatik

7. C E. 13y E/12546

. Pseu Aero9

Posttravmatik

·

tedavı

ile

KEMİK

YERLEŞİM

edilen

JU\'GULANAN
: EDAVi

csteomiye!İt<.lı

j

~-

stımul

FemurV3üst-oı: Reı:tu~ F+Gı-6t !

Pseu. Aero9

Tıbia 1/3 üst

·

·

, EL

stımı.ı!

Tıbialis Ant +
Greft.

T -

ı

Staf. Coag.H

1

dıigılırnt

KOMPLİKASYON

q-

Tıbial/3 orta Gastroknemiusl~7. 85.
• orta-ü:rt 1/3 Soleus
l 23. 8. 35
113 üst
Soleus.+. Grcft ! 18. 9. 85
·
. El.
h

,;!gu!cmı

1

ı

SONUÇ

I·

.:...

·

Flep revizvon

'

ı

SAtaf. Coba9.(+)
naero .

Tibial/3 orta

Stat. Coa9.(+J

Tibia 1/3 üst

Gastroknemius

.,

Nüks yok

·

6.11. 86 --

Nüks

yok

1. 1.

Nüks

yok

86

1 Stat. Coa9 (+) 1 Tibia 1/3 alt. 1 Eks.Dig. Lon. 1 22. 12. 86

Postoperatıf

N6°ks yok
Nüks yok

j 1.

ı

Nüks, yok

5. 86

Nüks

id<

ı--~~~~~~~-ı-~~~~~~~-ı-~~~~~+-~~~~-ı-~~~~c--1~~~~·-!~~~~~-+~~~~~--ı

8. F. E. 16Y. K/95715

Hematojerı

9. S.Ö 14y K/53354

1 Hematojen

!

10. 8. B. 13y. E/47106

1 Hematojen

1 Staf. Coag.(-J 1 Tibia 113 üst-<ı!! I

ı ı. Q K 13.Y,E/194272

Hematojen

Stat. Epideı:

Tıbi:ı 1/3 üst

12. Y. D. ~0Y.E/5Ci12

Fbsttravmatil<

Stat Coag.(+)

libia 1/3al!-or

13. C.Y. 23yE/195348 1 Hematojen

1 Flep revizyori

j

9. 86

1

1 Nüks yok

GF'0 sktroDknemc ius ı ıs. 2. 87
1e. ıg. om.

1

-

1 Takipte

Tibi:ılis Ant

J

ı

-

1 kiı~pte

Sokus

l 12. 2. 87

1

-

1

Takipte

4. 3. 87

1

Tromboflebit

1

Takipte

Tibialis Ant.·.

Stat. Coag.(+J 1 Femurl/3alt-or. 1 Vastus Later

Üreme yok • I Tibıa 1/3 üst

1

20. 10. 8E

j 17.

1 Gastroknemius 1

2. 2. 87

Nl:ks yok

ı

lokal kas flepleriyle

doldurulması

hem kemiolmakta hem de
bakterilerle mücadele etmektedir. Osteomiyelitlerin lokal kas flepleriyle tedavilerin iliş
kin çok başarılı sonuçlar literatürde rapoT' .
edilmiştir (1,3,4,8,10,ll,12). Fitzgerad ve·· arkadnşlarının raporunda bu. başarı oran~ %
93 olarak verilmektedir (5). Matlies ve arkadaşları ıı olguyu içeren serilerinde başa
ğin k:mlanmasına yardımcı

rı olduklarını bildirmişlerdir

3. Dombayu, M. : Kronik Osteomyelit TedavJ.sinde !Lokal Kas Flap'ı CMyoplastil 'nın
Yeri. fX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, Emel Matb?acılık
Sanayii, Ankara, S; 319-321, 1987.

ö. O., Barutçu, A., Çelebi, C. : Anterior tibiaL bölge defektlerinin Gastreknemius muskülokütanöz flep tekniği ne
tek evrede rekonstrüksiyonu. Plastik ve
Rek. Cerırahi Dergisi. 4-S: 29, 1982-83.

4. Erol,

(9).

Çalışmamızda

18 olgu bulunmaktadır. Bir
olgu haricinde bütün olgularda akıntı ve ağ
rı şikayetleri geçmişti. İzleme süreleri kısa
olduğundan bu hastalarda
nüks olup olmayacağı ileride anlaşılacaktır.
Bu yüzden
yöntemin başarısı hakkında verifon literatür
bilgisi dışında bir oran belirtilmemesi, birkaç yıl sonra yapılacak bir yayınla yüzde
vermenin daha sağlıklı olacağı kararına va-

5. Fitzgerald, R. H., Ruttle, P. E., Arnold,
P. G .. Kelly, P. J., Irons, G. B. : iLocal
muscle flaps hı tlhe treatment of chronic
osteomyelitis. J. Bone and Joint Surg.,
67-A: 175, 1985.
6. Ger, R : The operative treatment of the
advanced stasis ulcer. : A preliminary
communication. :Am .. J. Surg., 111 : 659,

i966.

rıldı.

7. Ger, R. : Operative treatment of the ad-

varced stasis ulcer using musole transpositior : A follow up study. Am. J. Surg.,
120 ; 376, 1970.

SONUÇ:
1 - Problemli kronik osteomiyelitli 13
hastaya uygulanan Sekestrektomi - ·oıukl~ş
tırına - LokaJ Kas Fleb~ l).ygulaması, erken
neticelerine göre başarrıılı bir yöntemdir.

2. -

Tibia kemiğiniıl: ·gÖrurtür ditrumda

olduğu

s olguya uygulanan lokal kas flebi

ile K~Inik 'kapafafm.i.Ş'

Ve normal süreler. içhi~
de kemfü iyileşmesi görülmüştür:·
·
· ·

kas flepleıri ile kronik ve
problemli ':osteomiyelitlefi.n kesin of~;ak.te,
davi ·~dilecefi.ini iddia etmek aoğru değildi~.
Ancak bu )l:öntemle nüks etme oranının azal~
tılaqağı da ~ir gerçektir.
KAY.NAKLAR
1. o.Ntıntaş,: M., Yıldınm, 1.. Mındıkoğlu, A.
N .. Kuıruı, S., Erözbek, A., Sezer, B. :
Kas.:cterLflepleriyle ilgfü .klinik çalışma_.
larımız. Plastik ve Rek. Cerrahi Dergisi,
4-5: 61, 1982-83.
Mathes, S. J; : Compari~
son of the . effect bacterial .. inoculations
in musculocutaneous and random-pattern
flaps. Plas, Reconstr. Surg.. 70 : 1, 1982.

2. Chang, Ning,

8. Mathe,s, s. J., Vasconez,

L. O., Jurkiewicz,<M. J. : Extımsions and, fur:ter-.app~
lications of ~uscle flap transpoşition;
PJ~ .. R~nstr. Surg., 60 : 6, 1977.

9. Mathes, S. J. et al. : Use e()f the mu.sc~
: le Flaps in Chroajs g_ste,qmyeliti& .: Exı:>erimc;nt_al.. and Clirıical Çonrelation,
Plast: and ,ı:tecons.tr, 1,.Surg, .69 .: 815:-$28.
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:ı:o.

Jvfo Craw,J. B~.
J. H.*:.. sh,aze;ı:,
·L. A. ·· ,The xer;satile gasiır,o,Çne:ri:üus ni.Yo-

Eiskarn..

cuteneaı 'rıap. Plas. Reconstr. s{ı°rg., .62 :
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.). :

1ı.·serafin, n·:;_sabotier, R E., Morris, R..
be~rgiade,;i'L G. ':. ~edQnstrüctiQn of

'· 'i..

.lo.weİ:. extremity 'with. vascµl~ized. conı-.
pasite tissue :.. Iniproved • tissue sµnriy~l
and spesific iIJ.dications: Plas. Reco~t.r.
Swg., 66 :230, 1980.

.

.

12 .. Vasconez, L.0. : Coverag\3 of oxposed
bone by muscle transposition and skin
graftmg. Plast. Roconstr .. Surg., 53 : 526,
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Alt Ekstremite Defektlerinde Fasya Deri Flebi ile Rekonstrüksiyon
* Dr. Sıdıka KURUL,

** Dr. Ayhan KARA,

"Dr. Gürhan ÖZCAN,

*" Dr. Ahmet ALPAY
ÖZET:
Cruriste defekti kapatmaya yönelik A
tipi fasya deri .flebi uygulanan 10 olgu ve
bu olgulardan ·alınan sonuçlar takdim edil·
di.
Çoğu

travma sonucu gelişen ve sıklıkla
birlikte seyreden alt ekstremite travmcı.lannda, yumuşak dokunun ve gerekirse
kemik dokusunun erken rekonstrüksiyonu
kaçınılmazdır.
Özellikle yumuşak dokunun
erken dönemde kapatılması morbiditeyi azal.
kırıkla

tır

(5, 10, 11).

:I..okal deri flepleri, adale flepleri ve kasderi flepleri, pediküllü veya serbest flepler
olariak ytlmuşak· doku rekonstrÜksiyonu· için
küllanılmaktaclir. Kemik onanıfil iÇi.ri serbest
kemik grefleri, osteo~myo-kutan flepler ve
vaskülarize kerriik greflerine başVunılıiır <s.
6, 8, 9, 10, 11).

Poten'in popülarize ettiği fıisya-deri flep.
lori,
ekstremite defektlerinin kapatılma
sırida yeni bir seçenektir (3, 4, 7, 13).

alt

Deri, deri altı ve derin fasyadan oluş3n
fasya-derr flepleri vücudun değişik bölgele..
rinden hazırlanabilir (2, 3, 4, 7, 14).
Cormack ve Lamberty (3), Thattle ve Laud <ı2> ve Thatle ve Ark.Jan (13) kadavra
çalışmalan ve fluorescein veya prostOglandin E1 küllanarak in vivo enjeksiyonlarla
yaptıkları çalışmaJarla fa8ya. deri fleplerinin
vasküler özelliklerilli belirlediler. Bu çalış
malara göre aksiye! bfr arterden veya perforan arterlerden beslenen fasya deri flebi.
deride; deri altında ,deri altı yağ dokusunda
ve fasya üzerinde olmak üzere 4 ayn plek-

*
**

susa sahiptir. Bu zengin vasküler

ağlar

fle-

bin beslenmesini garantiler.

Cormack ve Lamberty (3}, fasya-deri
fleplerini beslenme özelliklerine göre A, B,
C, D olarak 4 guruba ayırmışlar, serbest
«fasya-deri" veya •kemik-fasya-deri» fleple"
rini C ve D gurubu içine almışlardır. Bunun
en yaygın örneği radiyal arter pediküllü önkol flebidir.
Ponten'in süper flep adını verdiği ·fasya-deri flebini 1981 de tarif etmesinin ardın
dan, alt ekstremite defektlerini kapatmaya
yönelik değişik fasya-deri flepkri tanımlan
mıştır <ı,

2. 12! 13, ıs . 16, 17J.

MATERYEL METOD :
1004. - 1986 yıllan içinde tablo 1 de görüldüğü gibi değişik· ·nedeinlere bağiı alt
ekstremite doku kaybı oluşmuş 37 ha8ta te-

davi

edilmiştir.

CRURİS

Etyolojik

faktör

Üst

Travma
Vasküler-enfek.
Tümör

2

1

Orta

Tablo

ı

3

Toplam
19

8

9

3

6

9

3

3

7

2

2

20

37

Uzamış bası

Toplam

Alt

14

..:.- Etyolojik faktör defekt

ilişkisi.

Tüm olgularda antibioramla belirlenen
spesifik· antibiyotik kullanılmışmr. · Postoperatuvar.. enfeksiyon olmruruştır. 2 hastada

Vakif Guraba Hasfahariesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kl.
Vakıf Guraba Hastahanesi Ortopew ve Tmvmatoloji Kl.

flep kenannda. deriye ait nekroz
spontan iyileşmiştir.

gelişmiş

ve

. TARTIŞMA:
Genel eğilim cruıis 1/3 üst bölüm defektlerinin gastroknemius kas veya kas deri
flebi, orta bölüm defektlerinin soleus kas,
1/3 alt kısım ve ayak yaralarının ise çapraz
bacak veya free flep ile kapatılması şeklin
dedir. Özellikle ayak tabanı defektlerinde
rekonstrüksiyonla duyarlılık sağlamak önem~
lidir C6, 8, 9, 10, 11).

ğişik derecelerde::'kemik problemi mevcuttur.
2 hastada cruris tibia kırığı nedeni ile
yapılan plak uygulaması ameliyatının aırdm
dan yara dudaklarında ayrılma, kemik, plak
ve vidaların açıkta kalması sözkonusuydu.
Resim 1 de defekt, kemik ve vida'nın açıkta
olduğu bir .hasta görülmektedir.

Kas veya kas deri flepleri, rekonstırüksi
yon için kaba, kütleli ünitelerdir, kas yokluğu nedeni ile minimalde olsa fonksiyon kaybı sözkonusudur, verici alan deformitesi daha belirgindir. Fıree flepler özellikle cruıis
1/3 alt bölüm rekonstrüksiyonu için tek seçenek gibi öne sürülmekte ise de uygıil.ama
larında deneyimli ekip ister ve ameliyat sürsi çok uzu.ndur (2,7, 13).
1981 de Portten crurusten hazırladığı ve
süper flep ı;ıdını · verdiği fasya..deri flepleri
ile rekonstrükte edilmiş 23 olgu sunduktan
sonra fasya-deri flepleri kuııanimı yaygınlaŞ
tı ve yeni flepler tanımlandı (3, 4, 12, 131.

Thatte ve Ark.lan (13},

alanı

380 cmı ye

varan ve mediyal intermuskuler septum üzerinde hazırJadıklarJ.
çapraz bacak olarak
uygu:ıadıkları fıisya-den flebini 10. günde

ve

ayırarak flep cerralıisinde yeni boyutlar açtılar.

Tolhurst ve .Ark.ları Cl4,15) hastalarında
1/5 oranında fasya-deri flebi uygu:ladıklan
nı ciddi komplikasyonla karşılaşmadıklannı

Resim 1 : Tibia .kınğı nedeniyle plak uygu
sonra kemik, plak ve vidalan
açıkta bırakan yara.

lamasından

bildirc!.ileı;.

Walton ve Bunkis Cl7}, bacak arkasın
dan . hazırladıkları fasya-deri fıiebini, gerekirse siniri ile alarak kaldırıp free flep olarak
kullandılar.

Yaşları

7 ve 60 arasında değişen bu hastalara· yapılan tedavi tablo II de görülmektedir. Fasya-deri flebi uygulana~' 10 hastada
alt ek'stremitedeki defekt süresi 1 ay ile 18
yıl· arasındadır. 9 hastada travma; 1 hastada
tümör .eksizyorıu nedeni ile defekt oluşmuş
tur. Travma anamnezi veren hastalarda de-

Ameıllyat yöntemi

Serbest deri gırefti
Aksiye! flep
Kas flebi
Kas-deri flebi
:Fas:Ya-:deri nloıbi

Cruris lokalizasyonu

Üst Orta Alt Toplam
1

2

4

9
1
1
4
4

3

14

20

8

2

18
1
1
6
10

--·27

Tablo Il't-. LOkalizasyona: göre tedavi

825

.'Tüm hastalarda devitalize yumuşak doku ve kemiğin debridmanı yapıldıktan son"
ra, defektler 8 olguda aynı .bacaktan, 2 olgu~
da karşı bacaktan hazli"lanan 1/2 ila 1/4 oranında değişen, eormack ve Lamberty'nin sı
rnflamasına
göre A tipi flep ile kapatıldı.
Tüm olgularda verici alan serbest deri grefti
ile' kapatıldı. 9 hastada fasya deri f}E:ıbi cruris'mE:Jcfüılinden 1 plguda. ise ·cruris lateralinden hazırlandı. Çapraz ba~ak uygulamalarında peı:IikiÜ 21. günde ayrıfc:h,
.
. Resim 2 de 1/2 oranında cruris mediyafasya deri flebi ile rekonstrüksiyon sonrası görülmektedir.
lin:C:ıen hazırlanan

Am,arante ve Ark.lan {1} distal pedikül:
lü olarak bacak dış yandan hazırlanan fasya-deri flebi ile rekonstrükte edilmiş 4 cruris 1/3 alt bölüm defekti birdirdiler.. Wee
(16), yine ters pediküllü anterior Übial fasya-deri flebi ile 6 hastada ayak ve ayak bileği rekonstrüksiyonu yayımladı. Her iki yazarırida tanımladığı flep içinde sink mevcuttur.
. Giderek kullanımı yaygınlaşan fasya-deri flepleri. cerrahi teknik olarak kolay hazır
lanır ,ve güvenlidir. Kalm ve kaba olmadı
ğından alıcı alana iyi adapte olur, inceltme
gerekmez. Defektin olduğu bacaktan hazır
lanabilmesi, ters pediküllü uygulanabilmesi,
flep içine sinirin· dahil edilebilmesi diğer bir
üstÜniüğüdür. Flebin kaldırılmasıyla fon:ksiyönel bir kayıp sözkonusu değildir. Verici

al~n"genelllkle sonırtsuz iyileşir (1, 2, 3, 4, 7,

13, 15, 17).
Sonuç olarak, 10 hru,taya dayanan deneyimlerimiz ve yukarda sı:tyılan .avantajları
nedeniyle, fasya-deri flepleri, alt ekstıremite
defektlerinllı .onarımında ..serbest deri
I141 ·hemen a;rdından gE:ılen bir .seçenek' o1arak
.
<' 'görülmektedir.
) ''
'' '

irem-

~

.~.(

~

A;Y: N. A,,J(:L. A R .:

ı. ,Al:İıaı;ante, .J.1 .Cost<t. fI .. :Reis,. J., Soares,
·a, : .A n~w :ctlstally bas~ fasciS1.J.taneow.
fl~p. on_,
.leg.·
.J ..
Surg., 37 ;

402. 1984.the... . J:ir:
>

•

.. .

•

Plast.
.

•

•

;

•

•

•

,2, Budo; J, B,;:finucan, ..~/; Clarke, J,..:;The
.ıruıer arm fasciocutamıous flap.
Plast
'Rec, .. Surg:;· 73 .; 629; 1004;

Rı;ısiro

2, : 1/2 fasya-deri

k~patıldiktan t:Drra.

ne

yara.

Özellikle ayak defektlel'ini kapatmak
üzere distal pediküllü fasya-deri fleplerinin
hazırlanabilmesi ,hem bu tür fleplen
daha.
popülarize etti hemde problemli defektıerbt
kapatılmasını kolaylaştırdı Cl, 16, 17).
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3. Cormack, G. C., Lamberty, BGH.: A cla~
sificatiori. bf ri:l9cioctıtarieous flaps' accor•. ding tô. their pattern
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Br'. J: Plast. Surg'.; 37:
1984.
·
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oo.

4. Fisher, J. : Externaı oblique fasciocuta-

neous för .elbo•v cioverage. . Plast. Rec.
Surg., 75'; 51, 1985.
. .. . . .
·s. Godina, M .. ; .Early microsurgical reconstruction of complex: trauma of the
extremities. Clin. Plast. Surg., .13 : 619,
1986.

5. Hidalgo, D. A., Shaw, WW. : Reconstlli.iction of foot.inijuries. Clfu. Plast. Surg.,
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lnfekte, Kemik ve Yumuş~k Doku Defekti Olan Alt Ekstr,emite
Yaralanmalarında, Lokal Adale Flebi, Kemik Breftlenıesi ve
Elektrik Stimulasyonu Uygulamasi
1

* Op. Dr. Levent KÖSTEM
* Op. br. Arslan BORA ** Yrd. Doç. Dr. Ali BARUTÇU
* Op. Dr. Fikret ÖZTOP * Dr. Yalçin ADEMOGLU
ÖZET:
Alt ekstremitenin yumuşak doku ve kemik defekti olan yaralanmalaıı.ında ve sekellerinde, tedavi önemli bir ortopedik sorundur. Bu sorunların başında, yumw~ak doku
defektinin ve kemiğin örtülmesi, kemikteki
kayruı.ma gecikmesi ve kaynamama gelmektedir. Bunun yanısıra bu olglilarda.. enfeksiyonun ortaya çıkması ve _k['onikleşmesi, ortopedik .cerrahları klasik tedavi yöntemleri
dl.şında, yeni yöntemlerin uygulanmasına
zorlamaktadır. Bu çalışmada; toplam 9 olguya, lokal kas flebi, kemik grefti ve elektrik
stimulasyonu çeşitli kombinasyonlaırfa uygulandı.

1970 lerin

başında,

elektrikle tedavinin
nonunion tedavisinde kullanılmaya başlanmıştıır Cl, 4, 5). G€çen 15 yıl
da elektrikle nonuniori tedavisi büyük başa
rılar elde etmiştir. Tedavi yöntemi temel olarak iki ana grupta toplanmaktadN:. Birinci
grup invaziv ve semiinvaziv yöntemleri içerir. İkinci grup ise noninvaziv elektrik (6,7,
9,12) ve elektromanyetik alanlan içerir. 1,2,3
Brighton'nın deneyimlerine göre doğru akım
ve semiinvaziv yöntem ile katodu perkutan
ol<:;rak nonunion bölgesine yerleştirerek oluş
turulan, nonunion tedavisinde % 70-87 solid
kırık iyileşmesi elde edildi. Diğer taraftan,
noninvaziv yöntemin öncüsü ve ensık kullanan araştırmacısı olan Bassett'in deneyimlerine göre, nonunion
tedavisinde indüktif
alanlar ile yapılan tedavide, başarı oranı~ıl
% 75-87 olduğu belirtilmiştir Cl,2,31. Nonunı- ·
on bölgesinde aktif ve tekrarlayan osteomyelit va:.· ise, başarı oranı düşmektedir.
ilk

*

"''
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uygulamaları,

19.81 de Connolly, 85 nonunionlu olgunun,
49'una.semiinvaziv perkutan doğru akım stimi..ılasyonu, 12 olguya implante edilmiş doğ
ru akım stimulasyonu, 8 olgUyu noninvaziv
clcktroma~yetik stimulasyon ile tedavi edilmiştir, 18 ,olguya ise elektrik tedavisi uygulamamıştır. 8 Sonuçta tibfa ve distal femur
nonunionlannın
tedavisinde,
semiinvaziv
doğru akını yönteminin en etkili olduğu kanısına varmıştır .. Becker ve arkadaşlan; 1978
de yaptıkları çahşml:lda 15 enfekte pseudoartrozlu olguya, gümüş elektrodlu. doğru
akım stimulasyonu uygulanıııştır. 15 olgunun
12 sinqe, enfeksiyon düzelmiş ve ka.ynama
~tuşnuiştur. 2 plguda kısmi, 1 olguda tam
b~şarıSızlık elde ediliniştiır; 4 Diğer taraftan,
Lechner, 319 enfekte olmayan ve enfekte
pseudoartrozlu olguda spongioz kmik grefti
ve semiinvaziv elektrik stimulasyonu uyguladı. % 93 başarılı sonuç bildirdi Cl2}.
Osteomyelitli lezyonların tedavisinde, lokal kas transpozisyonu Ger tarafından populaırize edilmiştir Clll. Lokal kas flebi baş
langıçta kronik osteomyelit tedavisinde kullanılmasına karşın, son zamanlarda yumuşak doku defekti olan yaralanmaların tedavisinde kullanılmaya başlandı. Bu uygulama,
açıkta duran kemiğin üzerini lokal kas traspozisyonu veya serbest revaskülarize kas
tr;msferi ile örtmeyi içerir. 13
1985 te Fitzgerald ve arkadaşları, 42
travmatfü cnfckte alt ekstremite yaralanmal<ırnm tedavisinin bir parçası olarak, lokal
kas fl:~plcrinin uygulandığını belirtti. 42 olgunun, s sında lokaı kas flebi uygulaması
nın sonrasında, kaynama sağlanamadı. Bu ol-

İzmir. Buca SSK Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrulctif Ce;-rahi Anabilim Dalı

gula:ra ek. olarak. ke!rıik greftlemesi ve elektuygulandiı,. J3tı. ek tedavi en
az 5 2-Y kadz,r sürdürüldü. Parenteral antibiyoterapi vo debridman ile koriıbine; edilmiş,
lokal kas flebi, enfeksiyonu % 93 oranında
rik stimulasyonu

iyileştirdi. ıo

Biz, alt ekstremitenin yumuşak doku
ve kemik defekti olan yaralanmalarında ve
bunların sekellerinde, yuk~.:1~konu edilen
yeni tedavi yönteriıleriJlin kiiıiik uygulamalarındaki deneyimlerimlZi sunmak istiyoruz.
GEREÇ VE YÖNTEM :
1985--1987 yıllan arrasmda, Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Ana.bilim Dalı. ile İzmir
Buca SSK Hastanesi Ortopedi Te Travmatoloji Kliniklerinde, 6 tibia enfekte Pseudoa.rtrozu, 1 enfekte kaynama gecikmesi, 2 yumuşak doku defekti olan açık kmklı:.olmak üzere toplam .9 olguya, aşağıdaki yöntemler uygulandı.·
· ··

Resim:

ı

-:--;: Bu 'olglılarqan

~nfeks.iyonu

olan

pseudoartrozve··kayıiama gecikmeli 7.olguya
tek seansta, geniş yumuşak doku. ve kemik
debridmanı;

spongioz greftleme,

seriıiinvaziv

doğru akım· elektrik stimulasyonu, lokal kas

flebi; kısmi kalırilıkta deri greftlemesi ve sistemik antibioterapi uygulandı. CResim I-ID.
2 - Tibia 1/3 orta bölümde keınik ve yumtl!lak doku defekti olan açık kırıklı olguya
ise, elektrik stimulasyonu dışında:. yukarıda
ki tedavi eksternal fikSatörle birlikte. aynen
uygulari.dı.

3 .- Tibia 1/3 alt kısımda anıputasyonlu
olguya, reimplantasyon sonrası oluş8.n yumuşak.
doku defektini, örtmek üÇn, lokal
kas flebi uygulaması yapıldı,
Hastaların yaşlan 18-88 arasında idi. Enfekte olgularda, ·. enfeksiy0,~ süresi, 6 ay .ile

s

yııl ara.Sııida d~ğişmekteYdi. Eıifekte olgu-

ların

tümünde, aktif akıntılı nonunion var-·Bu olguların kültüderinde .üreyen mikroorganizmaların,
antibiogram!anna uygun
antimikrobik tedavi yapıldı. Parentera1 andıı;

ı
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tibiyotik 3'hiifta; daha .
JıaJtada · peroral antibiyc-tik, tedavi rutin oları:tk yş,pıldı .. 3

: 2

8 ol~~~ tly~ladığili11Z kombine. tedavisinden öııce; bir. yeya 'dah17 ·fazla.. 'ameliyat
geçlıpıişlerdi.
··
··

Sürekli doğ;:u akım. stimufa~ölii: olarak
D AS- ı o .kullaıiıld~. tn\Ta:ziv, elektrod olarak
katod kullanıldı, :mod proksimale cilt.. üzeri"
SbNUÇLAR:
ne ycrie·3tiı'il~i.; 6. plguda . pasıanm.az ~elik
cloktrod, ı c-lgtida 'ise aşırt eıifeksiyon nedeAktff eıife:Ksifon1l o,ia!l pseudo~rtrozlu
niyle %. ·QO safhkfa gümüş ele~trod,:ııfullanı}~ •ol~ary.n t~ün:de. enfekslyon geçti, 7 olgudı. He~ olgiıpa 2.0 mikroamper ,geleeek ,Şe nun.})iri dışında .C})ir olgu 3 ayını doldurmuş
kilde sürekli doğru akım ortaıanl.a. 3. ay ·süc:
olup belir~n',l>.aI}us". fOrmasyonu ~olmasıı.na
reyle uygulanch. Tespit materyali. olarak. 7
karşın tam stabİlitesi yoktµJ Solid kemiksel
olguya alçı, 1 olguya .eksternaı fiksatör, ı
birleŞ;me. ve stabilite klinik. ve ·radyolojik
olguya plaklı osteosentez ya:pılcp. Radyolojik
olarak
saptandı. Y:ımuşak doku defekti ve
kaynrcma belirtileri kesin oıa:l"ak ortaya çık
açık
kırığı
olan d~ğer 2 ol~uda hiçbir; sorunu
lıktan sonr~. 2 ay' daha PTB alçısı uygulan;
olmaksızın
yaralan iyileşnıiş olup; takibi declı.
vam etmekted.ir. Bir yıllık takipleri dolan
Olguların ..3 ünde tibia proksimal; 4 ün:de ·
enfekte. 6 .. olgunun, enfeksiyonları yineleme1/3 orta, 2 sinde 1/3 distal kısım lezyonu vard:f.
Komplikasyon olarak, 2 olguda ·tibialis
dı. 3 o~da s'oleus, 2 olguda gastroknemfüs,
7
2 olguc'ia tibialis anterior, ı olguda tibialis atıterior ve ekstensor halluciıı longus kaslaanterior ve pe.roneal kaslar, ı olguda eks- ır.ıh( ij4 · dista}: kısmı ri'i.kroze çldu, · revizyotensor hallucis longus lokal kas flepleri ola- nu·· yapildı, ·ı··.··oıguda cilt grefÜ yihelendi.
Tablo : I.
rak kullanıldı.

830

Yaş

Olgu

Cins

..' : Kaylıaına,ma
'',,
"
Lokalibasyon
süresi
'•

Aroeliyattan önce
· uyg,.Jlanan tedavi

İzole

Komplikasyon

~kroorg:"c

Tib.Ant..

Distal.1/4
kas nekrozu

Ps. Aer.

2

E.. Coli

ı yıl

:;,

3

yıl

Orta 1/3

.:: &

ay

24,E

Proksimal İ/3

, 15 ay

4

51,E

Distal 1/3

5

30,E

Orta 1/3

6

20,E

Orta 1/3

1

yıl

7

68,E

Proksimal 1./,.3

5

yıl

8

50,E

Orta 1/3

1 ay

9

ı4,E

Distal 1/3

Ainputasyo;1

1

51,E

Proksimal 1/-3

2

18,K

3

Debtidman 'X 3
redksiyon

·Açık

İn tramedüller
::·çivileme

İzleme
;sttı"esı

Flep

-

Soleus

yıl

..

tiebı'ict. x 2. plak
Kemik grefti 'X 2

Tib.Ant.

İlave derl
grefti

S, AU:reiis

18.ay.

2 yal

Debridman X 4

Eks. Han.

Distal 1/4
kas nekrozu

S. Aureus

2

yıl

18 ay

Debrid. X 2, plak

Soleus

Ps.Aer.

1

yıl

:x 3, plak

.:<

J:)~bıid.

Soleus

-

Ps.Aer.

G. k:İıe:mius

-

~ ..Aureus

G.kncmius

-

14 ay

3 kez ameliyat
edilmiş

· Traksiyon,
Debridman
Reimplantasyon

Tib. Ant.
.Perone.aller

-

-

5 ay
2:_5 ay
3 ay

- - - .- - . - - - - - - - - - !'""4·-·· ......,..._..........;. _ _ ~·-·-·-~

TAlJLO: 1;

(J,)
(J,)

......

TARTIŞMA:

;r.. Fii~epoerg, Z. B., MithE. L.. 'Booth, ;:R.'!,Ei : Treatment of

5. Brightcm, C.

Nonunionların tedavisinde, çeşitli .elekt·
rik ile tedavi :; öntemleri uygulanmıştır. Sabit doğru akım, (4,5) atımlı doğru akım, (12)
elektromanyetik stimulasyon Cl,2,3) ve elektrik alanları (6,7) ile nonunionlarıh tedavisinde iyi sonuçlar alınmıştır. Kemik ~enfek,iyon
larının iyileşmeme ve yineleme ne'denleri ba.
şıdna, kemik dolaşımının yetersizıiki, cız) öiü
boşlukları
varlığı ile açıklanmaktadrır.
Bu
çalışmamızda kaynamanın sağlanması, enfeksiyonun geçmesi, cilt defektinin kapatılması
sorunlarını gidermek için, lokal kas flebi,
kemik greftlemesi ve; elektrik stimulasyoriu
ile ı.:onuçlar elde ettik.
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JAC~S(jN ve, ŞJi.MEZ arilelifat 'nıik~ ... __ Ba{'parmak §amputasyonlarının~ 'sevtyesi
roskobunun mikrovasküler c.errahideki
(2) Bİemer'e gÖre tasnif"ediiniiş ·oıtı:p:··zone
mini göstererek ilk çalışmayı yap:rhışlıitdir. L I replantasyon için üst sınar olup, bu seviye-

öne: .

"··deır ytrkarıya,;-"par-ma:k •ucu••diğer··-merodlarla

C2J

l;ık . başarıJ!l ı;n~!t~~~f?~i '' replaht~yon ·
KA.MAtsu' veTAMAİ tiirafmdan 27 Haziran
1965 tarihinde tam olarak kopmuş bir baş
parmak üzerinde'ğ~r'Çekleştürlmiştir. (5}

tamir edilmektedir. ~~ellikle ·r.eplante: '. edilen Zone ;flwe•ill;;deld;.baş.parmak;.amputasyonlaını;lF~ .·

: Bu t'eblig'inramacı Fransız Pastör Hasta::•
nesinde, İSTANBJ,JI,. E:~ 5 Cerwahisi Merlı;tızin~
Cerra.hi,:1;ekniğe,,, }qşgı.::0tşrak :~l~: ö.z.e~lede ·1984-1986 yıllari a~S.Şu{C{~' ;eplante edilen· ' Yeb1liri:z-: ·
·
SO tam kopmuş baş/parmakta ;qer;rahi .:endi1. Yeterli debridemant;
kasyonları, yaralanmmın
ve ·seviyeİerini,
tekniği değer1endirlnektii:i. ; ' •.•.. ; .
·Kırık· uçla."1.nın stabiliza;Syonu

tip

cer9ani

· T~tldon;' ·ı~C:.T~' v~

KLİl~tK, ~Tli:R.~L.~

yil içeriSitide

üÇ

Ü9~ '.~;j;a}if KHni@mi-

Y'filra1ann:İ.ası. müql~Y.d · nıiki-ocerrahi
teknikle fevaskÜlerizasyon: 've. replantasyon
uygulanmıŞtır. Bu ılı olgunfilı 61 tanesi subtotal olup, dolahimı yoktu. Diğer 50 vaka ise
tam olarak ·aınpute olmuştu. -Bubtotaı ve
canlı olmayan 61 · olgl1 bu çalışmanın dışıında
tutulup değerl<:ındirmeye alınmamıştır. CTabze

343: çeşitli'' bıiŞ : paiıhiik

racaat etmiş :Oıilı), ·Iiı

lo : 1)

·

.

·

(TABLO : IJ 1984- ı9as
AMPUTASYONLARI

BAŞPARMAK

Total
Subtotal

hasta
hasta

50

------

.61
-·----------

Toplam
111/Mikrocerrahl replruıtasyon ve·
reva5külenzasyon yapılanlar/·

hasta

-~--------

Be,,şp armak çeşitli
travmaları

343

hasta

Ckesi, ezlıme, kırıı.k v:.dJ

',

.' ~

. ; ;

: .

' •. >

-Bi'rçok yazar tarafından önerilen Cl,2-,3,
4;5,Ül kem:ik kısaltmasını telıniğimizde.: nadiren kullanıp, kemiği .kısaltmadan ven grefle;ri kullanmayı tercih ediyoruz.
SONUÇ:

Tamamen kopmuş ve replante edilmiş 50
baş parmak olgusunda' 44 olgıida b8.şarılı
replantruryon gerçekleştirilmiş olup, 6 olguda ba.7aırısız olunmuştur. Başanlı olgula."1.Il
5'i kadın 39'u erkekti. Başarısız olgtilann 1
tanesi kadındı. Olguların yaşlarına göre dağılımı CTablo : ID 'de görüldüğü gibi 25 ile
ıa yaş arasında değişmektc olup, 10 ila 20
yaş arası grubu 21 olguydu ... Bu yoğun grubu oluşturmaktadır. Yalnız 3 olgu 40 yaşın
üzerindedir. 24 ·olgu sağ elde 75 olgu sol elde
olup, yalnız bir olgudur. Her iki baş parmak
biırlikte ampute olı,nuş~u...
başarı oranı % aa olup,
parmak olguları üst ekstremite amputasyonlannın % 78'i 30 yaşından
küçük olup,
olgukr.ın % 8B'i erkektir. CTablo : IID
01gu1a.lıımıZda

baş

* Pa~teıir Frarisiz 'Hastanesi, fstrinbul
.... ' i ' . .

sinirl'eHn tafuiri.

:

'

:':
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~TABLO : m
1931-1988
TOTAL AMPUTASYON VE REPLANTASYONLARI

BAŞPARMAK
Sayı

Yaş

Kadın. . Erkek

0

•

0

~ağ

Sol

Her İkisi

'19.·

.24

1

)·

o - 10 - 20 - 30 - 40
·5··.
'.

Başa..'"llı

Başansız
- - - - - - - - - 1- -

1'.oplam

.

39

3 ·18; 13 ''7
.:2: .. 3• - -

5
______
____
,,

s

6

lTABL<;> .:

ım

~Replantasyon. yapılan

: 'üst ·okstremite
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Sonuçları

Pes Ekinovarus'da- Cerrahi Tedavi

* Op. Dr. Lütfi AKYOL
** Op. Dr. Mahmut Ü. KARLI
Doğüştan

pes ekinovarusda cerrahi tcdz.-·
karşın defonnitenin
düzeitilmeyen kalıntılarının giderilmesi, yine-,
leyen olgularla uzunca bir zaman geçmesine
lmrşın' tedavi gqrmemiş defonniteli ~yakla
rın düZBltilmes.i> !gerektiğinde uygulanmaktadır; $eçilecek operasyonun birincil olarak:
olglilflun: yaşına bağlı öf'ırtası yanında· hangi'
opraSyonvn ne• z~man ve ne biçimde yapıla
cağı : kpniıstında .literatü~·de çeşitli dü<ıün:ce-.
lcrini tai:tiŞiİcİo,$ förülmektedir.
.,
vi konservatif tedaviye

~tREÇ'
-VE'
YÖNT~;.;;
~
,
, /·
.
$S.K İs°ianbu;l .. Hastanesi Ortopedi ve:
Travl:g§ttolcıji · I(}iı\ıiği'nde Ocak ıŞa2 ile Eylü~
1988 ; tarihleri arıisıncta·,:çetrahi tedat"i gören'
vo iilenebil~n 2a! olgÜda uygulapan 31 ope-·
r;ı.syonun sonuçları gözden geçirtlmiş ve değerlendtrilmiŞtir. •
Değe.rlendirilmelerde yumuşak doku

GHALI ve

öpe-'.

arka-ı

daşlannm kullandıkları sayısal '·değerlendir-'

me yöntemi

hyız.

TARTIŞMA:

ı denl de görüldüğü· g~b{~~· iyi sonuçlar yaln~z. ,p6şterior ve plantar gev~etme
yapılan birinci ~pta elde edilmiştir C%. 86) .
Bu olguların altısı erken yaşlarda konS1:3rvatif tedavi görn1üş olu:i>'''iimeffnemeyen' ekin
defcrmitesi nedeni ile operasyona alıııniışlar.
dır. Son zamanlarda doğum He birlikte başla
yan konservatif tedaviye karşın düzelmeyen
olgula'.rda yaşamlarının birbuç1* He ikinci aylarından başlayarak sınırlı Crestırictedl veya
geniş Cextentedl posterior geyşetmeler sıkça.
yapılmaktadır C2,5L Tablo I in incelenmesinde en °dikkat çeken konu postero"media,l gevşetme yapılan gurupta alınan kÖtü sonuçlaır
dır. Bu gurupta e.n düşük y.aş 11 ay, en yüksek yaş a yıl, ortalama ise 3,s yıldır. Bu kötü
olguları sa,yıca az olmaları ' nedeniyle bf'llli
bir nedene bağlayıp genelleme' yapmak oldukça zordur. Ancak akla ilk gelebilecek
özeleştiıri yöntemin gerektiği gibi uygulan8.ma mış olmasıyla ilgilidir. Ayağı iç yüzündeki kontraktürlerin giderilmesinde ve navikülerin talus· başı üzerine redükte edilmesin.de
yetersizlik olduğu kanıısındayız. Aynca talonaviküler ekleme transfiksasyon yapılmamış
olmas1 nedeniyle' repozisyonun kaybı daCakla
'·
gl'llebUir.

:rab10

L~:

rasyonu geçiren olgularda

Çok iyi, iyi ve orta :>onuçlar bizce ve
hasta sahiplerince YETERLİ bir düzelme olarak kabul edilmiş olup. ope,rasyoı;ı.ların :% 77
sinde buna ulaşılmış''';% 23 ünde ise yeniden
bir operasyonu gerektiren KÖTÜ sonl.ıçlar
alınmıştır. Ancak literatürle
karşılaştlnna
nın çiaha sağillklı olarak yapılabilmesi için
orta sönuçların· gözaa-dı edilmesiyle;: çok iyi
ve iyi sonuçların.% 61 olduğunu vurguipma-

kullanılm:ıştrrı (1) ..

Kemiksel giric
ise klinik ve radyolojik görünüme göre ulaşılması istenen maksimum
düzelme durumu Cçok iyD · gözönüne alına•
rak ortaya çıkan son durum kabaca değ&r

şim yapılanlarda

lendiırilmiştir.

Tablo I de. yapilan •operasyon, operasyon
sayası; yaş ortalamaları, iileme süresi ve de:.
ğerlendirme sonuçlan görüıffiektectir:.

. Olgular arasında en küçük yaş 8 ay, en
büyük yaş 17 yıldır. İileme süresi en az 6 a.y,
en çok 50 ay. ortalama 23 aydir. ·
dan

Tablo II de bütün olarak operasyonlar~
alınan sonuçlar görülmektedir.

*"'

Şişli Etfal Hastanest'Hıt~f Sef!~id' oıiopedi ~Uzmanı,:
. , ,.
SSK İstanl?,:lll Hastanesi ı Qctupecii ve: Travmatd1o,jhSeıı:visi :.Şefi .,

' ''

' ': ::) \•' '

'

·;·;:~

{' c

l'

335

TABLO: I
1

Uygul:man Operasyon Operasyon Sayısı

Ya..c; Ort.

İzleme Süresi

·-----------'---------- ,______ --------·-------A+PK+PG

15 ay

7

43

ay

---------------- !_________ _
4

3,5

ç. İyi

: 29
: 57
Orta : Kötü : 14
Ç.İyi:
İyi

55 ay

yıl

(%)

İyi

1

A +PK +PG+MG

Sonuç

-

Orta : Kötü : 100

ç. İyi

Turco

12

: 25
: 33
Orta : 25
Kötü : 17
İyi

14 ay

20 ay

ç. İyi
Evı;µıs

: 25
: so
O:ta : 25
Kötü : İyi

12 ay

4,5 yıl

----- -------Ç. İyi: -

DWYer Osteotomisi

1

4

İyi

14 ay

yıl

Kötü : -

·----------1-------------Tripl Artrodez

ç, İyi :
13,3 yıl

3

: 100

Orta:87

İyi

: 33
Orta · Kötü · -

10 ay

CA) : Aşiloplasti, CPK) : Post. Kapsülotomi, CPG> : Plantar Gevşetme, CMG) : Med.
Ge'l:şetme

TABLO: Il.
Değerlendirme

Çok İyi
İyi

Orta
Kötü

---··

----

Toplam

..-..--.....

masında

1 Sayı

ı---;13
5

-3:---ı

Yüzde
19
42
16

1:

Turco operasyonu uygulanan gurupta en
küçük yaş 10 ay, en büyük yaş 32 ay, ortalama 20 ay, izleme süresi ise 14 aydır. Bu operasyonla aldığımız % 58 çok iyi ve iyi sonuçlardan oldukça uzaktır C6l. Bu sonueun alın-
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operatörün bilgi ve ·becerisi kadar
bizzat operasyonun bazı yetersizliklerinin de
bulunabileceği kanısındayız. Oldukça iyi tanıınlarunış bir operasyon olmasına
kaırşın
yöntem güçtür. Çekingen davraruılarak yapılan gevşetmelerde
defonnitenin _tam düzeltilemediği görülmekte aşın gevşetmelerde
ise overcorrection sorunu kaçınılmaz olmaktadır : Turca _operasyonu uygulanan olgularımızda ortaya çikan komplikasyonlar şun-

lardır:

1
'

1 - Yarada açılma
yon : 4 Olgu (% 33)

2 -

Overcorrection :

+
::ı

yüzeyel enfeksiolgu C% 25)

3 -

Derin enfeksiyon : 1 Olgu (% 8)

4 -

Kirşner

teli

çıkması

2. GREEN, A. D. L.; LI.OYD-ROBERTS, G.

5 - Ayak anomalisi 'I'ruo~kalkaneal koalisyon) nedeni ile tam düieıtme yapılama
ması : 1 Olgu C% 8)

Operasyonda kullanılan logi.tudinal kesilerin sık olarak yara soninlarına yoı açtığ.ı
m ve keloid dokusu ile iyileştiğini bildiren
yazarlar bunun yerine transvers kesiyi salık
vermektedirler (3). HUTCHINS ve arkadaş
ları serilerinde longitudinal kesilerden sonra
% 30 oTanında skar sorunlarının ortaya çık
tığını bildirmişlerdir (4).
Kemiksel · girişimlerden elde edilen sonuçlar literatürde bildirilen sonuçlara benzeTlik göstermektedir.
KAYNAKLAR:
1. GHAfI. N. N.; SMITH, .R B.; CLAYDEN,
A. D:; SI,LK, I. F. : The Results of Panta1?-F :fıe~;.ıction in the Management. of. 9()!1·
genital Talipes Equinovarus. J. B .. J. S.,
65 - B : 1, 1983.

C. : The Results of Early Posterior Relea-see in Resistant Club Feet. J. B. J. S., 67-

: 1 Olgu ( % 8)

. .

.

B : 588, 1985.
Sı..

HARROII.D, A. J.; W ALKER, C. J. : Treatment and Pırognosis in Congenital Club
Foot. J. B. J. S., 65-B: 8, 1983.

4. HUTCHINS, P .. M.; FOSTER, B. K.; PA-

TERSON, D. C.; GOLE, E. A. : Long-Term
Results of Early Surgical Release in Club
Feet. J. B. J. S., 87-B : 791, 1985.

R. J.; PLOK, !\{.;
LLOYD-ROBERTS, G. C.; SWANN, M.;
KAMDAR, B. A. : The Results of Early
Operation in Talipes Equino-varus: a Pre:
liminary Report. J. B. J. S., 59 ~ B :.3 1977:

5. MAIN, B. J.; CRIDER,

6. TORCO, V. J. P Resistant . Çongenitaİ
Club-Foot - One Stage PosteroİnediaI R~
lease With İnternal Fixation,. A .Follow-up
Report ohı/Fifteen-year Experiruace:;J; R
·J. S. 61-A : 805, 1979.

{;
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Pes Ekuino Varus'da

~-Q.USarvatit,T~davi

;··::;;;;

* Opr. Dr..Ömer ÇELİKER

,,

• S.S.K. Ankara Hastanesi öi~topedi ve
Travmatoloji kliniğine 1982-1985 yııllafi arasında 39 P.E.V.lu hasta müracaat
etmiştir.
Bu hastaların 9 tanesi kız ve 3ü tanesi erkek
idi. Hastalann en küçüğü 7 günlük, en büyüğü

4

aylıktı.

Bize murac<ıat eden P. E. V.lu hastalar
tedavilerinin bittiği andan itibaren en az
3 · ay sonra kontrole çağrıldılar. Toplam 29
hasta kontrole geldi. Hastalar en az iki yıl,
en çok beş yıl ve ortalama 3,5 yıl süıre ile
takip edildiler.
Bize müracaat eden hastalara konservatif tedaviyi doğumu .takiben erken çocukluk
yaşlarında uyguladık.
Klin,ik ve radyolojik
muayeneden sonra maniplatif alçı metodu
uyguladık. Bunun için hastalar birer hafta
aralıklarla çağınlmakta, her 15 günde bir
alçı çıkartılıp yeniden düzeltici alçı yapıl
maktadır. Sırasıyla metatarsus adduktus ve
varus, topuğun inversiyonu ve en Sôrt ola.
rak ekuinus deformitesi düzeltilmektedir.
Radyolojik ve klinik olarak tam düzelme elde edilinceye kadar alçı tedavisine devam
edilmiştir. CResim : 1-2}.
Radyolojik değerlendirme için standart
olarak ayağın tam ön-aırka ve yan grafileri
çekildi. Ön arka grafide talus cisminden geçen doğru ile calcaneus cisminden geçen
doğru Brasındaki açı CTalocalcaneal açıl öl·
çüldü. CResim : 3-4} Bu açı normalde 20-40
derece arasındadır. Talo-calcaneal açı 20 deırecenin
altında ise ayağın arka kısmında
varus vardır. Calcaneus ve 5. metatars ara.
sındaki açı 10 derecenin üzerinde ise metatarsus adduktus vardır. Talus ve 1. metataırs
uzun eksenleri arasındaki açı o derece ile

* S.S.K. Ankara Hastanesi
"'* İzmit Devlet Hastanesi
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** Opr.Iir.
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.
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"

HURMEyDAN
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20 derece arasında değişir. . Talo-kalkaneal
açı 15 derecenin altında ve Talus ile L meta~
taırs arasındaki açı. is. derecenin üstünde ise

Talo-naviküler subluksasyon vardır. Bu hastalar tedaviye dirençlidirler. Lateral grafide
ise Talus ve Calcaneus uzun eksenleri a:rasındaki açı ölçüldü.
Bu

Normalde bu açı 35~50 arasında değişir.
35 dereceden küçükse ayakta exuinus

açı

vardır.

Klinik olarak ise, çocuğun ayağına alttan
elimizle dokunduğµmuzda çocuk ~yağını aktif olarak eversiyon ve dorsifleksiyona getirebiliyorsa. alçı tedavisi bırakılıp .. ayakkabıya
geçirilir.
Dirençli olarak kabul edilen v:akalarda
konservatif tedavide ısrar edilmeden cerrahi
tedaviye geçilmiştir.
Maniplatif alçı ile düzelen ayaklara tam
kalıplı De.nis-Browne atelleri verildi. Bu
cihazın gece ve gündüz giydirilmesi, günde
birkaç kez çıkarılarak egzersiz yaptınlması
tarif edildi. Hastalan 3 ayda bir kontrole
çağırdık·.. Daha sonra tam ters kalıplı dlŞ kamalı ortopedik ayakkabılar verildi. Kontrollerin neticelerine göre yürüme çağında ters
kalıplı ortopedik ayakkabı verildi. Hastalara
5 yaşına kadar altı ayda bir olmak üzere
kontrollere gelmelerini söyledik.
ters

Vakallann cinsiyete göre

1 H-ast&
1 Ayak

sayısı

sayısı

Ortopedi ve Travmatoloji

Kliniği.

dağılımı

Erkek füz
23

6

32

8

Toplamı

· oo dereceye kadar ·dorsifleksiyon: yapabiliyorsa 2

BULGULAR:
Çalışmamızda 29 hastanın 40 ayagı ınce
lendi. Değerlendirmede :radyolqjik ve klinik
muayene bulguları birleştirilerek puanlama
sistemi yapıldı. cıı Buna göre :

90 derec.eden fazla dorsifleksiyon yapabiliyorsa ı puan verildi.

Her iki ayak için puanlar
gibi değerlendirildi :

jşiddetli orta yok
metatarsus adduktus
topuğun inversiyonu
subtalar eklem mahdutiyeti

3
3
1

2
2
2

3

toplandı

ve

aşağıdaki

4 kötü puanı olanlar : Çok iyi

1
1

5 kötü puanı olanlar : İyi
G-8

kötü

puanı

olanlar : Orta

9 kötü puanı olanlar : Kötü

Aynca,

ıo

dereceden fazla equinus var-

ayağın

bu şekilde değerlendirilmesi
sonra tedaviye etki edebilecek
faktörler gözden geçirildi.
Her

sa 4

yapıldıktan

10 dereceden az equinus varsa 3

V akaların puanlamaya göre

Tedaviye ·başlama

yaşının

(Ayak

dağılımı

:

neticeye etkisi :
sayısı)

Çok İyi - İyi

örta - Kötü

Toplam
19·

Doğumdan

1 ay içinde

17

2

Doğumdan

1 aY sonra

13

8 \(

21

Toplam

30

lO:"c'

40·

P<0.05 <ôlı0ınll)
•'1

Tek veya çift 't3:raflı olmasının .neticeye etkisi :
<Ayak
Çift
Tek

sayısı)

Çok İyi-tyi

Toplam

taraflı

2o

taraflı

10

4

14,

30

10 '

40

Toplam

26

P>0.05 <Önenisiz)
Cinsiyetin. neticeye etkisi :

<Ayak
Kız

EYkek
Toplam

sayısı)

Çok İyi-İyi

Orta-Kötü

Toplam:

5

3

8

25

7

32

10

40

30
.P

> 0.05 JÖnenısizl
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·Tedavi edilen •t.ek taraflı .P·. E;V.\u. vakalarda bacak kalınlıklar..ı normal tarafla karşılaştırıldığında
ortalama 1,5 cm. kalınlık
farkı saptandı. P.E.VJu taraf ince idi. Hiçbir
hastada tibial torsiyon bulunmadı. Tedavi ettiğimiz hastala:rıın yaş grubu küçük olduğun
dan subtalar eklem sertliği ölçülemedi.
TARTIŞMA:

P.E.V. çeşitli tedavi şekillerine ihtiyaç
gösteren çok yönlü bir deformitedir. Bunun
için erken dönemde bir koi:ıservatif tedavi
metodunu ve düzelmeyenlerde ise hastanın
yaşriıa ve deformitenin durumuna göre çeşitli cerrahi metodfarı ·kullanclık. Bu çalış
mamızda,.sadece konservatif metodun neticelerini sunuyoruz.

içinde tedaviye başlanılan1ıirın ı7'ı:ı~:.C•%. 89,5)
çok iyi ve iyi, 2 tanesi C% 10,5) orta ve kötü
idi. İlk ·aydan sonra tedaviye · füişlalıanlann
13'ü '(% 61,9) çok iyi ve iyi, 8 tanesi (% 38,1)
ise orta ve kötü bulundu. Yapılan Fisher tes-:
tinde fark önemli çıktı. Tek veya Çift· taraflı olmasının neticeyi etkilemediği
görüldü.
Brkek hastalarda tedavi sonuçlarımızın kız
hastalara o;:-anla daha iyi görümnesine rağ
men Fisher metoduyla yapılan araştırınada
bu fark önemsiz çıktı.
George W. Simons ise Talo-navikÜler
subluksasyonu P.E.V.un dört temel defoı·mi
tesinden biri olarak kabul eder. cı2ı Klinik
olarak ayakta düzelme olduktan sonra, radyolojik olarak talo-naviküler subluksasyonun
redükt0 olup olmadığına bakılmalıdır.
/

;,

"

,",

-<

"

"

--~

'

/

Bize müracaat eden hastaların. 3Q'u erSONUÇ :
kek, g'u kızdı. Oran 3.3/1 bulunmlıştur. Bu
oran literatür ile yakınlık göstermekte ve
Tedaviye haışlaiıüidan evv:eLhasj;anın klierkeklerde sık görülme kanaatını destekle- niJc ve radyolojik muayenesi yaıpilmalı, ayaklemektedir, (3, 14)
ta hangi deformite kombinasyonu olduğu,
Tedavi edilen 40 ayağın 30 tanesinde {%
defo;:-mit0nin·sert veya· fleksible tiplerden
75) tedavi sonucu çok iyi ve iyi idi. 10 tane" ·:'hangisi. oldu~ tesbit ~dilmelidir. ,Tedaviye
sinde <%. 25) 'orta ve kötü idi. Biziliı seri- en, klsa.zıinlaiiaa· başi.imılina'.iıCı1r.·, Aıç~ların
rriizde başarı oranı % 75 ,dfr. lLiteratÜrde kon:_:· ·bu işi ·bilen; kişilerce ve tek elden yürütülservatif tedavi ile başarı oranı % 15 ile % mesi sağlanmalıdır:. Düzelmeyen vak;:ılarda
daha fazla a.lçı yap.ar. .aiı:.. ~klem . ~ert..l.iJ&rine
90 a.ras:ında değişmektedir· (3• 4 • 8• 14 )
sebep olmaktan kaQuUlmalıdır.';L;K6ns~atif
Tedavi edilen 29 hastanın 40 ayağına or- tedavi bittikten sonra '})efüs-Browne ateli ve
talama 12,4 kere alı;:ı ,yapıldı, Yapılan en az ters pabuç· verilmeli, ev egzersizleri tarif
alçı sayısı 6, en ço~ ise 19dur. Tedavi sonudilmelidir. Tedavinin bitmesi karra.rım yalnız
cu çok iyi ve iyi olanlarda yapılan alçı orta- klinik ol8;rak değil aynı .zama~1da :ı-adyolojik
laması 8,75, orta ve kötü olanlarda ise 14,20' olarak yap~lan kontroller sohucu v.ermelidir.
dir. Demek ki düzelmeyen ayaklaırda daha Ayakta tam bir düzelme olsa bile deformitefazla alçı yaparalc daha iyi bir sonuca ulaş- li ayakta küçüklük, bacakta atrofi olabikcemak mümkün değildir. Bu nedenle konserva- ği aileye bildirilmelidir. Nüks ·ihtimali nedetif tedaviye direnç gösteren ayaklarda defor- ni ile düzenli kontrollere çağınlmalıdrr.
mitenin şekline ve hastanın yaşına göre en
uy:gun olan cerrahi işlem uygulanmalı, mümKAYNAKLAR:
kün olan etn. kısa zamanda iyi bir sonuca ulaşılmalıdıır. <ıı>
1. Abrams R.C. : Relapsed clubfoot. The
eaırly results of an evaluation of Dillwyn
Tedaviye doğumdan itibaren ilk ay içeevans
operatıon J. Bone Joint Surg CAmJ
risinde başlamanın sonuç üzerine olumlu
1969; 51: 270-6.
olacağı birçok yazar tara:fündan ileri sürülmüştür.

görüşe göre bizim
Tedavi edilen 40. ayağın 19una ilk ay içinde, 21 ayağa ise ilk 1-4
ay içerisinde tedaviye başlanmıştır. İlk ay

(HJJ, 11, 13) Bu

sonuçlarımız şöyledir.

340

2.

Attenborough E.. : Early posterior soft
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71-8.

Principles and morbid anatomy. J. Pediatr. Qrthop. 1982; 2: 347-9.

3. Beatson TR, Pearson JR. : A method of
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in ~qubfüet
Joint Stirg. CBrl 1986; 48: 40-İO.

Bone

;:?

ıo. McKay

and aproach to clubfoot treatment. Section II Correction of the clufboot J. Pediatr Orthop 1983; 3: 141-8.

4. Browne D. : Talipes equino~arus. Lancet
1934; 2 : :·1Qt>9:
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'

5. Denham RA. · : Early operatıon for severe congenital talipes equinovar:us. J. Bone Joint Surg CBrı 1977; 59 : 116.

ıı.

6. GrBen ADL, Llyod - Roberts G.C. : The

results of early posterior release in re. sistmıt clubfeet. A long. te:rm review. J.
BonB Joint surg mrı 1985; 67: 5.88-6
Gögüş MT;, Say B. : •Pescequniovarusta
genetik .bir araştırma.. · H. Ü. Tıp Cerrahi
BültenL: 1969.

8. _Kite JH. : Nonoperati~e treatment '(J{
conienitaı chi.bfoot. Clin Ortriop 1972;

84_' :

29~11'.

.

v,

9. Mc Kay DW~·~ New concept of,a,ıd apc
roach to clubfoot treatment, .Secüoh·
:;, ,,
. ' i ..

Nather A. Base K. : Conservative and
surgical treatment of clubfoot J. Pediatr
O:thop 1987; 7.: 42-6.

12. _Simons GW. : Complete subtalar relea-

se in clubfeet. Fart. IA Prelimnary re·
port. J. Bone Joint Surg CAmJ 1985; 67:

/

7;

DW. : 'New concept

1044lŞ;

Tacdhnan MO.·:
company. 1985.

Chıld's

Foot. Lippinctt

14. Wynn-Davies · R.• : · Talipes Equinovarus.
ı
A review of elhty-four ca:se after coriıp
, f' 1Gti-~ın cf tr'eatm~nf. J:_ Bone'· Joint· ·-suı.Lg
: 464-12.
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Doğuştan

Pes Ekino VaruS'da (Pev) konservatif JedavrsonuÇları
* Op, Dr. Lütfi AKYOL
** Op. Dr. Mahmut Ü. KARLI

Ortalama olarak her 1000 canlı doğum
da 1 oranında görülen .ve ayağın en sık rastlanıılan deformitesi olan doğuştan PEV doğumda ayağın fleksiyon ve inversiyon durumunda olduğunu tanımlamak için kullanı
lan bir terimdir.
Etyopatojenezi, patolojik anatomisi ve tedavisi üzeıinde uzun yıllar süren araştırma
lar sonucunda konu yine de tam olarak aydınlatılabilmiş değildir.

Konservatif tedavisinde· şu yöntemlerden
herhangi birisi uygulanabilir; değişik ateller, germe-bandajlama, deformiteli ayağa alçı uygulanıp alçıdan düzeltici kamaların çı
kartıhnası, manüplasyon ve ardından alçıla
ma.
Bizde bu çalışmamızda deformiteli ayağa
manüplasyonu izleyen alçılama yöntemi ne
tedavisini ve olgulanmızm yaş, cins, taraf
dağılımını ve tedaviye başlama yaşı ile sonuçlar arasındaki ilişkiyi inceledik.

GEREÇ VE YÖNTEM :
SSK İstanbul Hastanesi Ortopedi ve TravKasım 1984 ile Kasım
1986 tarihleri arasında konservatif tedavi gören 41 olgudaki 60 ayak Mart 1987 tarihi ititariyle gözden geçirilmiştir.
Olgulardan her birisinin başvurusunda
her iki ayak grafisi ve fotoğrafı çekilmiştir.
Ön-arka grafi için deformiteli ayak düzeltilmeye zorlanmaksızıın olduğu gibi ve dizleri
dik durumda, yan gırafi ise ayak maksimum
dorsifleksiyona zorlanarak çekilmiştir. Radyografiler tedavi sürecinde zaman zaman yinelenmiştir. Değerlendirilmelerde
«Talo-kalkanal index» ölçüt olarak kullanılmış ve 40
de::-eceden yüksek değerler normal olarak
kabul edilmiştir.
matoloıii Kliniği'nde

Tüm olgulara tedavinin başından sonuna değin ve izleme süresince değişmeyen bir
ekip tarafından tedavi uygulanmış ve yönlendirilmiştir.

Tedavilere olgunun radyografi ve fotoğ
elde edilmesini izleyen en kasa süre içerisinde başlanmıştır. Ayaklara düzeltici manüplasyonlar yapılmış ve ardından ulaşılan son düzelme durumunda diz iliıtü alçı
uygulanmıştır. Önce önayağın addüksiyonu
ve topuğun varusu aynı seansta düzeeltilmeye çalışılmış ve ancak bunlar düzeltildikten
ve bu düzelme radyolojik olarak kanıtlandık
tan son;ra ayağın ekininin düzeltilmesine
rv.flarının

geçilmiştir.

Btrçok yazarlar gibi biz de doğuştan PEV
tibial. torsiyon bulunduğuna inanmadığımız için tibia üzerinde aya-ğı hiçbir zaman dış rotasyona zoı:lamadık.

de

sıklıkla internaı

· Manüplasyon. ve alçılar hafta da bir yiancak zaman zaman tedavinin son
evrele~·inde 10-14 gün tutulmuştur. Bu yaklf'::;.unla açıkca düzelme göstermeyen ayaklar
katı bh· tutumla düzeltilmeye ça1ışılmamış
ve en çok 10-11 alçı ile düzeltilemeyen ayaklar cerrahiye aday olarak ayrılmışlardır.

nelenmiş

Düzelen ayakl:ırın korunması için yürüyemeyen çocuklarda SAINT-GERMAIN ateli
gece ve gündüz kullandırılmıştır. Bunlara
daha sonra ve yürüme yaşına ulaşan çocuklara ise DENNIS-BROWNE bot ateli veıilmiş
tir. Tarsopronator tipte olan ayakkabılar
gündüzleri kullandıırlmış geceleri ise ayakkabılaır arasına metal çubuk uygulanmaştır.
Bu arada hasta sahiplerine günde bir iki kez
ayaklara daha önceden öğretilen şekilde ma·
nüplasyon yapmaları öğütlenmiş ve tüm olgular 3 ayda bir aynı ekip tarafından kontrol
edilmişlerdir.

* Şişi Etfal Hastanesi Hızır Acil S&visi Ort. ve Trav. Uzm.
** SSK İstanbul Hastanesi Ort. ve Trav. Klinik Şefi.
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Teda.viye

başlaruldığındaki

en küçük

yaş

3 günlük, en büyük yaş. ise 12 aylıktır. Tab-

lo - II'de olguların teda~iye başlama yaşlan
na göre sayısal ·dağıli'.ınlan gösterilmiştir.
TAl.lLO

·- ..-

..--·-·----·- ........

Tedaviye
Başlama Yaşı

ü---4.

Olgu

il

-·'··------------

Sayısı

Ayak

SaYJsı

!

•"

.(": ~,-~

ı.,,{

--«-- -

· 4 -'- B.AD.İOGRA.Fl . ~'maksimum 2;pııan»
4Q derecenin üstü~de taloka1lrnneaı: indeks:":
1 puan : Talokalkaiıeal indeks: :?.0-40 :de-'
·'•
;rece:
opuan : Talokalkaneal
ceden az.
Titizlikle yapıhı.n bir klinik ve radydlojik
muayeneden soru-a her:bir ayak sayısal. olarak değerlel1clJrildL .Bu deıf~rlendirm(') sonucunda:

30

46

14 - 13

puan : çok iyi,

5-12 h.

5

8

h. ve

12 - 11

puan : iyi

6

6

Toplam

41

'10 - 9

puan : orta

80

13

Ayaklara en fazla 14, en az 3 alçı; ortalama. 7 alçı yapılmıştır. İzleme süreleri ise
en az s ay, en fazla 28 ay; ortalama olarak
12 aydır.
Değerlencliıilmelerde

8 ve az puan : KÖTÜ
9 puan ve üstü : YETERLİ l)ÜZELME olarak

değerlendirildi.

Sonuçlar Tablo - IIl

GHALI ve ark.'mn
yöntemi

TABLO : III

kullandıklan sayısal değerlendirme

benimsenerek olguiarimıza
(2) . Bl.µıa göre : .

uygulanmıştır

1 - FONKSİYON.· <lna.kasimum 4 puan> :

Norma!
1 puan çıkar : Performansd.a hafif azal.
ma,
2 puan çıkar : Perfonnansda orta dere·
cede azalma ve ağn,
3 puan çikar : Ağıır iş ve spor yapamama,
4 puan çikaır : Yürüme güçlüğü ve sürekli ağn
2 -- GÖRÜNÜM Cmaksimum 4 puan> :
Normal,
· ı puan çıkar· : ·Topuk veya önayak varusu, ~kin,. koronal veya. sagital kırılma, nasırlar, planovaJgus Covercoıırection)
CHerbirisi için)

de gÖstı;ıtilmiştir.

T~Viye

.

Bl\ŞlaılUl .Y~ı

.0-4 hafta. .
5-12hafta

'fooaVi ·edilen .Ayak· Sa}'.ısı
Çoktyi

İyi

.ıs

17

~

l

.'2

.:~

13 hafta ve üstü

'•1

1

Topıa:ın

18

20

p~ Kö!~ ..:
10,

3
·4

s

17.

TARTIŞMA:
Konseıcvat.if. c.larak tedavi
edilen el.
gularm yüzde 68sı erkek yüzde 34'ü kızdır.
Başka bir deyişle erkekletin
kızlara oranı
2 : 1 dir. Bu oranlar çeşitli yazarlar tarafın
dan bildirilen·oranlaıra benzerlik göstermektedir. Olgulann yüzde 54'ü tek, yüzde 46'sı
ild taraflı olup bu oranlar da literatüre benzerlik göstermektedir (1, 3, 4, 5).
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Konservatif olarak tedavi edilen -il olgunun ıounda c% 24) pozitif a.i,\i.ı. :öyküsü .var~
dıır .. Bunlann 7' sinde . C% ı71 birinci derece
yakınlarında deforınite
bulunmaktadtr ve
içlerinden bir çift ise ikizdir... Tüm bunlar
kalıtııırun oluşumda oldukça önemli olduğu
varsayımının geçerliliğini
vargular görünmektedir. Ancak diğer kardeşlerde görülmeyebilişi, ikizlerden birisinin tek, diğerisin iki
taraflı deformite ile doğuşu çevresel etkenlerin. de olaya etki etmesi gerektiğini düşün
dürmektedir. EROGLU 412 olguluk serisinde
olgulaırın yüzde 20 sinde pozitif aile öyküsü
saptamışt1r (1).

Tedavi soru:ası değerlendirme yapılırken
literatürde. çok değişik ölçütler kullanılmak
tadır. Birçok yazar. doğuştan PEV'de değer
Iendinneyi' röntgen ağırlııklı ölçütlere göre
yapmaktadır. Ancak diğer bazılan konserva-

tif · Veia cetralii 'tedavi ile ·düzeltilen ayaklanın haıreketıennde ıHsma.nma'.ıara yol açılıp
sonuçta düzelmiş. gil:ıi g0rülmelerine ka.'"Şın
işlevsel .olarak kÖtÜ Eıonuçiara yol açılabne
oegını
vurguladılar (4). ·1975'te
Bjönness
•ayağın düzelip düzelmediğine son karan veren hastanın kendisidir.. diyerek bu konunun önemini vurgulamıştır. Diğer bazıları da
işlevsel 1 ağı:ırlıklı ancak röntgenografik ölçütleri de kullana,rak değerlendirme yapmışlar
dır (2). Biz de olgulanmızı değerlendirirken
bu görüşü benimseyerek GHALI ve ark.'nın
1983'te kullandıklan .oı~ütleri kullandık.
Tablo - III'e dikkat

edildiğinde

tedaviye

başlama. yaşı ile J e1CıJ :edlleb yeterli sonuçlar
arasında sıkı
maktadır.

bir

ilişkinin varlığı

il:şki

Tablo

ortaya çık
IV'te daha açık

gösterilmiştir.

olarak

[~

Bu

"

TABLO: IV
Düzelme

:P:.haf'.ta; y;e :üşt~
Toplam

60

9..~e ..üstündeki puanlan kapsayan

bizce

v~.;fi,~·t~ı~~ip\~~ce'ijfem~t, qfr. ~~~~

olarak kabul edilen 43 ayakta C% 72) ve KÖW sonuç taıınarl: :17 ayakta C% 29l'k'Fbu sonuçlar yazarlar •tarafu:ı:tlan bildiıillenfore ya~
kındır. Tablo - IV'den de gi;)ı;Ulmektedir ki
doğüştari PEVfn, .ileıi ywşlarda da konservatif tedavi.İle.düzelme :liasılığı vardır, ancak
düzelme yüzdesi 3 aydan sonra oldukça azalmaktadır.

tedavi sırasında zaman zavurinalar · ve alçının aÇıl
ması sı.rasında küçüli: yaralar g0rülınüş anl
cali: bunlar tedaviyi? olumsuv yönde· etkile:.:
memiştir, 5 olguda·(% sı rocker-bottoın aya~
ğı, 2 olguda ·fasülye şeklinde ayak deformitesi (% 3) tedavi komplikasyonu olarak or~
taya çıkmıştır.
60

ayağın

mcın alçıya bağlı·
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ı. ERoGiLU, o. : Konienital Pe~" 1Ek'irl.ô"vartis
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Doguştan Çarpık
.. Dorç. Dr.

Ayak'ta Rastlanan· Nadir Bir Komplikasyon
(Yaka Takdimi)

İ. Metin

'',""/

/

SUMMARY:·

TOR.KMEN

'o,,

'',

'v

:,·,,'/{~',;.,

In this ·repOrt; a: rare compli~ation. of
'Club Foot' which is .clhe to pasive ina:riupulations of patients mot!J_er, haS l:ıeen preesn.
ted.
ÖZET:
Bu yazımızda; .. ~oı;uğuııda '\:)ifater al. doğuştan çarpık ayı:lk tesbit •. eden~ biı,-: rinneriin,
hemen doğu~ scınresında, bilinçsizce ve aşı
rı gayretre ~a,p~ışol~l!ğu düzelfac} ~a~üpü
lasrcınıarın .Yarattağı epifiz yar~la111n?~1 . ve
kırıkların. t~dimi .yapılmış.·~·~. vakarnn.· . iki

se~~liMtakibinin sonuÇ~an ·~~n~lmuşwr.
GİRİŞ

. ,Poğuştan Çarpık
Ay akın tedavisinde,
butÜİı dünyada:. olduğu gibi, nıemleketimiz
şartlarında da hekim·:;~ aileişbirliği yapıl
maktadır. Bu uygulama özellikle ilk manüpülatif tedavi sırasında aynca önem kazanmaktadır. Yeni.doğan çağında yapılan zorlu,
düzelteci manüpüla~yoiıla,rm sebep olabileceği erken kompIUrnsyonlar belli başlı olarak
şöyle sıraJa,nmıştır.;Cl, 2; 3, 4, 5) :
ı

-

fleksiyon

Metafizeır kırıklar
sırasında

: Zorlu

dorsal

olabilir,

· 2 - Distaı tibial. metafiZer spur : Bu da
do';:'sifleksiyon streslert altında muhtemelen
epifiz plağının avasküler nekrozundan oluş
maktadır.

3 *

**
***

Şişli
Şişli
Şişli

**

~ç.

Dr. Ünal KUZGUN

*** Dr. Selahattin . KUŞHAN

Tibial metafizde torus

kırığı

:

4 - Distal fibula kınığı : Dorsifleksiyon
ve eversiyon streslerinden oluşmaktadır.
• Bazİ.l'içı,z;ar,lar oluşabilecek bu komplikasyortlar: nı;ı~ent·fü~,. erken cerrahi tedaviyi sav~uşıardrr::s Erken. pluşabilr:ek bir diğer
konıpl11{'.itsyon da basınç yara\andır.

;~VAK~~ )ıı~QtMi :
Buradi takdimi•etmek istediğimiz ;; valrn
klasilı:: kitaplarda Bildirilen komplikasyonların: ötesinde blr dtfrUm .olması ve literatür
araştırmasında J;ıeıµeriiıin ·bulunmayışı nedeni ile önem kazanmıştır.
, •.... Jlastaırıız. bilatıqr~l: pes ek.ino varus dcformftesi ife doğmuş· bir kız çocuğudur csT,
22068/492). Doğumdan sonra, çocuğunun
ayaklarında deformiteleri gören annesi, kendiliğinden her iki ayağı manüpülasyonlarla
düzeltmek istemiş ancak lfo~pljkasyonların
gelişmesi üzerine çocuk on 'giihlük iken kliniğİmize müracaat ettirmiştir.•.Y.apılan. muaye:ı;ıesinde .sol .tibia alt lJ.<ita ~çıiı:'epifiz~oliz
ve ·fibula k~nğı, sağ tibia alç.uçta kaphl:lôpifizyoliz ".e fibuJa kırığı tesbit ediımiŞur. soı
ayruft;:ı.!ı:i'açık.kffık yarasında. oldukçıl <liddi
boyutlarda enfeksiyon, ayakta ve bilek cevresinde yaygın enfl~asyon, geniş cilt defekti ve burnın. yanında dolaşım sorunları vardı <Resim:· ı-2l. Bu aşamada yaradan kültür
alınıp antibiotik t~davisine başlandı, her iki
tarafa kapalı repozisyonlar yapılarak ve sol
tar<'fa bir adet topuktan K teli geçirilerek alçılı tesbite alındı ve günlük kontrollere geçildi. Hastanın annesi çocuğunu bütün israr-

Etfal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kl. Şef Yardımcısı,
Etfal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kl. Şefi,
Etfal Hastanesi Ortopedi ve Trav mntolaji Asistanı,
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la:a rağmen kliniğe yat1; m::ıya ikna 0clikmc- dinin son derece ince, ciltaltı yağ dokusunun
di 'c bu takipleri hep ayakt~n y:-pıldı. Ya- kalın ve adalelerinin atrofik oldukları gözpılan nömlojik q:q.ı.ayeıv;. sı;;~ı;nncJ?t • ı::~tolaoji .. leq~i. Cerrahi y~ra şi~asımn so~mnda çocuk
olmadığı pgteJılkli;~Çocuk ~~j a~~~r.'\ıoıd~'i;;k!iWğir\tie~füei;i ~etRi,ki~rt,; g~Çmiit·~e genetik
zamcn açık ·yara oldukça iyi durumda İdi, · yÖnden tetkİklert sonıinda· kÜtis efa.stika tarnğ r.y::ğa cerrahi müdahale geJ·ckti/ Bı,i~uhf nis~ :!tondu.
için aşilloplasti ve posterior kapsülotÖmi uy.:'
;;'.•.'. s•;
gulandı. Aralıkl.ı .ı.ı~çı. cieğiş~rn1eri ile h!!Stanın takibine cieva'.iiı"J~Ui\İt'k~n.aile He sık
laşan münasebetlerin sonunda annenin 'küle
tür düzeyinin son derece düşük olduğunu da
anladık;

Rosim

1

Hastanın

ilk müracaatında sol
alt ekstremitenin durumu görülmekte.
Resim

3 Malleoler osteotomiden
halinin radyografisi,

Rc:olm

4

önceki

Resim : 2 İik müracaat radyografisi.
Zamanla sol tibia alt bölgede varus dcformitesi gelişti. Hasta 2 yaşında iken malleoler seviyenin üstünden osteotomi yapıldı ·ve
va:·us dcformitesi düzeltilmeye çalışıldı. Bu
son ccıTahi müdahale sırasında h:stanın cil-

D46

Malleoı

üstü osteotomi yapıldık
tan sonraki radyografisi,

O::.teotomi yen kaynadıktan sonra her .ı::·öst:crnceği manüpülasyonların ve zoı kmalaiki taraf St. ·. Germaln ateli içinde takib~... ·rın dozu aya;lanamazsa, bu tür komplikasalmdılar. Şu anda geceleri St. Germain at,eıi yoiil<:ı't poFi.i>ı~ olabilmektedir.
içinde, gündüzleri ise defo::miteyi Lınlemek
.
için yapılan ortez (tijli kısa bacak .yfuiiffie ;;
K AYN·A 'K LA R:
cihazı) kullanılmakta ise de hasta
henüz
ı. Kite, J. H. : Principles Involved in Treatyürüyememektedlc rakibine devam edilment of Congenital Clubfoot. Clin. Ortmekte olup, hem tibia alt epifizi hem de çarhop., 84 : 4, May, 1972
pık ayak durumu ile gelişecek deformıitelerin
kontrolü yapılmağa çalışılmaktadı::.
2. Klenerman, L. : The Foot and. its Disorders. Blackwell Scientific Publications,
1976.
SONUÇ:
3. Mevlin, J. CEdiitorl : Disorders of the
Vakamız, şimdiye kadar klasiklerin bahsFoot. WB Saunders Company, 1982.
ettiği mnnüpülasyon komplikasyonlarının en
4.
Tachdjian,
M. O. : The Childs Foot. WB
ciddisidir, ayrıca anne ile tedavideki işbir
Saunders
Company,
1985.
liğinin nedenli
olduğunu çok açık olarak
Weseley,
M.
S.,
Barenfeld,
P. A. : Comp5.
göstermektedir. He;: ne kadar, burada anne
cations of the Treatment of Clubf0ot.
ilk olarak bu duruma kendiliğinden sebep
Clin. Orthop., 84 : 93> May, 1972.
olmuş ise de, diğer zamanlarda da hekimin
.•
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Ayak ve Ayak Bileği Stabilizasyonlarmda Yapılan Triple
Artrodezlerin Değerlendirilmesi
* Prof Dr. Nasır ÖZDEMİR
** Dr. Turgay HASANOGLU
GİRİŞ

Ayak ve ayak bileği eklemleri diğer eklemlere göre daha çok çeşitli faktörlerin etkisi altında olmalaın nedeni ile ayakta çeşitli
fonksiyon kayıplarına uygun deformiteler
daha kolay gelişir.
Ayak deformitelerinin tedavisinde zaönemlidir. Erken çocukluk ya.şla
rında tedaviye pasif germe egzersizleri alçı
korreksiyonlan ve splintlemeler yapılır. Daha sonraki dönemlerde yumuşak dokuya yönelik ameliyatlar gerekebilir. Tendon transferleri hasta koopere oluncaya kadar, kemik
ameliycı.tları ise maturusyon
tamamlanınca
ya kadar geçiktirilir. Bu yaşa. kadaır gerekirse ayak cihazla koıunur. Her ne kadar iyi
uygulanan bir cihaz faydalı ise de rekonstürüksiyon amacıyla yapılan ameliyat hem cihazı ortadan
kaldırmakta hem de ayağın
fonksiyonunu artırmaktadır. Ayak ve ayak
bileğinde deformiteyi düzelmek ağrıyı gi.
dermek ve stabiliteyi sağlamak amacıykı :
m~lama

1-

Artrodezler,

2 -

Kemik

Art:-odez

Dunn tipi tıiple artrodezde navicuıa
için ayak rahatça arkaya kaldırı
labilir, kısalan ön taraftaki kaldıraç kolu da
ağırlığın daha. iyi dağılmasını sağlar.
-

blokları

uygulanJr.

teknikler tadeformitenin
durumuna göre farklılık gösteriır. Triple Art:·odez planlanırken ayak ve ayak bileğinin
kas dengeside ameliyatın tipinin seçiminde
rol oynar. Kısaca özetlenirse;
amacıyla

çeşitli

nımlanmıştır. Ameliyatın şekli

- Ryerson tipi triple atrodez hem subtalar, hem de midtarsal eklemleri stabilize
eder. Çıkanl2..n kemik kama rezeksiyonunda
talus baş ve boyunu sağlam kaldığı için ayağın arkaya deplasmanına izin vermez.

çıkcı.rıdıığı

- Hoke tipi triple artrodezde, tnus baş
ve boyun eklem yüzleri rezeke edilir ve istenilen şekle sokularak yeniden yerine konur. Bu teknikte ayak istenildiği kadar arkaya kaydırılabilir.
- ılambrinudi tekniğinde, fikse equin
deformitesinin düzeltilmesi daha kolaydır.
Maksim2l fleksiyondaki talusun kuvvetli dorf;ifleksiyondaki calcaneus ile daha geniş bir
temas yüzeyi sağlar. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13)
MATERYAL:
çalışmamızda 1968-1983 yıllan araHÜTF hast2neleri Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne ayaklaınndaki çeşitli deformiteler nedeni ile başvuran 205 vaka ele
alınmış ve bunlara yapılan Triple Artrodez
ameliyatları gözden geçirilmiştir. Bu vakala,rın 15 tanesi yabancı uyruklu olmalarıı nedeni ile kontrole çağrılamamJ;Ştır. 100 vakaya kontrol için çağrı yazısı yazılmış ancak
bunla::dan edres değişikliği nedeni ile 60 ta.n2si geri gelmiştir. Geriye kalan 130 vakadan
55 i kontrrole gelmiş ve çalışmamızın materya.lini bunlar oluşturmuştur. Kontrole gelen
hastalarda yapılım en eski ameliyat tarihi
1973 en yeni ameliyat tarihi 1S.S5 idi. Bu hastalarda takip süresi 1-13 yıl <ırasında olup ortalama süre 6-7 yıldır.

Bu

sında

Vakaların
~pılımı

cinslere ve yaşlara göre datablo Ide gösterilmiştir.

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Öğretim Üyesi,
** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı.
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TABLO

:·ı··

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24'25 26 27 28 29 30'32 38 39 47' 50
-..

Er·kek
K,adın

2

2

1

5

3

4

3 -

5

4 ___:: -

3

1 -

1

.

2 -

.2

2,. 2

2 -

1· 2 ._;;, -

.

.

-.

1-:- 2 7
-

-

-

.

.

___, 1 1
-

-------·-------- "·--·---------·

Deforınite
dağılımı

etkenlerinin vakalara göre
tablo II de gösterilmiştir :
TABLO : il

Deformite Etkeni

Vaka

Sayısı

Vaka. %

-

-

.

..

1L1
-'--'

gt!Çildi. Bazı vakalarda deformiteyi oluştu
ran kas kuvvetini dengelemek amacıyla tendon transferleri yapıldı.

BULGULAR:

32

58,1

Cerebral palsi

8

14.1

Triple Artrodez yapılan 55 hastanın 60
klinik ve radyolqjik olarak incelendi.
Değerlendirmede Hathawayın kriterleri kul-

Travmatik

6

10.6

lanııldı.

Club foot

4

7.2

Pes Planus

2

3.6

Ch::rcotmaria tooth

2

3.6

Meningosel

1

0.1

Polio sekeli

METOD:
Kliniğimize başvuran

hastalann önce fizik muayenesi yapıldıktan sonra ağırlık verilirken ayaklarındaki deformitelec gözlendi
ve kas kuvveti değerlendirmesi yapıldı. Basc·,:·ken ön-arka ve yan planda grafiler çek~
tirildi. Bu grafiler üzerinde yan planda kağıda şablon çıkarıldı. Daha sonra deformiteyi düzelteçek şekilde kağıt üzerinde eklem
yüzleri eksize edildi. Oluşturulan yeni şekil
birleştirilerek ayağın alacağı en son pozisyon görüldü. Ve buna uygun olarak ameliyat tipi seçildi.
Stabilizasyonun yeterli olduğu vakalarda internal tesbit aracı. kullanılmadı. Sadece uzun bacak 2lçısına alındı. İnstabil vakal2ırda ise staple kullanıldı. 15 inci gün dikiş
leri alınırken genel anestezi altında yeniden
alçı yapıldı. 1,5 ay sonra kontrole çağrılan
hastaya kontrol grafi çektirilip kısa bacak
yürüme alçısına geçildi. Yeniden 1,5 ay sonra kontrol grafi çektirilen hastaya Ortopedik
bot ya da cihaz verildi. Başka sorunu olmayan vakalarda 6 cı ayda normal ayakkabıya

ayağı

Sonuçlar tablo 3 de

gösterilmiştir

:

TABLO: III
Sonuç
----Çok İyi

Yaka

Sayısı

Vaka Yüzdesi

7

12.7

İyi

28

50.9

Orta

15

27.2

Kötü

5

9,0

Çalışma kapsamına,. alınan hastaların ortalama yaşları 16.7 olup yaşlar arasında sonucu etkileyen fark görülmedi. Kontrole gec
len hastaların kas kuvvet değerlendirmesi
yeniden yapıldı ve ameliyat öncesi bulunan
değerlerde fazla farklı olınadığı
görüldü.
Her hastaya basarken ön-arka ve yan. gcafileri çektirildi. Bazı vakalarımız ıradyolojik
kritere göre çok iyi gruba girmesi gerekirken subjektif şikayetleri nedeni ile sonuçları
iyiye düşürüldü. Bazı vakalarda üç eklemde
klinik kaynama olınasma rağmen deformitenin yeterli düzeltilememesi nedeni ile sonuçları orta ve kötü olarak değerlendirildi. Konjenital pesekinovarus nedeni ile ameliyat edilen 4 hasta daha önce konservatif tedavi görmüş bunlara Tripl Artrodeze ek olarak aşi
loplasti yapıldı. Bunlardan halen ikisinde
metatarsus aduktus deformitesi ve az da olsa topukda varus deformitesi devam ediyor-

du. Etyolojik nedeni Charcot Maria Tooth .. Jwler kemik ossifikasyonun tam belirmesi
olan iki hastadan birinde bilateral pes eki- gerekmektedir. Yani hasta en .az lL12 ya;..no kavo varus deformitesinin devam.etmesi · larında olmalıdır. Cl, 4. 8,.14)
ve ağrı yakınmasının ·olması nedeni ile reİnternal fix~yonun . sonucu etkileyen
vizyon yapıldf. Bu hasta halen takibimiz al- psodoartrozu engellemediği gömlmüştıir. Vat'nda olup son durumu .değerlendirme.; dışı kalarımızdan ıı inde staple kullanılmış 'bunbırakıldı; Meningosele bağlı pes ekinovarus
lardan % 26 sında psodoartroz görülmüş
d.sformiteli, bir hastaya Lambrinudi tipi Trip- herhangibir internal fixasyon kullanılmayan
la Art:·odez yapıldı. Deformitesinin yeterli
larda ise bu oran % 6 dir. Bize göre teknik
düzeltilememesi :ıiedeni ile revüzyon planlan- olarak iyi planlanmış. bir Triple Artrodezde
dı a'ıcak hasta kabul etmedi.
eklem yüzlerinde tam temas sağlanacak olurolarak değer sa stabilitenin korunmasında sactece iyi mold
Hastaların röntgenoloiik
lendirilmelerinde 7 vakada talonaviküler edilmiş bir a:Içı yeterlidir.
po:"doartroz, iki' vak<'da subtalar psödoartTendon transferi yönünden literatür inroz., 3 vakada ise tibiOtalai· eklemde deıjene
celenirse; Seitz ve Carpenter, vakalannda
rat:if değişiklikler. görüldü.
tendon transferi yapmamışlar ve deformiteHastaların on beşinde yüzeysel cilt neknin rekürensini % 57 clarak rapoc etmi.şler.
rozu, birinde derin ya.:-a enfenksiyonu görül- Peter Angus ise 80 vakadan hiç birine tendon
dü. Yüzeysel cilt nekrozu pansumanlarla iyi- transferi yapmamış ve rüzüdüel deformite
leqfirildi. Derin yara 'enfeksiyonu için kros oranını % 62 olarak bildirmiştir. Bizim tenleg flep uygulandı. Vakalarımızın hiçbirin- don transferi yaptığımız 10 vakadan: ı i çok
de major komplikasyon olarak damar ve si- iyi, 9 iyi olarak değerlendirdik. Tendon
nir yaralanması görülmedi.
transferi planlanırken özellikle · pronatoır-sü
pinator denge iyi planlanmalıdır. Çünkü iyi
TARTIŞMA:
planlanmarmş bir Triple artrodez yapılan vaÖnemli bir ortopedik sorun olan ayak kalaırda sık rastlanılan. talonavüküler psodoa:i:'troz, ağn ve instabilite yönünden önemli
st::ı.bilizaE.yonu, tam bir dikkat ve özen ister.
Ortopedide başka hiçbir. ameliyat tek bi;:- o- bir husustur. Hathaway psodoartroz oranını
% 18, Peter Angus % 23 Mac Kenzie % 17
perasyonla ayaktaki gibi birçok eklemleıi etDuncan
% 9 olaırak rapor etmişlerdir. Bizim
kileyemez. Bunun için ayağın normal yapısı
serilerimizde ise bu ornn % i2.7 olarak buhakkkında bilgi sahibi ·olmak· gerekir Ameliyr-ttan önce deformitenin yapısı iyice ince- lunmuştur. Psodoartrozun g~lişinii hakkında
lenmeUdi<'. Bunu röntgen ile birleştirerek yazarlar çeşitli sebebler ileri ·sürmüşlerdir.
(1, 4, 8, t\ 11, 12).
patolojik anatomiye hakim ·olmalıdır,
Hathaway yaptıgı Triple Arfrociezlerin
% 53;9 iyi % 33.3 orta ve % 15:7
kötu olarak belirleniiŞtir. Peter Aiıgus ise
sonuçlarını % 42.5 iyi % 49 orta ve % 7.7
kötü olarak bildirmiştir. Bizim vakalarımı
zı:n sonuçları tablo -1 de gösterildiği gibi %
12.7 çok iyi, o/ô,:so.s iyi % 27.2 orta ve % 9
kötü olarak elde edilmiştir. Buna· göre sonuçlarımız literatürle uyumludur. Triple Artrodez de yaş etkili bir faktördür; Halgıimson
8 yaş altında 80 hastaya Tiple Artrodez yapmış ve % 47 kötü sonuç elde ettiğini rapor
etmiştir. Bizim serimizde 12 yaşın
altında
Triple artrodez uygulanan vakamız yoktur.
Trip!e Artrodez için en alt yaş sınırı navüsonıiçlal\ını
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Triple Artrodez yapılan vakalarda ağr:
ya ·neden olan önemli bir komplikasyonda.
talusta görülen aseptik nekrozdur. Aseptik
nekToz oranını Peter Angus % 9.9. Duncan
% 6, 5 Tang ve arkadaşları % 70 olarak rapor etmişlerdir. Bizim serilerimizde bu oran
% 5.5 olarak bulunmuştur. Hathaway seıi
lerinde böyle bir komplikasyondan bahsetmemiştir. Literatürde raslanan en yüksek oran
Tang ve arkadaşlarına aittir. Ancak bu yazarlar vakalarının hepsine Lambrinudi tipi
Triple Artrodez uygulamışlardır. Bu artro,iez
tipinde talusu kanlandıran ana artc:'ıerin
zedelenme şansının çok yüksek olduğuüa göz
önünde tutulmalıdır. Cl, 4, 8, 9, 14, 15)

3. Halgrimsotı: :$': Studies on reconstructive
and stabilizing operations on the skele_Genel olara~;::,~~J,~.r,~~ı~lığın iki.. ana rıl'f'..
tp.rr'~9f, {P:r f~~1t,1;.~~th,.f?P,ecial refe:rence
denı vardır :
ı ı':i: ,:,.
·,ıı, .
··
~il;t; \<:, :·;; ?ı :;
' to subastvagtilat :artJ:ir-otl~sis in treatment
1 - Seçilen operasyon, teknik. ve :ı;neka~. ::;'
of .föot deformities following infantile
nik olarak yetersiz olduğu için, ekl€inidJ ~;r~f;' iL: :l:ıa~aıtSis. Acta Chir Scand. CS' 4>Pl 78) :
zu edilen stabiliteyi sağlayamaz.
88, 1, 1943.
SONUÇ:

..

0

'"

2 ;.• 1 d1:9f!r!lSYon'ylip1ıdıgında, yeterli stabilizasyon''S'iiğıansa2:~ıi)fle;''deV'am eden kas
dengesizliği, ya füzyonu yenerek, ya da daha sık olarak: füzyon yapılmaıfuş yakın eklemleri etkileyerk, sekoncier defonnitelere
neden olur.
İyi

bir Triple Artrodezin amacı :

1-

StabH ve statik yönden yeniden dübir aya:k,.

zenlenmiş

2
. mesi,
3 -

Deforme edici kuvvetlerin giderilDeformitenin ilerlemesinin durdu-

rulması,

4 -

Ağrının

giderilmesi,

5 - Cihaza bağımlılığın asgariye indirilmesi ya da giderilmesi,
6 - Her şeyi ile normal görünümlü bir
ayak elde etmek iiçn genel bilgiler bölümünde de vurgulandığı gibi preoperatif olarak
hastaların deformiteleri iyice gözlenmeli, bune uygun ameliyat tipi seçilmelidir.
Çiip:ıkü yukarıda da ·belirttiğimiz

gibi
Triple Artrodezdeki amaç; fonksiyonları yönünden tamamen normal ya da normale yakın biır ayak elde etmektir.

4. Hathaway SN, Patterson RI, Parrish H.:
Stabilizing operations on the foot. J. Bone Joint Surrg. 32-A : 1-26, 1950.
5. Hoke Midhaef : An opeı'aÜons''foı' stabi· lizing paraıitic foot. Aiiı: ..J orthop Surg. 3 :
494~502,' 1921;

6. Liebold F1L : Panta:ıar arthrodesis .in polkıpıyelitis S~rgery, J. İfone Joiiıt .S1:J:ı:g.
.6: 31-34, 1939.
7. Lambrinudi C. : New operatiorı: on drop
foot, Br J. Surg. 5 : 193;200, 1927.

8. Duncan JW. Loweır WW : Hoke tıiple
arthrodesis. J. Bone Joint Surg. 60-A:
795-98, 1978.
9. Ma:c Kenzie

sis. J.

Boı:ı-e

IG. : Lambrinudi's arthrodeJoint Surg. B-738-748,. 1959.

10. Mac Farland B.: Pa:ralitic instability of
the feet. J. Bone Joint Surg. 33~B :: 453,
1951..,
11. Ôzdemir N. : Ekstansor hallusis lon1511s' -

un yeni bir yöntem t.enodezi. Hacet.tepe
Tıp Cerrahi BÜlten(Cilt 12. sayı 4, 19.79.

12. Steindler, Arthur : Kinesiology of the
human body under normal and pathologica:ı conditions.
Springfield, Illinois,
1955.

KAYNAKLAR:

13, Tachdjian MO. : Pediatric Orthopaedics.
W. B. Saunders Co., Philadelphia, Voı 2,
p, 944, 1972.

Angus D Peter, H. R. Cowell : Tnpıt.
Artl:irodesis a criticaı long term revıı::w.
J. Bone Joint Surg. 63-B: 280-264, 1986.

14. Tang-Leong JCY, Hsu LCS : Lambrinudi
triple arthrodesis for correction of severe ırigid drop foot. J. Bone Joint Surg.
66-B : 66-70, 1984.

2. Fitzgerald FP, Seddon HJ.: Lambrinudi'ı:.
operation for drop foot. J. Bone Joint
Surg. 25 : 283-92, 1937.

15. Turek SL. : Orthopaedic principles and
their Appllcations. 3 rd ed. J.B. Lippincott Co., P. 447, 1977.

ı..
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"Çocuklarda 'fleksibif Pes Planovalgusun Ortopedik
Ayakkabı ile· Tedavisi
., Dr, Baha KIZILIRMAK
..."*.Dr. Ahmet Y,ANAT
Ak.deniz Üniyersitesi. Tıp Fakültesi, Ortopedi ve .. Travmatgloji poliklini@le kasım
1985'den, kasım 1986'ye kadar:başvuran 302
pes P,lanovalgus olgusu ... Of(forci tipi ,ortopedik ayakkabı yada whitman . tabacliğı ile
teda~iye almmıştır. Buhlardan ska:f,oid · pedi
yeterli yüksekliğe çıkartılmış' olan ve kontırollere düzenli gelen .53 olgu ile ilgili s6nUçlar bildirilecektir.
·GEREÇ VE YÖNTEM
Yaşları 2 ile 9 arasında bulunan 19 k1z
ve 34 erkek, toplam 53 çocuk değerlendirme
ye•. alırtmış'tır. Bunların yakınmalan, fizik
muayeneleri, podogramlan ve yüklenmeli
ayak· filil:nleri '.iı:ı.celendiktenJ sonra uygun ortopedik destek kullanmalı sağlanmıştır.· Fizik
mu.ı;ı,yer;ıe9_c-;. ayak . longitidünal ka:v:si,. topuk
F'.ı·C:ı;ı:~,s>:qı;ıu, 1;ibiql torsiyon, aşil tencfonu ger&fuffği~ J~gl):. .testi ve ,fe:qıoral anteve;rsiyona
bakılmışfa'f Podograrr~, ,ı,tampa yöntemi ne
elde edilmiş Ve çikan ayak izleri I~. IIQ; III 0
ve·. tlormal, olarak değerlendirilip, sinıflaıra
a:{rılımştır. · Radyolojik incelemede, her iki
ayak yere basar- pozisyonda iki yönlü radyolojik tetkik yapılmış ve filmlerdeki talo-kalk='neal l(e .talocI. metatarsal açılar ölçülmüş
tür. Klinik olarak femoral anteversiyon artması görülen olgularda, bunlara ek olarak
anteveisiyon grafileri incelenmiştir.
Oı·topedik

olan

destek olarak, 6 yaşına kadar
Oxford tipi ortopedik ayaküstündeki çoc:ıklarda jse Whit-

çocukla~·da

kabı, 6 .yaşın

man

tabanlığı •. lmllarıılmııştır.

()rtopedik
konç1U: Ck~~ÇU rnall~llerin. altında olan), ,ileri
fortlu, sert taban köselesi, saya ve burun
kısmı yeteırince geniş,· topuk kısmı kalkaneusu sıkıca kavramış,. topuk pronasyonu için
uygun ·ıbpuk içten yükseltmesi, topuk içten
0.5 cm. taşmalı, topuk içteri 1.5 cin. öne uzamalı, yeterli yükseklikte ska~oid pedli, ;eğer
•toeing-in» yürüyüşü nedeni yanlızca patQlojik. fomoral antev:ersiyon sonucu ise taba.n ön
d;ştan' 0.3 cm. iÜ.kseltmeli, eğer •toeing-in•
yada •toeing-out• yürüyüşü nedeni yahl[zca
internal ya da .eksternal tibial torsiyon ise
topuğa, içe. Ya. da dışa döndürücü ~.torq-heel•
;c:ırıeşÜrilmiŞ: 'Butip· ayaklmli;ı ·ÖXford".''.diye
bilinmektedir.
·• ···· . :·.• "n · ·
· ··
ayakkabının .özellikleri .şöylediı:: Kısa.

Eğ~p ;'Çc:ictik 6 yaşiiı ı üstill:iCıe iJe; yji tanırb:foHaiı oft6i>2edÜ!: ayakldtl'.)isföın içine·ya·
da 1i~rh"a.ngf ·'fufr ;koıifeksifoh'.ayakkabısi iç:!"
rie i Wİiftinı:tn 'tal:fünnğı konUlaiı:'ak teda:vi: edilmiş tir.

Whitmah tabartliğı';' >ayak, . yükten
. v:e; •k,orreksiyonp.~i pozisyonda
alçı yapılıp, bundan elcle ed.,lien pozföfmo~
delin •üzerine plastik parçarun · ısıtıl~p', yumU:şatılmasi ile inodelize edildi. ·
·
·
kurtarılmış

Böylece tedavisi başlatılan çocuğun her
üç ayda bir muayenesi tekrarlanıp, ayakkabısı yenileniyordu. Bu arada
ayakkabısının
topuğunun aşındıığ kısımlara dikkat ederek
değişiklikler yapıyor ve skafoid pedi giderek
yükseltiyorduk. Böylece, yükten kurtarılmış
ayağın longitidünal kavsinin derinliği kadar
yüksek skafoid pedi bulµnan çocuğa, ayak,~

j ;

* Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, araş
tırma görevlisi.
** Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, öğre
tim üyesi.

kabili ve··ayakkabi.siz ofa:rak,:·yere basar ·poziiyonfür ,i:ki yehlu radyolojik tetkik .yapıldı.
Bti :filmlerdeki tafo- •kall<aneal: ve talo-I: metatarsal aı,frfar oıçurup; iJ{arş>ılaştınldı. An.
cak, ö:q-arl<a.:,ayak,kabıh. gı:ı;ifil.erde, ,şyakka
bı topuğunun' süperpozjsyonu :nedeni 11~ ,tala:kaİl<aııf:laL ve Talo-I. metatars.al a.~ilar füçüle,rrij'ldiği ·iÇin,.' bu açısal }{arŞılaştırniala~da
ön arka ;iörfuitÜler ···kulffilııııııay.ıp, yanhica
yan grafgilerdekİ açılar I>;a...Ş.1l~tırıld1.: B~
açı farklarına göre sonuçlar, başarılı, iyileŞ;
ıııe. fa;ksız Jıiçiİninde.üç ayn sııııft8. toplan~
dı,. Eğer .• yıin talo-kalkapeaı, ve talo~I .. metatarsaı, aÇiıar, kullanıla~• ortopedik ,de~tek ile
küçü).tÜıın»ş ve n~rin.ai,';..sıı:iirlara:'. · getirilmiş
ise; sonuç başaql,ı,.eğetbu açılar küçültülm~ş, ama,. nonnaGinırıat:a uıaşınaınış. ise, s~
nüç. iY:{ı~Şme, eğer bir değişiklik olmaqıysa,
sonuç;, farks1z, ol\'lrak ;c1eğerlendirildi,

rilıti'iŞtir. Tablo II-B'de toplam 53 ·oig\ınun
32'sinde' .( % · 60.381 rotrisyoneı bir bacak deforthitcsinin ;pes. planovalgus ile •birlikte olduğu görülmüştür. Klinik olarak aşil tendonu ·gerginliği saptanan ıo. hastanın• 20 ·ayağı
nın,< daha' sonra yapılan radyolojik
incelemesinde:• ~calcaneal pitch, CP» in 9'unda C%
451 normal değerlerde olduğu görülmüştür.
Oysa CP. açısının 11°'nin .. altında. olduğu
ayak say~sı 53'dür.

Rc~:iın 2

Tedavıisi İçin Gerek!li Ola:n
Ayakkabı

Resim 3 : Tedavi Edilnıeıniş Erişkin Bir
Pes Planovalgus Olgusu

Resim

ı

: Pes Planovalguslu Bir Olgtinun
Podogramının Çıkarılışı

SONUÇLAR:
Elli üç

hastanın yapılan

epidemiyolojik
elde edilen sonuçlar Tablo !'de
gösterilmiştir. Aynı hasta grubunda klinik
olarak saptanan sonuçla::- Tablo Il'de gösteçalışmasında

Oxford tipi ayakkabı uygulanan 98 ayaktan 49'unda ·tam düzelme Cbaşarılıl, 38'inde
iyileşme, ll'inde ise düzelmeme
<farksız)
biçiminde sonuç alınmıştır <başarılı : % 50,
iyileşme : % 30.51, farksız : % 10.12).
Whitman tabanlığı uygulanan s ayaktan
2'sinde tam düzelme C% 25, başarılı), 4'ünde
iyileşme C% 501, 2'sinde ise düzelmeme (farksız, % 251 biçiminde sonuç alınmıştir.
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' , Ça,.buk

Y()pı}Jl1a,

çok

sık

kucak

ııis,tem~.

~ranlanna .. oranla:· daha az •aktif· olm:a, .ço1'
sık

.bacak ağııısı, ayakka~
ayak önünün içe ya~
dışa dönük yürünmesi, ayakkaJn:·,içten !'Wınr
ması biçiminde olan. subjektif yakınmaların,
olguların .tümünde .<%~1oo>ıdüzeldiği bildirildi.
tök:ezleme;

düşme,

bının yamultulması,

Yetersiz düzeıeif yada hiç düzelmeyen
ayakların incelenmesi ile bu ayaklanın 1o'un-

da .·tabanlık, .. Cskafoig ped> .. yük~ekliği. ye~er
sizliği y~ • da yerjııiıi Yanlışı~... ·<ayakkabılı

grafilerle · !)aptandı). 7'sfude radyolofik tetkik
sırasındıi hatalı pozisyona bağll olarak aÇılac
rın yanlış öIÇÜlnıesi 7 s•iJ.ı CP'in 10°'nin altın
da .o~~ı ! (~il ten~OJ?cU ·gerginliği) , ; 2' sinde
hatalı değerlenc4rm~biçiminde nedenler saptandı :Jtoplam 24 ayak, % 48.98). BWlarıılı
sonU.ç biçiminde değerlendirilememiş geri
kalan olguİarın nedenlerini halen incelemek~
teyiz.
TARTIŞMA:
·

1Çocukl~d~!i;~· ·.· P.lam.ts, peı;plano:vaı

g~s'. •hip~~pil}'fl~tfoot,. pr~natedf,ı;~t ı< :vb.

terirnlerletaıjıılıl8:D_an duruın. Pediatrllr. ortPpedinlıı· ~()kJŞ.riıŞmaıı bir.•kon~dur. G~rek:
prat\§-y'.e1!;1 heKimlerç gerek. pediatri~tleT v~ de
ger?k' o~topedistler, bu soriınlan•'ofd~ğu·d'(i
şünüleri' ço?ukları çok . değişik "j)aki.ş; ~çılan
ile ,değerlen<:Iiı;mekte. sonuçta da: b,iırbirincien
çok farklı,. hı;ıtta bi~birinin tamamen.~ zıddı
ön?rnerde, bulunnıaktadır.Gerçek nedeı:ıi. saptanan:ıamış~ bu;patoloJinlıı ,teda:visi de kesinleştirilmiş değildir.
Bazı otörler ortopedik
ayakkabılar ile pes plano:valgusun tedavi edilebileceğfui bildirirken (8,10,13;20,26), bazıla
rı da bunun arkus çöküklüğÜnü düzeltmeyip,
yanfazca lokal rahatsızlığı :ve ayak ağııısını
giderebileçeğini öne s.ürmekte.dir·: (l.7,9,1:?,5)
Tedavi için, b.azı otörler ayak egzersizlerinin
yararlı olduğunu qelirtirken (7,19,26), diğer
l~ri bu:rıun. çpk anlams.ız. · .. oldugı.mu . sa'.vtı.p.
ı:lıu~İardır: . ·. H~.1~;wf...B~ı ··araştırıcılar, ·.sert
kösele taba:Oh, 'Çelik balenli'ortopedik ayak~
lt-:ı:bı. yada sert·• metal tı:ıJ5anlikl8;r • CWhftriıan,
lJ'CBLJ verilmesini savunurkeri'.(5;11;13,15.23;
2i.l; :(iiğeı~leıidse. çocuğiın: ayağüiıri· doğal ge~.
li=:imine 'bırakıilmasını,• •/ayakkabılamnıh .ise.
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olabildjğµıce •Yllffi'1Şa.k olmasını.·

sav.unl1lakta
Yine. rljit
olmasını :ancak koncun:ıın .kısa •.değil de• uzµn
tµt;ulmasını ;say;unmaktadır. (4,23),
~l,9,12}r. başlq;ı,larpise ayakkabının

Ayttk ark~unun oluşturulmiılıinda (sağ
lanmasında> ·hangi yapılann dahı.;, etkin oldtiğıi cia: ayn bir anlaşmazlık konusuduır. Ba._
cak uiı'.ın kaslamnın ayak arkusu üzerine eikÜbrini araştı~ıŞ ~lan ariıştırıcı'.lar (14,16),
bu kasların a}'."ağrn 'kontenjan desteği' olduğı'.ınu, arkusü çökük kişilerde, yürüme sıra
smcta, .bu kaSlaınn normal ayaklı kişilere
oranla daha fazla çalıştığımı göstermiştir.
B.u kasların ayak arkusunun desteklenmesi
yönünden etkili olduğu başka araştııııcılar
tarafından da gösterilıniştir (2,3,17,21). Yıl
lardır hastalarına uzun konçlu bot giydirmiş
ortopedistler, bu botların zayıflamış ayak bileğini
desteklediği için yararlı
olduğı'.ınu
sa:vun1Iluşl13:;-dır. Oysa des~~,I~:ıırne~i gerekerf · ~yalcbileği değil Iongi~~~ıiı•;arkus: düzeltilmesi gereken fi~. topu,k•tfüoııa,syon}~dur.
Uzun konçlu boÜaır-··is~aY~;;l)ilE~ğini s.:tabilize etttiği Için, bacak::kaslar)J~m ay~k bileği
üzerindeki aktif kontrolünün orta'.qan· .Kalkmasına, daha az kullanılmru;ınave b;una bağ
lı olarak da zayıflamasına yol açacaktıı::f.:Gü
cü azalan kasın ayak, arkusrinu desJ;ekleII1esi
de söz konusu olmayacaktır. Bu nederile kı
sa konçlu, Oxford tipi ayıikkabı, ayak ye topuğı'.ın düzeltilmesinde yeterli oldu~ gibi,
uzun konçlu botun tersine, bacak uzun. kaslarının zayıflaına8ına yol açmadığı.· içill. daha yararlı olacaktrr.
·
Çocuğı'.ın ay!iğı

sürekli büyümekte

:v~

ge-

lişmekte olduğu için bu düzeltmenin s\lfdü-

rülmesi, hastalığıın şifas!J. için yeterli ol~cak
tırr. Ancak bunun kanıtlanması uzurirsüre
gözlem gerektiren ayrı bir araştırma Jı:~psu
dur. Bu konu ile ilgili, bir çok ülkede' ~ bir
çqk Ç;;llışma yapılmıştır, ancak hiç birıi çift
kör:v tipinde. olmftmıştır. ])ol~yısıyla ortopedik ayakkabıların hipermobil pes planovalgusu tamamen düzelttiği, haleı;ı kanıtle:nrrınş
değildir. Subjektif yakınmala..-1 düzelttiği ve
radyolojik olarak beUrli bi:r. iyileşme: sş.ğlaya
bildiği'. ise çok ,,az . çalışmada. :.kanıtlanmıştır
<4,:5,.6, 13,22LAyr;ıca ortop~ik :ayakkabı ile
todavi E?diLrniş. hastaların, .. tedav.i .edilmemiş

olaruaı:la;· l5 ·:,. 20 ·;yo.11: 5onrasmda,3 aFtrojik değişiklikler yönündetfkarşilaŞtı.ı'ılması.'d:l çok
gerekli bir araŞtıı:maa1r. ve''henüz•böyle bir
çalışı:rıa yapılmcmı!şt~r.:

AncaK., ayak
arK.us:çöküklüğü

ve: ı:,yıikkabi ~düzeıtilriıe5i. planlandi. · Başa.--ılı
•,re: iyi sonuç aldıklanmızda kalıcı bir düzel..:
me olde:edip"edi:lmiyeceğftniz ise daha sonra!9, 12Y:~llard~ arıl~ılaç;ıktır.,, Hal.~]):. 9alış~z
s{irnıe!ft,e.1 \:>lllR· ,b,ı.ı,: sunıüan;. yı:ızı ,bir .. ö;ıı ça7
lışmı:ı.:.;n!t~J:iğiııdeprr.; Ancak, ~ift-1törv ~~r ·ara.~"
tırma ·ile 0lgulapn, , uzun süre izlenm,ı;ısi ııq~
nucunda yapılacak değerle:p;ı;li.nn:e ::k<?,RlJ:YU
tam olarak aydınlığa kavuşturacaktı::-.

..

biyomekaniğini

bozan bir

ver tarus.başı 1'leksiyonünun
yapısını,

önünde sonunda eklem

fazlaf;y-e;·,erk;~n bo~µp,'.artrnz.a

normalden

y:pl

açaqa,ğı in~

kar ec:Uleıı;nez,.. E;genl,ik yş,Çtlil- .;eraş~in·;Ç~\nda
ki, art:'oz gelişmiş böyle bir hastay~jse yapı~at.::Jil;}{.. t,e,\{,yqrdııµ, ayak oı:,trodeziJJlı.ıqaktır:.
B'liiı:lin icr:lıle,· ıoiliitid:üiıaı
.·/ ka'.~st'.'d.Ü,~Ük
bir
"A>;
: 1.
•!'.',\0 ;,,,,,:,;,•c:,
çocuğun ayağını ortopedik ayakkabı ile düz~ltmey~·:·•ça:riŞmak :içirr· ıier .:uirHr0 ••::ÇfiBanın
h~:•cahma'.~( Çok danitrlıantlkif:ve•'.yaf;ari~· ola<

ci:kfur: ,,,, ;(

L;

ı"/-:;

,,

;j :r ~

ÖZET:

ge-

ması yammta· '.'tibbf ~1boyu'f:I~ff ··'i{ü'çtı:m~~hm e-

::

Bizim çalışmamızda,

Pesi':pıfu:ıovaigus'Jtectavt1'W:times\

.

fe!ren, ''eIDsn6mfK'~1"boyutiarirun••çdı~; 6Üyuk ol~~cek.''blr pa,toJ<:ıiıı:t.ıu~

' ...,.:

• < '~'

:; '

','ô

oz"enillie'·'.k'üçü:if 2.9-aşraıtt'.taki Ço8ı'.iklar
~'kııtiik 1mria.'Yenei'& ı;~fua.%1o1ilt''oıa:ra:ır cta
d.esteıı:ıen:tı:ıeeım~~ yanJifüii{ıafa' :.yörs açfıihkta
ctır <Örnek : KliiliR a.Şiı'' te:i:il:ıoril!t·lıgetğihıiği

<l~ğ~rlendİrll~n ol-

güfonrr,; talo~kalkaiıe'ıı.ı;: '..(re. talb~ r? meta'tfursiiı
açl.Ia:,rf '~yakfa111' ~!ti.Y,_{ff~l ·'zaı1i'afi '(Iif~eid{ yada

d.alili ···ryi '•ôid1t~ r%; ı ·sas:ü .' ınüzeWe:ifefilerde
ise yenid(!J'." :d_eğerı'endi?i:he; ·'r~dy!:iföOi:k'.{etkik

gjj,,'\[enilj;r::tdeğ;ild!f ~•..

___

-------•;;..•;;.,··

.::L~t#ı

... $Şiıı

(*").

.:;··....
· .......,.....,_;
r.c~~ı ::lf:**;J

PFA'::İTI)

;::~;;~:~er~ ~ıt

..

;

.•.

Err:::· Jaeiı::•

·
24

.;......;·

,,, ·c**,ı·:·ıı

testi
17

9

-----~·-"-~ _ _ _,·...:.;;_:_A~...:..:..;:__~.,---·'

9

•"··;;;

TABLO:: II PFA

Olgu

Sayısı

Bl*~:,;'ı

İTI

PFA

PFA
ETI

ETT

İTT

3

6

15

2

6

Toplanı
32

% 60.38
(*)
(**)

(*"*)

Ayak sayısı
Hasta sayısı
ile birlikte hastalar.
da görülen rotasyonel deformiteler

Kombinasyonları

PF A İTT ETT -

Patolojik Femoral Anteversiyon
İnternaı Tibial Torsiyon
Eksternal. Tibial Torsiyon
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Matbaası, 1984, sayfa : 324.

4 --"- Ancak, böyle bir tedavinin, kalıcı
bir duzelme sağlayıp
sağlayamayacağı ve
erkenaıtroziı öilleyip önlemiyeceği, üzerinde
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roıd their application, third edition, 1977,
sayfa : 1288.
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Attila SELÇUK

·*'**''Dr. ·:.\itayıTAKŞIN:

Çok iyi : Ağırlıkla ağrıl~ôünaması tkapalı
giymesi,

ÖZET:
Halluks V algus bilhassa
rülen ve ayakkabı giymeyi
parmak deformitesidir.
1971 -

leri

1986

yapılan

ameliyatı

kadınlarda
zorlaştıran

yılları arasında

ayakkabı

göbir

tedavi takip-

44 vakaya uygulanan 33 Keller

neticeleri

~.*,* SaygdfrENGİN

İyi

: Ağırlıkla ağrı olmaması fakat kaetmesi,

palı ayakkabı rahatsız

Orta : Ameliyattan önceki duruma göre
brraz azalması,

ağrının

bildirilmiştir.

Kötü : -Ameliyat öncesine göre hiç değişiklik olmaması,

GİRİŞ:

5 vakada tekrarlanan ameliyatlar gerek-

Haluks valgus 1. metatarsın mediale deviyasyonu, ba!:i parrn.:tgın laterale angulasyonuile oluşan ve ı. MP eklemde statik subluksasyonla görülen bir deformitedir. 1.2.5.9.11,

miş

ve sonuçlar 3 de kötü 2 sinde orta ol2 vakada Metataırsofalangeal artrodez
yı::.pılmak mecburiyetinde
kalınmış bir orta
1 kötü netice alınmıştır.
muş.

12)

TARTIŞMA:

Ayakkabı

giymeyen ilkel toplumlarda %
1.9 gürüldüğü halde ayakkabı giyenlerde %
33 o:"anında rastlanmaktadır. (3) Japonların

giydikleri geleneksel ayakkabı CGeta) ve çorap CTabD sebebiyle 1972 yılına kadar ameliyat vakasına rastlanmadığı bildirilmesi etyolojide ayakkabının önemini vurgulamaktadır. (7)

Kriter olarak
durumu gözlendi.

-J:-Jn':

Keller ameliyatında ayağın biomekaniği
için ameliyat sonrası bazı serilerde
II. metatarsta stress kırığı oluşmaktadır. 2.
6.7.

1986 yılları arasında İzmir Dev-

let Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde ameliyatı yapılan 44 hastanın ayaklan
ameliyat sonrası klinik ve rontgenolojik olarak kontrol edildi. 39 Keller ameliyatından 17
çok iyi, 13 iyi, 3 orta, 7 kötü olarak değer
lendirildi.

*
**

miştir. 5.8.~12.

değiştiği

MATERYAL VE METOT:
1972 -

Halluk Valgus ameliyatlaın kolay gibi göhalde komplikasyonları çok fazla
olan ve başarı oranı düşük ameliyatlardır.
Bu sebepten 130 u aşkın ameliyat tipi denenrüldüğü

ağırı

ve

ayakkabı

giyme

Basil Helal (6) 843 vakalık halluk valgus
serisinde Modifiye Mc Bride ile % 43 Mitchell
% 20. Joplin %40 McBridge % 54 oranında
kötü netice aldıklarını belirtmişlerdir.
Buda bize göstermektedirki ayak parmak ameliyatları zor ameliyatlardır.
Bizim serimizde Keller serisinden % 22
kötü netice almamızda leteratür yüzdelerine uymaktadır.

Devlet Hastanesi Ortopedi Kliniği Şef Muavini
İzmir Devlet Hastanesi Ortopedi Kliniği Şefi
İzmir Devlet I-Iastanesi Ortopedi I{liniği Asist8nları

6. Kato, T. and Watanebe, S. : The Etiology of Halux Valgus in Japon. Clim.

SONUÇ:
Hall)lks. yalgusta ~~~ ameliyat ..· . ıçın

;~~1l::Il?:~;:··7Ş~·· 19~t~:ç

hastanı.ılj~e~iı:~ygiın.aD:leli-yö:t~tipl, 'ameliyat insizyonu çok dikkatle

uygulanmalıdır.

Hastruaiıri ÇOğu hanım

olduğUna.

göz:e
yerine ayak

dar ve yüksek topuklu ayakkabı
hijyenine.uyg.un geniş ayakka.b!l~ ~iy,ilm~li
dir.

HiÇbir zanıa:rl için· estetik gaye ·ile bu
ameliyatıaır yapılmamalıdır.

1;
2;

~~~~··~···A.:H,alfüxNalgus-the A}{in

Procedure: . Clin ..Örlhop;. 157 : -i7, 1ooı.

fi~~e:i-8.ı:cı.'.J:

A.··w. and

M.:~desis.

?f

~ilkinsol1,

J.

the ı!~ta~Plihl~n

~ea1 Jollıt<:>f ~e Greıı:t.Toe.,~~··orthop.
·151.:/~0;.l.981:>
. •!f·
3;, Gi~~strii~~t:ı:.ı. J} ::iıaıiüi.:v~~ ·a~d
Hallux Rigidus .. F'.oot Disorders Medical
and Surgical Management. 351, 1973.
~-

Helal, B. : Surgery for .Adolescent Hal~
lux Yalgus. Clin. •Orthop. 157 : 50, 1981.

5. Hutton, W. C. and

Dhanendran, M. :
The Mechanis of Normal and Hallux Valgus Feet-A Quantitative Study. Clin. Orthop. 157 : 7, 1981 ..

ı

7. Lewis, R. J., and Feffer, H. L. : Modifüed
Cheyı;o~ Os,~tomy C)j' thet Fir~t; Metatarsal. Clin. Orthop. 157 : 105, 1981.

8. Mann; •R. A:, ThÖfupsoh; F. ·:M: •: 1'.Aftrodesis ·.or: the<Ffrst"Me~tarso:Piıaıan:g-0aı· Jo~
iıit for Hallu.X Vatgu5 in RheamotOiCi
Artnrl~is. J. Bon.e Joint Surg. 66 A : 587,
1984.
9. Mann, .R. A., and Coughlın, M. J. : Hallux Valgus-Etiology, Anatomy, Treatment and SUTgicaı Considerations. Clin.
Orthop. 157 : 31, 1981.
10. McBride, E. D. : A Conservative Operati9n for .Bunions. Clin. Orthop. 157 : 2,
11}81.
iı;

Metgen, E., Kôrkusuz, z,, Binzet, M: :
Hallux. ·Valgus TedaVisinde Metatar8al · V
Ôsteotomisi. A. ()rtliopedica et Tretmatologica. Ttıfcica. 3 : 263; lSSS.

12. Sellman, J. R. :

the Great Toe.
1981.

Surgicaı

Clin.

Approaches to
Orthop. 157 : 21,

'.fÜ):'Üme!ie

yük

m~tatars 0.distaı uçları.ı;ı

$uı y~eJl~tiU:rke~,. :P~tplqj*p~ak. ye:ı;e yai~n. '.;«'.
metatars J'; dlstaiıeri.
il7'':,/:;-"
etlın<l~:A . anormal
' ',:'
',,f ',

,.fc._

d

~,,;·"

,".,~'

qranda etkilenifler... Bu. dun+m :ağı:ıli ayak
pfantar faıozfte: v~ 'oa'ieK yii:rÜtefü.~me ne
sonuçlanır.

Şıır

almm yfil{selineye ,neden
kısaltma miktarı

-0ldügu·ı~2l' tbi2

Şekil ı de
: sağla,y;an . ~A~yolojik
frontal metatars .distal kE(siti $p:riµ~~tec:Ur.

!inerek

bulunur.

!J.R~l ~;Yük, i)~tiınini.

'JA'}J

Bu çalışmada plan tar' nasır eksizyoiıu yaancak fayda görniemiş:.· 4::inetatarsa.Ijili
hastanın ve Halluks Valgµsfü 3.hastanın ön
ayağı bilgisayarlı tomografi ile fronW düzleme paralel kesitle?" ile in?elendi: İlk 4 hastada :baz! me"tatar~ distalleriniiı yük ·ilet(
minden anorniaı .öıÇüde . etkİfohruği .· ahıaşıldı.
Bu metatarsların proksimalinde Imsalfula ospılan~

tegtomilerı yapıldı,;:,~gı~tar kalloziteni:ı;ı.

2-?

haftada spontallı rı::g-resy~m ile Yerini: normal
~ild~ terk ett.iii göı;ildÜ.' Ay~~a):l. Vfılguslu
3 ı1astanıiı t<)lııogrırfik. :kes~t,l~rpı~. preoperatif dönemde f'izyololik :inefatars' di.ZmŞi konumuna• nasıl ulaşılabileceği :açıklığa:·lr~v:uş~u.~
a·uldu. Buna ·göre korrektif ıosteotomi ;planlandı. Preoperatif dönemde cerrahiyi yqnlendiren, prognozu gösteren bu metodun yol
gösterici olduğu kanısındayız.
MATERYAL METOD :

Stans fazda ağırlığın yere iletimi zamafonksiyonu olaırak bilinmektedir cıı . İn
direk biomekanik çafilşmalar metatars distal
uçlarının yere olan uzaklıklarını, fizyolojik
değerlerini ortaya koymuştur (2). Bu çafilş
mada bilgisayaırlı tomografi ile metatars distaı uçlarının frontal düzlem paralel kesitleri
yapıldı. Bu direk inceleme ile, ağnlı plantar
kalloziteye neden olan ossoz dev:iasyonlar
milimetrik olarak beliırlendi. Böylece proksimalden kısaltılması gereken metatars veya
metatarslar preoperatif olarak belirlendi. Postopeıratif konumun fizyolojik. olması gerektiği dikkate alınarak
düzeltici osteotomiler
planlan&. Bir cm lik bir kısaltmanın yaklanın

*

**
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Ankara Hastanesi Ortopedi
Ankara Hastanesi Ortopedi

, .·.· B~ düşünü.ş şeklini hı:ılluks valg\lsta da
uy~l~dık~ Örnek ol~rak : 2. metatars distaı{~ıahtar~~·pa:toldiik devie oian l::ıfr ay~kta,
haUuks valgusa yönelik cerrahi ne 'olursa
olsun agrffı ayak tablosu .devam 'edecektir.
Çöiümi'2. metatarsın.· da kısaltılmasıdır.;

TARTIŞMA VE SONUÇ :
\Volf kanunu gereği, plantar kallozite
en düşük metatarsın altında gelişecektir. Ancak bir metatars 4 mm, bir diğeri 3 mm düşük olabilir. Klinik muayene ile 4 mm düşük metatarsın kısaltılması çözüm
olmıya
caktıır. Ağrı 3 mm düşük metatarsa kaydı
rılm~ş olur. Bu nedenle preoperatif tomografi yol göstericidir.
KAYNAKLAR:
ı.

W. C. HUTION : The mechanics of normal and h. valgus feet Clin. Orth 157 :3-9
1981.

2. J. MA:RTORELL : Halluks disorder and
metatarsalaligment Clin. Orth 157 : 1429, 1981.

Kliniği Başasistanı

Kliniği Şef

Muavini

Dizde Tanısal Artroskopi (llinik ·Çalışma)
.,, Dr.

Erdoğan

ALTINEL

** Dr. Ahmet Turan AYDIN
ÖZET
Artroskopi eklemleıin endoskopik incelenmesine denilmektedir. En sık uygulama
olanağını diz ekleminde bulmuştur. Bu çal~şmayla uyguladığımız yöntem tartqıtmış,
1983-87 yılları arasında ·Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloıji Anabilim. :Qa1ında uygulan:ıruş tansıaı .artroskopinin spnuçlan seçilmiş 100 olguda değerlen
dirilmiştir. Olguların 18'i katlin, 82'si erkek
olup ortalama yaş 36 dır. Tanısal doğruluk
oranı % 89 olarak değerlendirilmiştir.
SUMMARY:

Diagnostic Arthroscopy .of

Mc Ginty, Jacsoh, O'Connor, Dandy, Jhonson, Gillquist gibi klinisyenlerce dalın modern :endoskopik adaptasyonlar başarıyla
kullanılmıştır (2, 3, 4, 5, 6, 7).
1983-87 yılla
uygulanan 150'den fazla diagnostik artroskopi içinden seçilmiş 100 uygulama değerlendirilmiş, klinik değerlendirme artroskopik · gözlem, artroskopik gözlem cerrahi bulgula:- arasındaki ilişkiye dayanarak tanı.sal doğıruluk oranını belirlemek ve
Bu

çalışmayla kliniğimizde

rı arasında

tartışmak amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEM :

tpe Knee,

Arthroscopy is a method studyi:ı;ı.g the joints endoscopically,.··DiagnoStid .and surgical
arth:-oscppy .of t.heı ~nee .. . has began to be
used vastiy w:ith increased . inteiest In this
study, the methôd whidh we used in. arthroscopy of 'ihe · knee is discussed ~ :too knees
were studied arthroscopically tetween the
years',of 1983-1987 are preserited. Mean age
of. the patient was 36 yı:ıars and 18 were feıp.a1ç.;:82 were male. Diagnostic supceŞ,s was
~valjlated as 89 percent.
Artroskopi eklemlerinin .endoskopik ince-

lerune~ini sağlıyan bir yÖnteıp.dir. ·İlk klinik
üy~lamalar İsviÇre~de Blıyıler • ,C8l ve Ja-

:Pon~a'da Takagi'ye C8l aittir. Takiıgi ilk klinik uygulamayı diz eklemi tüberkülozunun

erken t~ı!ı:iı;i.. amacıyla sistoı;kop kullanarak
yapmışt1r C8l. İlk yayın ise. 1922'de Bircher
tarafından yapılmıştır C8l:' · Watahabenin
1958't:ie'ilk artroskopi atlasını yayınlaması ve
geliştirdiği
No :'•21 artroskopu ile modern
artroskopi 1960'lard.an itibaren yaygın olarak
kullanılmaya. başlanmıştır C8l. Günümüzde

Akdeniiz Üniversitesi Tıp Fakültesi 0rfopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında
1983-1987 yıllari arasında 150'den fazla tanı
sal artroskopi girişimi yapılmış ve sonuçlari
cerrahi olarak doğrulanmış 100 uygulama
değerlendirilmiştir. .Başlangıçta triangülas7
yon prensibiyle değerlendirilmemiş olgular"
la, takiben artrotomi yapılmamış olgula.r de-o
ğerlendirmeye katılmamıştır. Hastala:ıın ıs'i
kadın,

82'si erkekuolup,,:en·.:küçük hasta 7 en
hastada 73 yaşında bulunmuştur. Orta.:.
lama. yaş '36 dır.·· Tablo I:. de. anestezi şekli,
giriş yollan ve artroskopi . endikasyonları

yaşlı

~östefilmektyedir.

t

• ··· ·

•

Hastalara artrÖskopik girişim, ameliyat~
hane koşullarında aseptik teknikle yapılmış
tır ..Genellikle lokal anestezi 'uygulanmış, takiben artrotomi yapılması düşünülen ve lokal enestezi için uygun olmayan olgularda
genel anestezi tercihedilmiştir. CTablo ıı .
. Artrcskopi uygulaması sıvı ortamda ve ço-'
ğunlukla
anterolateral girişle yapılmıştır.
En sık endikasyon, konulan klinik tanının
doğrulanması olmuştur (Tablo ·D.

* Akd. ÜnL'J'ıp Fak. Ortopedi ve. Travmatoloçi A.B.D. Profesötü,
** Akd. Üni. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D. Doçenti
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TABLO: 1

TABLO: 3

Anestezi : 79 lokal, 20 ~ener", f; ~pfual:
'

Giriş yolları

Artroskopi

' ,"

) <'«

'

~

: Transpateller

6 olgu

Antero~lateraı

82 olgu

Antero~mediyaİ

12 olgu

Endikasyonları

:

Tanının doğrulanması

, 93 olgu

Biopsi

6 olgu

Önceki tedavinin
mesi
'

değerlendiril-

1 olgu

Genel

anestezi ayni seansta artrotomi
düşünülen olgularda uygulanmıştı:r.
** En sık tercih edilen giriş yolu.

, Meni~küs Wşı PatoJojiler (31 olgul :
a. Snovitis ve persistan effüzyon 6 olgu
2 olgu
1. Kronik atipik snovit
1 olgu
2. Romat oid art::-it
2 olgu
3. Kristal snovitis
1 olgu
4. Villonodüler snovit
9 olgu
b. Kondromalazi Patella
8 olgu
C, Postmenisektomi Sendromu
2 olgu
d. Osteokondrritis Dissekan
2. Meniskal Pat olojiler (58 olgu)

a. Mediyal Menisküs Lezyonu
ı.

iLongitiıdinal

2.

Vertikal

3. . H::rizontal klevaj

SONUÇLAR:

7 olgu (3'ü normal)

4. Enkomı>,let

Sonuçlar menisküs dışı ve meniskal patoıo ;iler olmak üzer<;! iki gurupta il!celenmiş
th'. Art:"oskopi endikasyonu konulan en sık
menisküs dışı patoloji patellofemoraL,ağrı
,f9 olgu) olgularıdır. Daha az ,sıklıkta snovitis :(G olgul, ve· osteokondritis:,diSsekan olgu"
larına (2 olgu) ,uygulanmıştır. l{linik olarak
bağ >ve:menisk'(is·. tartısı konulan;:a:rtroskopi
yapılan 69 olguda eii ·sık etiyolojik nedenin
spor travması (34' olgu) ; olduğu gözlenmiş·
tir. ·(Tablo 2).

5. Dejeneratif
6,

Değişiklik

Normal

Klinik tanısal doğruluk oranı
% 78, A.rtroskopi.k doğru tanı
y{izd?si '% 91.1 (Yalancı pozitif
% "8.3)
'
.
·:'fJ .

Bağ ve Meniskal · Patolojiilerde Etiyoloji

a.

Nedeni belli o~~;mı

b, Spor Travması C34.<J}gu>
ı. Futbol
2. Basketbol
3·;

Güreş

4. Voleybol

c. Travma (27 9lgu)
1. Trafik kazası
2. Düşme
3. Bisiklet kazı:\.sı
4. Motorbisiklet kazş.sı,

362

~;ı;QnJ.l.ı

1. Longitudinaı

•,,'

27 olgu
3. olgu
3'olgu
1 olgu
6
16
1
4

olgu
olgu
olgu
olgu

3 olgu
8 olgu

Artroskopik olarak
bôyriuz
.lezyonu .düşünülen 3 olguda
cel1!'ahi bulgu normal.

b. Lateral Menisküs

TABL0:2

36 olgu
12 olgu
5 olgu
1 olgu

22 olgu
1<ıJg:u

2:

Vertikal
' 6 <ılgu
3. Horizontal KlEfvlii
1 olgU
4, Enkomplet
:; 5 oİgıi (:.frı: normal)
5. Dejeneratif
6. Normal

Değişiklik

1 o~
2 o}gu

Klinik tanı.sal doğruluk yüzdesi
% 91, Artroskopik % aa.4 (Yalancı
pozitif' % · 13.6)
3, Akut ve Kronik Anstabilite en olgu)
1. MCL
Yok
2. LGL
Yok
3, ACL
10 olgu C3'ü total>
... ,4,;' PCL
ı olgu.

~Tablo

3'.<l,e: sonuçlar toplu:

olarak.'.görül~

nıaik.t;:ı.dır.,,,,,GerkeçU!nde · klaşjk

.artr,qskopt kic
ön:l)oynuz

mektedir{~: ':.füiovitis' dunımunda··.kristaLsno

taplannd.a da:

vitisie, ·vmonodüler. ·snovitte .. artroskopik. tanı
konulabilirken, kronik 1atipil{ı:stnn'1i:tte ve romatoi.d, artritte . biopsi almak .. gerekmiştir.
Kondioınalaz,{ patella olgularının sadece. birinde nornı~.ı görünümle karşılaşılmıştır.
Genç ve bayan olan hastamızdaki patellof8moral ağrı, genç kızların diz ağrısı olarsk
değerlendirilmiştir.
Postmenisketomi sendromu düşünülen 8 olguda ı'de kondromalazi
patclla, l'de ACL lezyonu ve 6 sında ise femo::-al kondillerde ağır kondromalazik deği

değerlerrctıa-nıelerinÇle; ·.[ölduğu, ıVU:rguJaı:xmak

şiklikler saptandı.

Meniskal patolojiler iç ve dış menisküs
ve diskoid menisküs adı altında

kızyonları

incelenmiştir.

Medial menisküs lezyonu düşünülen 36
olgunun 8 inde C% 12) diz artroskopik olarak
normal bulunmuştur. Buna göre klinik tanı
nın doğruluk yüzdesi % 78 dir. Artroskopik
olarak enkomplet yırtık tanısı alan 7 olgunun 3 de Cön boynuz yırtığı tanısı almıştır)
cerrahi olarak y:rtık saptamımamQştır. Buna
göre a:troskopik doğru tanı yüzdesi medial
menisküs için % 91.7 Cyalnnoı pozitif % 83)
bulunmuştur. 22 lateral menisküs lezyonunda ise 2 olgu artroskopik olarak, 5 enkomplet yırtıktan da 3ü cerrahi olarak normal
bulunmuştur. Bu verilerle lateral menisküs
için klinik doğru tanı yüzdesi % 91, artroskopik olarakta % 86.4 (yalancı pozitif %
13.6) saptanmışt1r. Mcnisküs lezyonu düşü
nülen 4 medial menisküs ve 3 lateral menisküs lezyonunda berabcıinde J\CL lezyonu

TARTIŞMA

çalışmada
tanısal

tadır (5) .. Lite;:-ı:ıtü.rde tanı.sal doğruluk oranı
cassceus' c;ı.r ta~ifindan % 80, Jacson-Abe C4>
tarafından % s8.5, Johıison C5J tarafında %
88, Mc Cinty - Freedman (6) tarafından da
% 8·J.9 olarak verilmektedir.
Sonuçlarımız
tanıscı.l doğruluk oranı açısından literatürle
parelellik göstermektedir.

Artroskopi menisküs dışı patolojilerde tahekime % lOO'e varan oranlarda
yardımcı olmaktadı:-. Meniskal patolojil8rde
tipik anamnez ve kilitlenme tanımlayan ol··
gulaı- azınlığı teşkil etmekte ancak olguların
% 85 de klinik olarak doğru tanı konulabilmektedir. Tanısal doğruluk iyi bir artrog::-afiyle % 95'e ve artroskopiyle % lOO'e çıkan
labilir. Ancak artroskopi menisküs lezyonlarında tanı sorununu çözdüğü gibi yanlış bir
kanıyı:1. varılmamalı®r. Çünkü a;rtrografi ve
a:trokopinin birbirlerine üstün oldukları
noktalar bulunmaktadır.
nısal açıdan

Sonuç olarak, gerek kendi deneyimlerimize dayanarak, gerekse literatür ışığında.
artroskopinin morbiditesi az ve tanısal değe
ri yüksek bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.
KAYNAKLAR:
1. Casscells, W. : Arthroscopy of the knec

Joint. J. Bone and Join Surg. 53 A: 237298, 1971.

2. Dandy, D. J., Jacson, R. W.; The impact
of arthroscopy on management of disorde:- of the knee. J. Bone Join Surg. 57 B:
346-352, 1975.

bulunmuştur.

Eu
mesi ve

yantlgı:~n şılçlıkla,

sonuçların

değerlendiril

artroskopi uygulamamızın
doğruluk oranının belirlenmesi amaçlanmış
tır. Snovit, kondromalazi
patella, bağ lezy 0nla rı ve eklem kıkırdağının diğer patoloıiilcrinde tanısnl doğruluk oranı % lCO'e yakın bulunmuştur. Ancak menisküs lezyonlannda bu oran yaklaşık % 89 olarak saptanmıştır. Yanılgılar özellikle ön boynuz lezyonu düşünülen ve enkomplet yı:tıklar da ol-

3. Gillquist, J., Hagberg, G., Oretorp, N. :
Arthroscopy in acute injuries of the knee
ioint. Acta Orthop. Scand., 48, 190-196,
1977.

4. Jackson, R. W., Abe, I. : The role of arthroscopy in the manegement of the knee
CAn analysis of 200 consecutive examination. J. Bone and Joint Su:·g., 54 B : 310322, 1972.

363

5. JohrıSon,

L. L: : . Comprehensive arthroscopic examiri.ation of the knee. The C. V.
Mosby Company, Saint [.ouis, 1977.

6. Mc Ginty, J. · B., Freedman. P. A. : Aırth
roscopy of the. knee. Clin:, Orthop., 121 :
173 - 180, 1976.

7.

O'Coiıno:ı\

R, ..L; ·: Atthroscopy inf:diagno-

sis and treatment of acute ·ligament:.injuries of.the knee. J, Bone and Joint Surg.,
56 A : 333-337, 19'7-i,

8. Watanabe, M. : Arthroscopy : The present state. Orthop. Clin. Nortıh Amer., Vol.
10, No : 3, 505-522, 1979.
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Uyguladığımız

Diagnostik Artroskopi ve

Olgularımız

* Op, Dr. Rebii KURULTAY

"* Dr, Hüseyin DURMAZ
Son yıllarda tıbbın diğer dallarında en·
doskopideki gelişmeye parnlel olarak ortopedi ve travmatolqji bilim dalında da artroskopi büyük gelişmeler göstermiştir. Artroskopi bugün tanı koymaya yardımcı metod
olarak kullanıldığı gibi arrtroskopik cerrahide de yaygın olarak kullanılmaya başlanmış
tır.

TARİHÇE
İlk artroskopik ·çalışma 1918. yılında Tok~
yo'da Japon Kenii Takagi ta:-afündan kadavra diiinde :yapılmıştır; l31J İlk yıllarda artırnskopi sistoskop · ileTyapilm~k.ta: :iken .c; 1929
yılında Watanaöei·'Watanabe 21 artroskopunu yaparak. tanııtrruştır. Tanısal art:·oskopi 2.
Du!lya savaşından sonra Japonya~da yaygın
şekflde ' kullanılmaYa başlanmış olup
daha
sonra ilk ôlarak 1902 yılında· Watamıbe.tarac
fiiidan a:riroskopik · cer;;ahi uygulanmaya
ba·;lainıŞtır.' Ülkemizde ilk 'artroskopik ir.celCme 1977 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fr.külfesr OrtOpedi ve Travmatoloji Kliniğinde
düzenlenen artroskopi kursunda Ejnar· Erikson · tarafından uygulanmıştır. (7}

·Ari:roskopik inceleme ameliyathane şart
larında lokal veya genel anestezi altınd:ı uygulanabilir. (9-12-18-25} Eğer bir kont:-endikasyon yoksa daha rahat çalışma olanağı
yı:ı.rattığı için genel anestezi altında turnike
~c.tbik c:lilerck uygulanması tercih edilir.
Art:-oskopi gaz veya sıvı ortamda uygul:>nabilir. (2,5,8,10,11,12, 13,17 ,18,19 ,21,32}

ARTROSKOPİK GİRİŞLER :

Diz eklemine uygulanacak aırtroskopik
muayenede bugün için kabul edilen standart
girişler şunlardır:

ı

-

Medial

(1,4,12,15,16,28}

Giriş

:

Diz flcksiyonda iken medial ·femo:-al
kondil, .tibial platonun medial kenarı patellar )igamarnn latera.l kenarı .arasında meydana gelen üçgenin ortasından girilir. Bu
girişim ile dizin lateral kompa:rtmanı incelenir.
2 -

Lateral

Giriş

:

Diz fleksiyonda iken ıateı~ai femoral kondil, · tibial ·platonun: ıawral •kemm ·ve .patellar ligamanın ıateral ·kenarı arasında oluşan
üçgenin :ıp.erkezinden gi:ıilir, Bu girişle, dizin
mEıdisl bölümü incelenir. Diz ekstansiy~ma
getirilirse femoropatellar eklem incelenebilir. Diz.... ekstansiyı:ma: getirilirse femoropatellaıI' eklem incelenebilir.· {3;6,12,13,14,15,16,18,
18,20,21,28,33)

3. -

''

Suprapatellar

Patellanın

Poşa

Lateral

superior kutbu

Giriş

:

hizasından

ve
girilir.
Bu girişim patella alt yüzünü incelemek için
lateral girişimin yetersiz kaldığı durumlarda
patellannı

I cm. kadar lateralinden

kullanıhr.

(12,18,28}

4 -

Diğer Giriş

Yollan

A - Gillquist : Tek bir giriş ile eklemin
her tarafının görülmesi amacı için uygulanan bir giriştiir. Diz fleksiyonda iken patella

* İzmir Dr. Behçet Uz Hastanesi Ortpoedi ve Travmatoloji Servisi Şefi,
**

İzmir Dr. Behçet Uz Hastanesi Ortpoedi ve Tramatoloji Servisi Asisitanı,
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alt kutbunun I cm. distalinden patellar tendonun içinden girilir. (7-12-28)
B - Johnson : Johnson posterolateral ve
posteromedial iki ayrı giriş yolu daha bildirmiştil'.

ARTROSKOPİ ENDİKASYONLARI :

Artroskopinin hiçbir 'laII1an iyi alınan
bir anmnez ve dikkatli bir' fizik muayenesinin yerini alamayacağını
unutmamalıyız.
Ancak diğer tanı yöntemleri kesin tanıyı
koymamızda yetersiz kalıyorsa veya çelişki
le:- mevcutsa artroskopi çok faydalıdır. Baş
lıca artroskopi
endikasyonlarını tablo I de
görmekteyiz. (12)
KONTRENDİKASYONLAR

1 - Diz ekleminin harreketlerinde kısıtlı
mevcutsa özellikle dizin fleksiyonu 50 derecenin altında ise. (12,29)
lık

2 - Ameliyat sahasında akut iltihabi bir
olay mevcutsa. U2-29l

OLGULARIMIZ :
Çalışmamız Aralık 1982 den Ağustos 1986
Ya kadar Ankara Numune Hastanesi I. Or~
topedi: ve Travmatoloji kliniğinde diagnostik
attfösköpi uygulanan 45 hastanın 45 · dizini
kiL:Psaİ:iıaktadir;· Bütün hastalaırımız liaStru.ıe
ye ôaha önce yatirıliı.uş klmi:ıt nıU:ateneleri
ve radyolüıiik tetkiklefi ' <stressli ve normal
grafileril yapılmış olarak ameliyatl:ıaneye
alındı. Artroskopik incelemelerimizde Storz'un 30 der~e bakış açılı ve 44 mm. çaplı artrokopu ve soğuk,ışıkkaynağını kullandık. 01gulanmıza artroskopiyi genel anestezi altın
da. turnike tatbik ederek kullandıık. Artroskopik incelemelerimizde öncelen 6 olgumu~
za W atanabe yöntemini daha sonraki 39 ·ol~
gumuza Glinz yöntemini kullandık. Her olgumuza stand2ırt kart doldurduk. Olgulanmı
zm yaş ortalaması 30,5 idi. 30 olgumuzda artroskopik incelemeden sonra .aırtrotomiye geçtik. S olgumuza üç hafta sonra artrotomi yaptık. 2 olgumuza hastalar istemediği için 5 olgumuza artroskopi sonucu l:lelirgin' bir pato~
loj\_tespit edemediğimiZdeiı herhangi' bir.cet~·
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rahi girişimde bulunmadık. Artroskopik incelemede bulunduğumuzun olguların klinik
tanıları Tablo 2 de gösterilmiştir.
TARTIŞMA:

45 dize artroskopi uy o
klinik tanılan tablo
2 de görülmektedir. Olgularımızın 31 inde iç
ve dış meniskus lezyonu tanısı ile artroskopi
uyguladık. Tablo 3 te görüldüğü gibi bunluı-m 7 sinde meniskus lezyonu saptayamadık.
Bu da % 22,5 luk bir yanılgıyı gösteıir. Meniskus lezyonu saptadığımız 26 olguya uyguladığımız r.rtrotomi sonucu 4 olguda meniskus lezyonuna rastlamadık. Bu da % 16 lık
bir yanılgıydı. Artroskopik tanıda yanıldığı··
m~z 4 olgu ilk zamanlarda
uyguladığımız
artroskopile:den olup nedeni deneyimimizin
az olm<>sıdff. 45 olguluk artroskopi uygulamamızın genelini incelersek Tablo 3 te görüldüğü gibi 8 olgumuzda {% 17) klinik tanımızda yanıldığımızı ve 17 olgumuzda da
(% 37) klinik tanıya ilave bulgular saptadı
ğımız görülmektedir. Tablo 4 .te görüldüğü
gibi artrotomi. sonucu· 6. olgunnız~ · aFtros~
kopik tanısında yan'!.ldığımızı saptadık. Bu
da % 13 lük bir yanılmayı göstermektedir.
Görüldüğü gibi
klinik tanı .ile a;:otroskopik
tanılarımız arasında % 54 e varan farklılık
lar. saptanmasına rağmen, artroskopik .ta11ı
ile artrotomi .arasında .% 54 e varan ~a.rklı
lıklar saptaruna&ı,na rağmen; "artroskopik. tar
nı ile artrotomi. arasında % 13 lük bir yarııl
gı meycuttur.
Çalışmalarımızda

guladık.

Olgularımızın

Olgularımızda uyguladığımız · artroskopi
sonucu degeneratif artrit saptadJ,ğımız . 5 olguya ilaveten, 5 olguda daha diğer lezyonlara ilaveten degeneratif lezyon saptadik. G
olgumuzda da artroskopik incelemelerimiz
sırasında patellar
kondromalasi saptadık
diz travması olan bir olgumuzda artroskopik inceleinede bulunduk. Eklem içini iyi
göremedik. 1 olgumuza yarı kör yöntemle 3
olgumuza da iki:nci bir yerden girip görerek
sinovial biopsi aldık Artroskopik cerrahi uygulama çalışmamız olan ~ olgumuzda loose
body'yi · çiıkarmaya uğraştık Bunlardan bi-

rinde turnike tatbik. etme'yanilgisırui. dü'.Ştiık~
Turnike tatbiki sıraSında.ıoose boilıe dış yan
bağın arkasına kaçtığı için loose bodie'yi
bulamadık. Artrotomi uyguladık. Diğer olgumuzda da Loose bodie'yi artroskopla tespit etmemize rağmen tutucu penslerle yakalayamadık. Bizim buradaki
başa:msızlığımızın nedeni artroskopik cerrahi
konusunda
yeterli deneyimimiz olmamasından kaynaklanmıştır. Tanısal artroskopi ve artroskpik
cerrahi sırasında görülebilen komplikasyon1'1.rı çok nadir olmakla beraber şu şekilde
sırayalabiliriz :
1 - İnfeksiyon : Glinz bildirdiği 800
artroskopi vakasında hiçbir infeksiyona rastlamadığını bildirnıiştir. (12)
.ıük

2 - Artroskopi s~~asında oluşan iatrojekomplikasyonlar,
3-

Anestezi komplikasyonları,

4 -

Diğer,

c

ioo.

Glinz'fü yay1!\.1adıgı'
olguda görülen
idi, bunlardan 4 taneallerji 2 tanesi genel
anesteziye, . ba.ğlı bro:rı,k9spazm ve ı tanesi
anaflı:İ.ktik şok ôlarak bildirilmiştir. (12)
Diagnostik hastalarda morbidite artrotomiye nazaran çok düşüktür. Artroskopi uygulanan bütün olgular anestezinin etkisi geçince işlerine dönebilir.

komplik.asy:0nıSayısJ.;,'1:
si yara spreyine bağlı

SONUÇ:
· :Artroskopik inceleme son yıllarda diz
ekleminden başka c.tiğer eklemlerde de yaygın bir şekilde uygulanmaya
başlanmıştır.
Artroskopik inceleİiıe her nekadar komplikasyonu ve morbiditesi düşük bir girişimse
de yine de gereksiz 'uygiilamalardan kaçınıl
mafadıı·. Klinik ve radyolojik olarak
kesin
tanı konan olgularda eğer cerrahi yaklaşım
uygulanmaya·:::aksa diagnostik artroskopiye
gerek yoktur .

.--------·---·--·- -A -

DİZ EKLEMİ YARALANMALARI
ı.

Şüpheli

ka!'tilaj

yaralanmalarının tanısında,

2. Şüpheli menisk~s. y~alqnmalarının tanı~ında,
3. Şüpheli ligament yaralanmalarının tanısinCıa; ·
4. Radyolojik olarak tanı konamıyan osteol}ondral kınkların tanıısnda,
5. İnatçı, etiyolojisi meçJiui ~osttravma~ik. diz ~~l~rında,
.
6. Akut diz trnvmalarında,
.B -

ROMATİZMAL HASTALIKLARIN TANISINDA
ı.

2.
.c -

Artroskopik cerrahi ile: . sinovyal biyopsi alınabilir.
Etiyolojisi ıne~ul:::ve.te~~viye cev'ap 'vetiriiy.enJtkfüsyonlarda..

AÇIK oLMı YAN ·otz· şiKAYETLERi
ı. Tanı koyniak· ariıatl iie· yapılır.

ı·------··--·····-··--·--

D -

TANISI. BİLİNEN OLGULARDA
ı. Cerrahi yaklaşimiiı seçimi iÇin
2. Planla~mış bir ;~ros~opik .cerrahi için.
3. Tazmina~ ,amacı He ad!i yQnden,
4. Post opeı:ra,tif bir .. d,eğerlendirnıe yapmak için.

-----~~~_,.;..,...,_~~~~...,.~-1

E·- HASTADAN YETERLİ ANAMNEZ ALINAMAMASI

TABLO: ı DİZ EKLEMİ ARTRos'KoPi§rEN'oi:KA.s.YoNi.ilir:ü

1İç M=~usT:yqn:
Dış

----.---."' ·------

Meniskus Lezyonu

Kronik Synovit

25

51.l

8

17.9

2

4.4

Osteoartrit

2

4.4

Opere İç Meniskus

1

2.2

s

Osteokondritis Dissekans

l'9

Ön Çapraz Bağ, Lezyonu

1

Problem Diz

4

8.9

Akut Travma

1

22

45

100,0

Toplam

2.2

TABLO.: 2 OLGULARIMIZIN KLİNİK TANILARI

Olgu

Sayısı

Klinik
..

Tanı

..

-

.

Artroskopik

Tanı

%

·--------------·-----~------------------·-·---~"'------~---·-

1

l

Eklem Faresi

'Ekelem Faresi-Dış
Meniskus Lezyohu

2.2

Kr. Synovfüs

Kr; Syonvitis.
Patellar .Kondromalazi

9.6

Normal

2.2

DiŞ >Menisku:s

Lei. '

._•••••n.:••~•••••••••H,.•<••o•""'''••••-.••••••••••••••

6

İç

····!.························.·.··--:.ı-,-···:··.··.··:·

Meniskus il.ez.

... ·:•

Normal

13.0

. .,. ~·········.·--··············:·•·... ···7•••·•··.·.;· .. : .. « ......................... :···············-·····~·:""·'.":···~'"~>;·-·~···~·-·~-~-~-

1

Artroz

LateralMeniskus L:

2,2<

1

J:?ış Menİskus Lez.

Dış MeniskuS L.-Ön
Çapraz bağ yırtığı

2.2

2

İç Meniskus Lez.

İç meniskus Lez-ôn
çapraz bağ lezyonu

4.4

.........................

.

5

İç Meniskus Lez.

İç

1

Opere İç Menis Lez.

Rejenerat Sağlam

Meniskus . Lez. - Ost.eoartrit

2.2

Patellar Kondromalazi
tÇ
Meniskus Lezyonu
..,....-------.................................................................
.. ........................................
2

İç

Meniskus Lez.

Ön Çapraz
TABLO:

Bağ

Lezy.

İç meniskus Lez. - Ön
Çapraz Bağ Lezyonu

11.l

.:.

4.4
22
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,, ' "
'

Fı:ımur· Medial

Kondil Kırııği ··

1

..•-•-••••••••H-••n••••••••·•••••o••n•-• ..•••o.•·•••••':••,·•~····••·•···•···•••••••:-;·,~t·:'''•,::••r:···;•«'"""!.ı: .. ;•o.•••:••••o••••••••··••••••••·•••••·••--•••

Dı.ş Meniskus Le7
İç

Meniskus Lez.

Dış Meniskus Nonnal
İç Meniskus Nornial
••oo•••o•••••o••OO•OO•OOH•OOoOoOoo•;•OO:OOOO•O•ooooooooo0o0ıo••oo:•o•OOOOOO, . . oOooowooo.__. • • • • • :

Akut Diz

Travması

1
3
• • • • • • • • • • • • • • • , • • ooOOo

Meniskus Yırtığı-Ön Çapraz
Bağ yırtığı - Dış yan bağ
yırtığı

1

TABLO : 4 ATROSKOPİK TANI İLE ATROTOMİK TANIDAKİ
F ARKLILil{LAR
KAYNAKLAR:

1.

Bartıett, E. C. : Artroscopic repair and
augmentation of the anterior oruciate ligament in cadaver knees Clin. Orthog.
172 : 102-111-1983.

2. Dorfmann, H .. Dreyfus, P, Justin-Beçanson, L., De Sezen, S. : Artlıroscopie du
genou Etat actuel ed. J.a.. question sem.
Hod · <Paris) 46.3442-3450, 1970.
3. Edgar, M. A. Lowy. M. : A:rthroskopy of
the knee : . A,. preliminary review of the
fifty cases. Proc. Roy. Med. 66 : 512-515
· 1973
4.

Eikeleaır H. R. : Arthroskopy of the knee.
Royal United.. Printers, Hoitseme B.V.
Netnerlands, 1975.

5..Eriksson, E. Sebik A: : Artroskopy and
a.."troscopic surgery in a gas versus a fluid medium. Orthop. Clin. North. Amer.
13 : 293-298, 1982.

9. Gliniz, W. : Artroscopie beim Knapelschaden des kneigelenkes. Hefta Unfallhe-;
ilk. 227: 46-57, 1978.

10.. Glinz W. : Technik der arthroskopie unter werwerdung von · Flüssigkeiten:~ Arthroskie des Kneigelenkes. Simposion; Kiel. :
W. Blauth, K, Donner P-94-100 George
Thieme V erlağ Sturtgart 1979.
ıı.

Glinz, W. : Diagnostic and · operative
arthroscopy of the knee joint Ha...--:s Huber Pub. Bem-Stuttgart-Vienna 1980.

).2.

Glinz W. : Diagnostiche . Arthı:'os}{opie
Unct arthrnsk9piche operatipnen ~ Kneigelenk, we.rlay Hans Huber Bern-Stutgart - Wien 1979.

13. Haupt, P. R. : İsolierter Riss des vord.eren Kreus bandes Arthroskopicher Nachueis. Chir. Praxis, 28 : 305-309, 1981.

6. Gallannaugh,

14: Henche, H. · R. :İndikation Technik und.
resultate der arthroskopie nach Traumokisierung des kneigelenkes. Orthopaede,
3 : 178-183, 1974..

7. Gillquist, J. Hagberg, g, : A new modification of the technique of arthroscopy of
the knee joint. Acta Chir, Scand. 142 :
123-130, 1976.

15. Henche, H.R. : İndikation und Technik
der Arthroskopie des Kneigelenkes Orthop. Praxis. 2 : 185-167, 1978.

S.: Arthroscopy of the
knee joint. Brit. Med. J3;. 285-286, 1973.

8. Gillquist, J. Hagbe.rg, G. Oretorp, N. :
Thera peutic arthroscopy of the knee injury, lO: 128-132, 1978.

arthroskopıe des
Kneigelenkes. Beitr. Orhop. U. Traumotol. 24 : 217-220, 1977.

16. Henche, H. R. : Die
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17. Henche, H. R. : Dre arthoskopiche Undersuchungteshnik. Funktionelle diag.
nostik in der ortopaedre, 66 tagung der
DGOT, Basel. 28-29.9 1979.
Henı-y,

A. N. : Arthroscopy in practice.
Erit. Mer. JI : 87-88, 1977.

18.

19. İmbert, 1. C., Bolze, O., Moµillescı:\ux,,.
B. : İnteret de L'a.rthroscopie pour le diagnostic et la traitemenet des derange~
mentş intra-articularies dil; genoue;. Rev,
Chir.; O::tlıop: 62 CSuppl. 2l : 137-141,1976
20. Jackson, ~.)v'{ .. ,A]?e,.J.,. ; .The role of arth-

roscopy in t'h.e 'ı'ri.a:rl'age~~:ı;, t Ôf · disorder

of the !mee J. Bone Jt. Surg. 54-B : 31032:?., 1972 .
.ı: :.!, ,f~.

,,;~" i

Wi<•De'L:Q.av.en, :Kıı. E.-•:..ı:Arth
roskopy of the kne@; Cfün,:.. Ql'i/li!PPı>.:107:

cilt. : 21

kliniğiınizdeki

Num. Hast. Bült.

Sayı

artroskopi
Ankara

: 1-2, 107-108.

27. Lök, Veli : Aı1bıroskopi kursu
1986.

~zmir

28. Mc. Ginty, J. B. : Artroscopy of the knee.

Surgery of the knee editor insal J. N.
Ncw-York-Edinburgh-London Melbourne
p. 111-113, 1984.
29. Q'.Connor, R. L. : Arthroscopy J. B. Lippincott Comp. Philadelpia-Toronto 1977.

36.

Sch~J.ı)ı.ajı,':W:. D. Mo6kiv'itz, J. : Arthroskopfe' ~aes ıcieilerkes. Chir. Prax., 24 :
119-127, 1978.

31. Tekagi K. : Practical expcrience using

· Takagfs;arthl'Oskope J. ;Japn. orthop. As-

197~.
"; '> ;) ~;: ~';

22,.,;Jo~u;ısop. 1 , b-.,~.f.: Creatplg1 '.th~_proper
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Menisküs
* Or. Ali BAKTIR

Lezyonlarmın Tanısında
** Dr. Mehmet MURAT
<'**

Artrografinin Yeri
*** Dr. M.ustala TÜRK.MEN

Dr. Azmi HOPLAMAZ
lannın bulunuşundan 10 yıl sonra, Cl905) IV.
Alman Ortopdi Kongresinde Werndorff ve
Robinsan tarafından sunulmuştur. 2,18 Onlar eklem ~ralığına hava, oksijeıiı ve azot ga.
zı vermişlerdir. Suda eriyen opak ma'ddeler
ise ilk defa 1930 yılında Kreuscıier ve Kelikain tarafından kullanılmıştır. Cift kontrast
teknik ilk olarak 1931 ydında Bircher, florôs·
kopi ile 1953 yılında Niddecher tarafından

ÖZET:

1981 - 1986 yılları .arasında Erciyes Üniversitesi Tıp .Fakültesi Ortopedi ve Travrnc;.toloji Kliniğine müracaat eden ve menisküs
lezyonu tanısı ile ameliyat edilen 149 hastanm 153 dizi bu çalışmamıza konu olmuş~ur.
Herbir hastaru.n klinik mlıayene bulguları ve
floroskopik teknikle yapılan çift ·ko11:tras.t
artrogırafi
bulguları. ayrı ayn kaydedilmiş
kullanılmıştır. ·7 ·
·
·
ve bu sonuçlar artrotomi bulguları ile karşı
laştın1mıştır. Bu karşılaştlırma · wnueu; 153
MATERYAL YE METOD.:
dizin 121 inde ( % 79,08) klinik olarak doğ
ru tanı konurken,. ıırtrografi ile konan doğ
1001' ~ İ'986 ·yılları: a~mda E.reiY::t?Ş Ünic
ru tam · sa.yısı. 143 ('% 93.46) idi.r :Aradakic versitesi Tıp. Fakültesi Ortopedi ve, :rravma-fark iste.tistiki. açıı.dan •önemli bul:unarak, me~ tolojı kliniğÜ\~"baş~ ve m~skt1$ l~YQ
nisküs lezyonlarının tanısında artro~in~. nu tanısı 'ne"" ameliyat edilen... m .hastımın
,' '), ,',/}
t;;
'',' ,' ,, .
çok faydalı bir tanı metodu olduğu kan,,aati~ ': '/': ''' ' ,' "·~.' t, ' «::. ',
149 dizi b1r çalışmamıza konu ouınJŞ~l,µ". As~
ne 'tarıtm.iŞfir: '
" <! <> !
'
lıx}da, · artrı}g:~fi .• f,~B~laıı haşt~ .saya~~ }i!2
'

'.

''

•,

'

'

,':'''

\ u

'<''

Jdi.

~unı~ı;u.~;·~S)qqe .y~rtı,k. d;il.ş@.ülme!DİŞ ;"le:ta~

GİRİŞ :

Medi~kt\s'ieiYön!~nifi"tanismcta hikaye,
fizik' •fuuayeiiö' ·:ve· illreıtt ";rtlayog?-&!ik ·inceie:

riielıer'Ztiman-va:z...ı.~ıme:ı
y~ffi';'61ılıamiiltta;
'diz· biyô:
. ereınanıa:rı··ôıan

meH:";.;ı~,..i-·
<U.Uf5 ....u..

"'"''"

kip edilebilen 43 hastanın 40 ında .belirtiler
k
er u:dav· ·1e düzelirken
3 l;ıastada
1

I<iki{]tı1~1~~
~~~ki ·.~t~C,si, ~i~$~ ~e~
1
!i~~-t~
.· · · •~.:_i~n'µı_·.•.·
. ..·_ı,ş._·.·ı .;.: ~ ·K...~nş.'_.e_·rv_.'.'
· .·.~.\.!.r.'. ·._iec1_._·.~.vı.·.-.·.~-.·_Y.·,··e...•.aı.·~Dfl.D.. ve am~liyat. ;uygu}a:nınıY~.. ~~r ..~Ii?.!t
·.•

sağlam menisküslerin çıkartıimasıniJ.'."öruiy&. ra.fi' yapılan hasta'iar. çahşmaya dahil edilmemem.ektedir. Bu sebeple çift kontrast arlrografi birçoıc;·otto.P'edhrliruğfud:e''rutin·;:uyg1F' ıajştir.,,· · ·
lama alanıına,c.gimıiştir. Çünkü·-bu···inGeleme;-· ··· -"·'·-Kiini:lrfuceiemede; · '·menisküs · lezyonları
zam.an kaybma;-.y-of·açmıyan; :komplikfuiyon.t ::iÇin klasikleşmiş hikaye ve fizik muayene
lan oldukça, az, kolay uygl.ılanabilir faydalı bulgularından en az % . şo st.müsb,~t bulubiır met&ld.ur. 7,10
nan h~lstalar klinik ;61~hın'<ffi.~nisitü1 y>rtığı
Artfugrafi, ·:·'eklem afalıığına kontfiist olarak :kabul edilmiŞtir; "Klinik' ôlaı+ak tipik
maddeler. verere4 grafi elde etme esar:ı:wa menisküs lezyonu: düşünü~ey~;-lı~astalara
dayanır. Bu ko~)lda ilk bildiri, ronts:en ı~ın- da artrografi uy~lanmış_tır.'
---~,'''

•'

.<J

* E. Ü. Tıp F?k. Ortopedj ve Travmat~49ii Anabilim. Da,J+, )'.'.~rdımm l)(:ıç~nti~,, ·:::<)
** Burdur Devlet Hastanesi Ortopedi
Travmatoloji Anabilim Dalı Mutehassısı,
*** E. P:.: Tıp Fak. Ortopedj::.ve TravmatoJ'1tii Anabilim Da:lı Araştırma Görev~.
NOT : Bu çalışma Dr. Eyüp S: Karakaşın katkılanyla gerçekfüştirilıniştir.

ve

Artrografi tekniğimiz ise; Butt ve Mc
Artrotomi uygulanan 153 dizin 32 sinde
Intyre (3) tarafından tarif edilen, floroskopik klinik inceleme sonucu konan tanıda yanılıp
yöntemle tanjansiyel spot grafi alma esasına t·esbit edilirken, arlırografik inceleme sonu• dayanan çift kontrast artrografi tekniğinin cu b,u .yanılma. olan diz sayısı 10 idi. 3 hasmodifiye şeklidir. Opak madde olarak·4-5 ~I tada klinik tanı ısrarla menisküs lezyonu düürovision veya % 79 ürografü1 ,negatif kont- şündürürken, atrografi negatif bulunmuş,
rast madde olarakta 59-:f30 CC;pçla havası kul- . :ar.trote>,mide yırtık .t.esbit. edilmiştir. 7 hastalanılmıştır. 1,6,13 Menisküsler
incelenirken daiü yanılgıya ise hem klinik, hem artrograön boynuz aırka boynuz ve menisküs ortası fi iştirak etmiştir.
nın ayrı ayn en az ikişer spot grafileri alın
mış .Olup', böylece herbir :ıiıenisküsün 8-12
Tablo : II Artrografi
spot ·mmi alınmıştır. Herbir .hasta. için artrografi ,bulguları da klinik. bulgular gibi ay- Klinik Tanı
Doğru
Topla~
Yanlı$

~ ayrı kaydedilmiştir. Dalı~ sopıra ~trotomi

uygulanarak.herbir hastıµı~n· l}linik, , ~drog
rafik, ve a::iırotomi, so11u ltulguları değerlendirilmiştir;:'.''
.:

Doğru

Hastalarımızın yaş sınırlan 17-60 arası
olup ya-ş ortalaması"34.a·idi, Vaifaıanh %
59 . u erkek. (88 başta>. ~'. 41.t. kadıncl.ı. C61

h~taJ)fa'~i~Ja~iiiH%. 56:4 #nde }g'.i haStal, S~ğ
di.~:·.%
·4..1.., ın..·de ·ca1ha~t!fFı
;'so. i..diz··· •. '%.·.·.2,6.
•·
f<: • ••
•
·
sliıCıiı: <la ~~ nasta)' h:<i .
• e' 1 ~rtık Iılev:.
ct'.ıteii. iÖ i~i&~i5ir ıı~t1fihlı. ~yni'CiizmiıJ.

3

121

25

7

32

Yanhş,

:_ _ _:_+·-···-·

.(>.

TOPLAM

SONUÇLAR VE TARTIŞ'\\{A,~··

118

ıo·

'143

~..i~

153
:)t:··:

:Sonuçta ·~·~linik· incel~ede l53sgizÇlen
12 undeıdoğrtlstanı konurken C~'.79.98>.:·artrografik· incelemedek:i· 'doğru ·tanı sttnm: 153

füz(le f43.1ffü
tild

·

'"1

~% (93.4!f)l, J\rcıdaki farkds.tat~
1_;1
·
•
t · "c·v-> · · 126
, ;

a·çıdMJ'oneııut::·bulunmuş ur/2 """'""";;.ı:

P~Ö:öll

·

.

..

..

iRİ' nreitiınals yfi'fi~ı' te8T:3tr'·-'t'efüıiı> ,. bÜ:aterai
Eğer k'llıiik ve artrografi b,irlikte; ,4eğ~r~
. rt1Nnisek:fömfuygularrd.i:' Çlliartılan i5Q yırtık· .. ıendirilse idi doğru tam koyma oranı % 95,42
memsldiSun.~~96·sı;iç'·c% &tl,'MÜ3:,c% 36) diş
olacaktı .. ,
·
:

... füertıSiüs idr.z·;
'~r"\riı'tı:aıanıi

··
mesleklere' göre

'

dağılıım~d~

bir'Öz~ııi.i· biılunınadı, Yalnız l:>ü:i.füfu-acaat
oo~i~~'.b.a$t~iann' çoğii' ( % 243) 'ışÇi idi. tkiıici
sıkıı"ktiı. ise ev hanı:rn:ııı'rı geliyordu. (% 21.4)
Tabllo : 1

Yırtık

Men:isküslerin

Şekil

. f).orakopik yöntern)e

Sapı Yıırtık

ön Boyn,uz Y.ırtığı

· Arka Boyn,uz

•

•

•

•

••

• ".

•

d

'

•

•·'>·

·~

ve

ıl.EtkalljzaşyoµIarına,

Diş

Göre

Dağılımı.

Menisküs · Toplam

%

22

12

s. ':

2a.~

. 33

14

47

31.3,'

12

17

29

19.3

11

s

16

10.6

Dejenere Menisküs lezyonu

18

6

24

16

Toplam

N

$4

Menisküs Orta Bölge
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Yırtığı

kontrast

nu:,birçok .araştırmacı :tarafından,,· ka~µ,). .e4ilmektl3dir; ı lı4f'!4',1s .., ·

İç MenisküS

Kova

ya:ı;>,ılan,/,1i.ft

a~troirarinin. mellikü~ -~Y.oni~ın; ·ıanı.suı
cla lı:ılıuğe. yardımcı ön~ıı .bir.~ilı. ~<l.o~duğu

Yırtığı

1$0 ,% 100

'.· , Ym~r:ariı.ştır:Ilıam~adn '.çoğu·"klinik! :fnıiaye:
ritıı\.in' tek bvşın~ 'illeÜiglÜiS"tyı:ttığt;'taıilsında
yeterli:: :orma<iıg.ı:::görüşüii.ü· savUnınuşlardır.
Srp.illi~:

(16) :JiDO ı;nen~slı:,il? yırtığı:ameliyatlanc
nın .ancak
%' 52
sinde \ kilitlenme
vardır,
,
' ;-·.;,.; ,'
<"
',.
' derken;, Rix, R. ve arkadaşları 12. (1962) · tipik
menisküs injurisi hikayesinin % 32 vakada,
kilitlenmenin % 57 vakada, Mc Murray testinin ise % 44 vakada müsbet olduğunu bildirnı.işlerdir. Noble, J. ve Erat, K. ıı C1980)
ise 200 menisektomi vakasında klinik inceleme ile % 73 doğru tanı koyduklarını açıklı
yorlar, hikaye ve klinik muayene bulguları
nın menisküs yırtığı olan ve olmıyan hastalar arasında öne~li bir fark gÖsternıediği
rii bildiriyorlar.· ömeği.ri, Mc · Murray testi
ıneı;ıfoküs y1rtığı. olanların % .62sinde müsbet iken, meajsküs yırtığı o!nııyanlarda da
% 42 oranında müsbetmİŞ.
· ·
.
Menisküslerin orta bölgeleri gerisinde
kalan yırtıklar diz hemen açılınca görülmez
an::ak menisküsün yarısı çıkartılınca görülür. Ayrıca klevaj lezyonları da daha çok
menisküsün alt yüzündedir. Bu sebeple % 40
vakada tanı ancak menisektomi sonrası konabilmektedir. Bu durumda artrografi bi.Tçok sağlam menisküsün gereksiz çıkartılma
sını önlemektedir. 2,3,7,8,16
Nicholas ve arkadaşlanı (10) artrografiyi
iç menisküs lezyonlarının tanısında % 99,7,
dış menisküs lezyonlarının tm11sıında % 93
oranda başarılı bulurken; Ricklin ve arkadaşları (14) % 95; Sinllnons, M. J. (15) % 92;
Gillihan, H. ve Seligson, D C5J (1979> % 83
başarılı sonuç bildirmişlerdir.
Bizde de Dr.
Talaslı Cl 7) (1978), aırtrografide % 93.3 başarılı
sonuç bildirmiştir. Nicholas, A. ve Freiberger, H. Cıol Cl970l klinik tana ile menıisekto-
miye aldıkları vakalarda % 80 doğru tanı
başarısı gösterirken, klinik inceleme ve artrografiyi birlikte uygulaymca % 97,5 başan
lt olmuşlardır. Koırn, w.. Spitzer, M. ve arkadaşları 9 (1979) ise artrografi, artroskopi
ve klinik muayene bulgulannın bir aırada
değerlendirilmesinin,

nı

ile

tanıdaki başarı oranı

% lOO'e

ulaştıracağını

. Bizim

sonuçlarımız,

karşılaştırıldığında

bildirmektedirler.

lit:eratür sonuçlan
artrografik inceleme

sofiucu" b$.şı;liı., :cxtrmri1nıiın hiç te diğe7Jerin1
den 1 geri olma:dıgı-göri\.lhnektedir.:
•
Sonuç. ol~aji;: m~niskÜsı lezyonıi:ırin1n taklinik incelemenin yanısıra artrog°tafi vi artrotkopi irlchenielerinindEi öirlikte
uygtlranmal;ı tamdaki''başari ·oranını % ioo' e
ulaştırabilecektir diyebiliriz.
•

' '
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,{~· ,, • >'•
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Menisküs Lezyonlarmm

Teşhisinde

Artrografi ve ,Artrokopi

* Op. Dr. Müjdat ENGİNSU, ** Doç. Dr. Gayyur KURAY,
*** Dr. Recai ÖZDEMiR; *** Dr. Recep ÖZEKE, *** Dr. Ruşen EVREN.
Diz. ekle~ içi :Patolojilerinin, . özellikle
meriisküs .yJrtı1dar1nm. teşhisi, klinik muay~~
ne ve ha8tanıri öyküsune' dayandığı lÇin' ı1ay~
li zordur. Menisküs ylffıiüirriı:i.ın tanısında
klinik muayene :y§ntemle.r:inin, .clWL ~ı;t.mrın
doğru son,ucu. , v.qrmediğLde. bilin,mektedic,
Örneğin. smwie.. rn..,io.o"oo .hast~!Wı.,%.5.:iı,ı.ı:ıe..

No~ıe:;le.:~r~t· .faı: 8üiılı;Çt;fu;~~·%;;~~ '.,i~~~ju~t~

mayiini aspire ettikten sonra 400. cc hava ve
cc meglumin Sodyum Diatrizoat (urogra~
fin % :76l ile .o,3. mı 1;1000 li kepinefrini ek;:
lem içine .verdik. Ar:troskopiyi Kart Stroz:un:
4,5 111m Çaph' 30-0 ::ve 70~ •açılı Hopkini:nRod
LenS' Sistemli. artroskopları <ile lo:lrn l •anestezi:
altında ·anterolaterah ve' anterbmedialden'' girerekı :uyguladık .. ·

4.

rotomide n?rınal meniskusle karşıla'ştık1arını

blldirmişfo~cti~, .·. Ir~laı'ıd ·.~~ ar~~dsşfori·

1.

%

ci2J ~liüda; Jrı\.Jng, Befınaaii .,;~RaY' faı %'15
olgılda; Fiirsbi1ovV'itz · c3i :% ·2s "61gai:ia 'klinik

muayene ile' taniya

gfdemediklentı.1;' 1bu

he-

den çeşitli inceleme yÖntı:imletini• :gereksinim
duyduJ{,la;:-ırııı . bildirmişlerdir. . Çalış111aınızda
klllli:k fuuayin~: aitrograİ'i ve'' art~osköpinin
meniskilii' iinıklaiiÔ1n.::tJŞnishlde ki. başiı.Tısııii i'rdelemeyi drri8.Çfadik:
·
·
1

Dizde kilitlenme,

boşalma

duwusu, loHe polikliniğimize
Eki~
Haz~an 1986 · tarihleri arası:ri.da
baŞ'\'uran ve klinik muayene sonucu ınenis
ki.is yırtığı Ön tanısı konulan 40 iJ:ıa8tayı, aırt
rogri:iri .Je arfroskdpi yönteİlıleri ile muayene ettik. Daha sonra her olguya·' irtrotomi
uyguladık . ve . bulgulanmı:uı, muayene .yöntemlerinin .teşhisı.~ri. ile kar.şılaşhrdık~
k()L

şişlik, ağrı şikayetleri
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Her hastaya klinik muayene yöntemlerinden olan Steinmann testi, Böhler testi, Pay:r
testi, Krömer , testi, Hiparextans1yori testi
M6 Murray testi,· Appley testi, Kellog Speed
testi ve Ege testini uyguladık.
Artrografi için Lokal anestezi kullanmadan ekleme anterolateralden ~irdik. .Eklem
*

**
***

Klinik olarak nmuayene edilen.ı40 h?&tatanesinde .iç .:menisküs ıyn:t-ığmden 15
tanesinde• dış menisküs .yırtiğından şüphime"
ırıiı.ar: 'Bu dlglilarirı: · attrotoınileı:inde · ise 47
patoloji ile karşılaşıldıı. CTABLO : Il 4 olguda iç 111en.i,ı>lı:i.is. ön boyn,uz yı:r;tığı görüjdü. 2
olgudadı;ı,ıiç menisküs cisim yırtığına .dış menisküs: ön. boynuz :yırmğı eşlik· ediyordu. Bu
klinik olarak atlanmıştı. ı olguda ise• , dış
menisküs cisim yırtiğı, öri ·boynuz yurlığı. ile
birlikteydi. Kliılik olarak dış menisküs.cisinı
yN"iığı ve iç menisküs arka boynuz yırtiğı düşünülen 2 · olgunun artrotomilerinde meriisküslerin sağlam olduğu .görüldü. !ç menisküs cisim yırt,ığı düşünülen 2 olgudan birinde Loose body, diğerinde ise femur iÇ •kandil
eklem yüzünde kıkırdak. erozyoııu bulundu.
Klinik olarak konulan 40 teşhisten 27 tanesi
(% 67,50) artı-otomi ile doğrulandı.
nın ı. 251

Artrografi

uygulaması ile 32 olguda 36
edilirken 8 diz normal olarak
değerlendirildi.
Artrografide 3 dizde iç meIlisküs cisim yırtığı ile biıflikte ön boynuz
yırtığı görüldü. 2 hastada iç menisküs cisim
yı<'tığı ile dış menisküs ön boynuz
yırtığı
v~rdQ, Artrografi ile. 8 diz normal olaırak depatoloıii teşhis

İnegöl Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travıılatoloji Uzmanı,
Uludağ Üniv. 1fop Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D, Öğretim Üyesi
Uludağ Üniv. 'Dıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D . .A!raştırına Görevlisi.
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ğerlendirildi, ki bınmn ancak iki tanesi artrotomi ile doğ:ulandı. Normal olarak yorumlanan diğer: dizlerde özellikle dı,ş .menis- .
küs arka bqy?ıl)~cye bisim 'yırtİ.klarıD.Cı'a ı1a1a
yapıldı. Artrografi ile 44 teşhis konuldu. Bunun 33 tanesi (% 75;0) doğru olarak bulunc
du.
·

Artroskopi uygulanan 40 hastada 45 patoloji bulundu. Diz ise normal olarak değer
lendirildi. 1 dizde aırtroskopi ile fem.ur iç
kondilinde erozyon saptanmasına :ağmen
looso body'ye rastlanamadı. Normaı olarak
değerlendirilen 2 dizin
artrotomile:rinde iç
menisküs arka boynuz yırtığı ile karşılaşıldı.
Bunun yanısıra artroskopi ile normal olarak
yorumlanan 1 dış menisküs, a.rtrotomi de
sağlam bulundu. Artroskopi ile 47 teşhis
kondu ve bunlamı 44 ta.nesi <% 93,6) artrotomi ile doğrulandı. Artroskopi ile normal
olarak değel'lendirilen ı olgudaki iç menisküs arka boynuz yırtığı artrografi ile gösterilmişti. Bu tekniğin
artroskopiye ekJ.enmesi ile tanı doğruluğunu % 95,8 e yükselt-,
miştir.

Tüm patolojiler ve teşhis yöntemleri ile
elde edilen doğrular göz önüne alınıp yapılan
değerlendirmede x2
10,637; sd :. 3, O,OOS<p
<o.;01 bulguları ile artroskopinin diğeır tanı
yöntemlerine oranla daha anlamlı olduğu
görüldü; Artroskopi dışı tekniklerin kar.şılaş
tN'J.lmasında. x2 = 2,734 sd : 2 p >.0,20 bulunduk buda bu yöntemler arasında belirgin bir
anlamlılık olmfil4ğını ortaya koydu.

=

T~TIŞMA:

1-{enisküs yırtıklarının sadece klinik muayeneye dayalı hatalı .teşhisi sağlam menisküslü dizJ ·'artrotomi yap~l1llasına, yada, eklem kıkırdağının dejenerasyonuna neden
olacak yırtık bir menüsküsün yerinde bıra
kılmasına yol açacaktır. Dizin çeşitli lezyonlarının doğru olarak teşhis edilmesi kadar
erken teşhis edilmesi de tedavi· ve prognoz
açısından önem taşımaktadır.
Bu nedenle geliştirilmiş olan artografi
ve yöntemlerinin klinik mauyeneye katkılan
ve teşhisleri faydaları birçok yayınla (4-12)
ortaya konmuştur.

'J76

Bulgularımızda da görüleceği gibi klinik
muayene ile menisküs yırtığı teşhis edilen
,2 dizin artrotomilerir1;de .normaı menisküsle
'kaişilaşt!İ(.':l{iliıik 'teşhise dayainlarak yapı
lan artrotomilerde Smillie (1) 10.000 olguda
%~,7;.Llbscoı;nb,ve Hendqrson 2 % 21,7; Nob.ie' ve Er~i ~g) '.isı:ı 9,u 2i .normal .menisküsle
karşılaştıklarını bild.irnıişlerctlir. İreland ve
arkadaşlaırı (2) % 12 olguda; Huang ve arkadaşlanı. (2) %. 15 olguda; Hirschowitz (3) %
28 olguda klii:Ük muayenede tanıya gidemediklerini bildirmişlerdir.

Klinik muayene ile konulan
ki

ilıatalarıniızın çoğunu,

teşhislerde

birden fazla lezyo-

nun olduğu olgular oluşturuyordu. Yırtığın
lokruizasyonunu tayin etmede yardımcı bulgulaınmıız ağrınm yeri ve kilitlenme idi. Ağ
rının .subjektü bir bulgu olması, kilitlenmenin ise menisküs yırtığı dışında diğer bav
patolojilerde de görülmesi teşhis doğruluğu
nun kıymetini düşürdü.
Birçok yazar, (4,6,) Ireland ve

arkadaş~

iarının (1) % 64 lük doğruluğu dışımda, artrografi ile % 90 ın Üzerinde
doğruluğu

tam

elde etmişlerdi. Bizim çalışmamızda artrografi ile yanılmalanmızın büyük bir kısmını
( % 18,18) dı.ş menüsküs arka boynuz yırtık
ları oluşturdu.
Dalinka (45), Tegmeyer (4),
Levdn (4) yayınlarında dış menisküs arka
boynuz yırtıklarının özellikle popliteal tendonun giriş ve çıkış yerine yakın bölgedeki
yırtıkların. değerlendirilmesindeki
güçlüklere değindiler.
Artroskopi ile iç menisküs arka boynuz
olan 2 olgu hatah değerlendirildi. Bu
olgularda femur iç kondilinin engellemesi
nedeniyle iç menisküs arka boynuzu tam
olaırak görüleıµemekteydi. Bu güçlük bir çok
yazar (2, 5-7) taırafündan belirtilmişti. Hatta
Jackson (7) posteromedial ve posterolateral
giıriş yolunu, Gillquist
(7,9) midpatellar giriş yolunu, Buring ve Lund (g) needle artroskop kullanılmasını önermişlerdi. Yalnız bu
tekııiklerin lokal anestezi altında uygulanması bir hayli riskliydi v~ diz içinde iatrojenik
ynr~~aııu1a olasüığı yüksekti.
yırtığı

Artrografi ve artroskopiyi birlikte uygulayan bir çok yazar Cl,3,S,8,12) her iki yöntemin kombine doğruluğunun % 95 in üzerinde olduğunu bildirdiler.
Çal1şmamızda elde edilen benzer sonuç
nedeniyle, problemli dizlerde artroskopi ve
artrografi yöntemlerinin kombine ol~ak kullanılmasının yararlı olacağı kanısındayız.
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Parsiyel Menisektomi Erken

Sonuçları

* Op, Dr.
Hala yırfak menisküsün eksizyonu için
endikasyon ve cerrahi teknik tartışmalan devam etmekte, çelişkili gÖ';i.işleı' ileri sürülmektedir. 1
1 -

nuratif

Menisküsler eklem
değişikliklerden

kıkırdağını

de)e-

korumaktamıdırlar?

2
Dejcneratif değişiklikler il:c tr avına
nedeniyle mi oluşmaktadır? Yoksa menisektomiye sokondc;· ol<''cak mı geli.şnıektedirlcr.
3 -

Menisektonıi yarı;ırlı

bir

işlem

Uğurtan

uygulanarak parsiyel yada total mcmiseklomi
yapıldQ. Postoperatif Jones kompresyon: bandajı uygulandı. Ameliyat sonrası hemen izometrik Quı.ıdricp::s egscrsizle:'ine başlandı.
İkinci gün koltuk değneği ile ayağa kslkmasına izin verildi. 10-14 sonra bandaj açı
lar-ak aktif diz fleksiyon ve ağırlık kaldıcma
~::ıJı;;mrJanna başlandı.

BULGULAR:

mldi.r?

Menisektomi parsiyeı olarak mı, yoksa total olarak mı yapılma lıdıır? ·
4 -

Bu konuya açıklık getirmek amaoıyla
pr,TSiyel menisektomi yaptığımız hastalarda
elde ettiğimiz erken sonuçlan total menisek~
tomi sonuçları ile karşılaştırdık.

Ameliyat sırasında tesbit edilen menisküsler lezyonlarına göre dağılımı Tablo - 1'de
görüldüğü gibi idi.
Sağ

Lezyonun

olduğu

diz

MATERYEL VE METOD :
S.S.K. Ankara Hastahanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde Ocak 1983Arahk 1986 tarihleri arasında, menisküs yartığı ·tanısıyla 85 hastaya parsiyel yada total
menisektomi yapıldı. Hastaların 64'ü erkek,
2li kadın idi. Erkeklerin yaşlan ise 21 ile 55
<ortalama 31,2l arasındaydı. Kadınların yaş
laın ise 25 ile 51 <ortalama 39,ll arasında deHastalarda ortak şikayet dizde ağrı idi.
Fizik muayenede Mc Mur.ray ve Ege testleri
pozitif bulunmuştu. Radiogramlann incelenmesinde bir patoloji tesbit edilmemişti.
Bütün hastalarda genel anestezi yada
anestezi altında ve uyluğa turnike

r~jyonel
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Toplam

47

38

85

İç

Dış

Toplam

Yırtık

olan menisküs

Yapılan

TABLO :

menisektomi
ı.

Menisküs

--·-·-·· - ·

85

20

85

Parsiyel Total Toplam
48
37
85
lezyonlarının dağılımı

Ameliyat sonrası bütün hastalaııı.n ağrı
kayboldu. Total menisektomi yapı
lan hastalarda tam ı;ığırlık vererek yürüme
ortalama altı hafta sonra mümkün olurken,
parsiel menisektomi yapılanlarda bu ortalama üç haftada gerçekleşti.
şikayeti

ğişiyordu.

S.S.S.K. Ankara Hastahanesi
loji Uzmanı.

Sol

··~-

Dışkapı

''

BAYSAN

Orkıpedi

Hiçbir hastada kayda
J<:<;Byon olmadı.

değer biır

kompli-

ve Travmatoloii Klini : Ortopedi ve Travmato.

TARTIŞMA:

ha kolay olmakta ve daha

Yapılan bazı araştırmalarda, total menisektomi sonrası oluşan osteoartritik değişik
liklerin, hiç ameliyat edilmiyenlere oranla
fazla olduğu görülmüştür. Küçük travmatik ve dejeneratif yırtıkların kilitlenmeye neden olmıyacakları ve iyi bii' kas kuvveti ile
uzun süre tolere edilebilecekleıi ileri sürülmüştür. Oysa menisküsün total eksizyonu
ile dizin stabilitesi azalacak, kinematik bozulacak ve daha fazla dejeneratif değişiklik
ler oluşacaktır.

İşte ·bu nedenlerle menisküs yırtıklann
da, peıifeıik bağlantılar stabil ise, dengeliyse ve patolojik değişiklik1er yoksa parsiyel
menisektomi tercih edilmektedir. Kova sapı
yrrtıklarda iç; segment, konkav kenarın yır
tıklaı..-rında sadece yırtık kısım eksize edilmelidir. Böylece ameliyat daha kısa sür.mekte,
dokular daha az travmatize edilmektedir.
Ameliyat sonrası efüzyon, hemartroz daha
az oluşmaktadı:i'. Uzun sürede dejeneratif değişiklik olasılığı

da.

azalm?ktadır.

Aynca bizim hastalarımızda aldığımız
sonuçlarda görüldüğü gibi rehabilitapyon da-

kısa

zaman al-

maktadır.

Sonuç olarak denilebilirki;
1 - Parsiyel menisektomi cerrahi teknik
olarak total menisektomiye oranla daha kolaydır.

2 - Ameliyat sonrası erken ve geç devrede olabilecek komplikasyonla;r parsiyel
menisektomiden daha azdıtr.

3 sonrası

Rehabitasyon pa:-siyel menisektomi
daha hızlıdır.

KAYNAKLAR:
1. Cox, J. S. : .The degenerative effects .of

partial and total resection of the medial
meniscus il:ı. dogs'knees. Clin. Orthop.
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2. Appel, H. : Late results'

tomy in the knee joint.
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3. · Nich()las, J. A.: Injuries to the menisci
of the knoo. Orthop. Clin. North Afu.
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Menisküs

Yırtıkları
* Doç. Dr. Yaman EGE
Meniskuslaır

ÖZET:
1980 - 1986 yıllan arasında kliniğimizde

tedavi edilen men!slrns . . Yıırtıklannın oluş
şekli, yırtığın tipi, seçilen tedavi yöntemi ve
tedavi sonuçları gözden geçirildi.
GİRİŞ :

Diz eklemi insan vucudunun en büyük
eklemidir. Hem ağırlık taşıma hemde fonksiyon göTevini yapar. Vücudun en:· fazla
travma ile karşılaşan bölge~ın~e bulunur.

çok kısıtlı kan damarlan, kapsül ve sinovyal sıvı ile beslenir. Bu durum
normal meniskusun beslenmesi içllı yeterli
fakat yırtık meniskusun tamiri· için yetersizdir (5). Smillie (6) Dize gelen anormal kuv.
vetlerin kompresyon, rotasyon, abduksiyon ve
adduksiyon, fleksiyon ve· ektansiyon qlmak
üzere dört tip olduğunu fakat uygulamada
bunların bileşik olarak te.sir ettiğini yazmaktadır. (6) Meniskuslann yırtılmasına anormal mtator biır. kuvvetin sebep olduğunda
bir çok yazar ortak görüş sahil;ıidir. 1,3,5

Meniskusların Fonksiycml~::

Meniskuslarııri trkTitlatik }ezyonlarmı
birÇo.k y8;zarlaır ci,lf,5) ayrı ı°ıyrı' smıfiki:ıdır

ı -

mışlardır.

Eklem yüzlerini <;ıer?~feştihr1cit.
2 - Kemik yüzlerinin ugunsµzluğumı
gictehi::rek kemiklenti tam temasıni ·iağ1i!rlai.
. 3 - Eklemi ~luştur~~ ke:m.ik,~eı'..: ~apıılar
arasındaki boşlukları doldururlar. · · · · ·
4 5 -

Ttl"avmayı

absorbe ederler.
Kapsül ve sinovyumun yüzleri arasına sıknşmasına engel olurlaır.
6 - Rotator hareketleri kolaylaştırır.
7 - Fren şeklinde kemiklerin anormal
hareketlerine örnegın hyperfleksiyon ve
hyperekstansiyonuna engel olurlar.
8 - İntraartiküler basıncı eşit olarak

Genel

Kaygın

sinovial

saJ.gıyı

a - Loil.gitid.Ühai · yacta ·klasik kova· sapı
yırtıkla'.TJ..

b - Transvers yırtıklar.
c - Oblik yırtıklar.
d - L Şeklinde saplı yırtıklar.
kenaırın

ezilmeleri.

2. Periferik

yapışma

yeri

ekleme ya-

3. Perifer ve cisim
Yürüme elastikiyet vererek kolay-

Eklem içinde kıkırdakları koruyarak osteoartırite engel olurlar. 1,3,4,5
11 -

Meniskuslar gblişme anında bol kan daile kaplııdır. Çocuk ayağa kalktıktan
sonra. meniskuslann damarlanınası azalır.
maırlan

İstanbul

yırtkıları

:

a - Arka boynuz yırtıkları.
b - Ôn boynuz yırtıklara.
c - Orta kısım yırtıkları.

-4,.

laştırLr.

*

Konkav

e -

yaırlar.

10 -

·

·i~' ·Cisim ymikhıri :

dağıtırlar.

9 -

olarak'melıiskus yırtıkları

yırtıkları.

Her iki meniskusun birlikte

yırtıkları.

Kova sapı yırtıklarda hakiki kilitlenmeler oluşur. CSınillienin (6) belirttiği gibi kilitlenme ancak yırtığın çapraz bağ önüne uzandığı hallerde
olur. Yırtık öın segmentten
uzaklaştıkça kilitlenme olmaz.
Zira femur
mıhatlıkla ekstansiyon yapar.

Deniz Hastahanesi Ortopedi Uzmanı.

:Arka segmente oranla ön segmentin tek
nadirdir. Ön segment yırtıkları dış
monüskusta dal:ı,a fazladır. Bunun sebebide
dış meniskus ön· segmentinin iç meniskus ön
segmentine göre daha arka planda olması ve
rotasyonlarda daha geniş bir hareket ekseni
göstermesidir.

Ayırıcı tını

yıırtıkları

Transvers ve oblik lezyonlarda dış meniskuslarda daha fazla görülür. Tam yırtık
lar nadirdir. Dış meniskusta çoğunlukla ön
ve orta 1/3 birleşme yerindedir.
Llteratürde meniskus yırtığı olan en
genç olgu 4 yaşındadır. Scholonsky ve Eyring (5), 4-6-7 yaşlarında diz kilitlenmesiyle
başvuruda bulunan üç ÇocUkta lateral meniskus yırtığı tespit etmişlerdir. Pape ve arkadaş1arının 4. ı:.Eaisinde ise
olgular 20-30
yaşlaırı arasındadır. % 91,8 erkekİerde görüldüğü 'ortaya •çııkmıştıır.
.
'

-:--

Ağr.ı, .tıklam~. şişlik, kilitl~e, foµksiyon ~zÜkluğu: boşalma «Giving-Way. hissi
gibi&.
.Tanı:

ı.

Fizik muayene.

2.

Yardımcı,

incelemeler,

1

ı: Fıiiik ıiıuayene :

a: - :Ekstreıiıue
. 1f =-.!... riuiai-lıııK
. :c. -

pozisyonti.

e '-- Mc M:ı.riıray testi.
f - Apley testi.
g, - Bası. testi ..
J;ı - Ekstarıs~yon. testi;
Ağrı ,ııyanclır~n diğer. testleı,;.:

j '":--: W<l~ · ,ıı.ralı.ğµıda

~eni~ku~uıı, ·; pal-

pasyonu.

a

~~:

-o·I\ııdyog:ı:~ik: çalışmalar,

•:t>..-'- .Aııilrogra,.fi.
c -

a - Eklem fareleri.
Patella ihtiyadi çıkığı.
Osteoartrit
Periartiküler ıezyonla:ı', bursa ve ek-

9 -

10 11 ~

sostoz.

12· -

·KÖiıCiroın:a1aii 'pa,teıia..

13 14 -

Artroskopi

1

Hipermobil ~ e~i~k~~:
Meniskus kalsifikasyonu.
Tibiai.koileteral bağ sen~mu .. ·

.
GEREÇ ve YÖNTEM :
. .
.
İstanbul Deniz Hastahanesi OrtoPecti ve
Travmatoloji Kliniğinde 1980 - 1986 yııllan
aırasın,da dizleride;ki şikayetleri ve..başvurı:ın
303 olgudan. 183 tanesinde meıiisküs'' yırtığı
tanısa -konarak cegahi yoldan ted~Vi, e<J.Uen
187 me~İskus .Yırt{ğını kapsamaktadrr.··4·· ol:
gutla yırtık bileteraldir.
·~

~.

Adı geçen surooıf :ö1gh1anii '·ylllaıtıi. göre
···<o-'

Yıllar ..

"ı~so

\

·.·~

.

Olgu
:[ !

Sayısı

,:;;, ..
Oran %

30

10,2

:ı9Bl

38

20,3-

:19~

26

14

1983

27

14,4

;'1984

27

14,4

J!i!.985

21

11,2·

1986

29

1,s.~

Toplam
... ..

187

:~ ,~~ \

Yardlll\Cl
' '
. incelemeler.:
.:'
,

---

kırıkları.

.

.'d. '__. Adele voİümu ve toiıUsun: 8.zafiiiası:

.2..-

ral

dağılım[ şöyledir.

ŞiŞiik:

i · -:-·

İnfrapatellar yağ yastığı lezyonları.

1 -

2 - .Menfskus kistleri.
3 - Para meniskaı kistler.
4 - Diskoid meniskus.
5 - Dejenere meniskus.
6 - Yan ve çapraz bağ lezyonlan.
7 ..- Tibial spina ve patella osteokond-

·.. is -

Belirtiler :

:. ·

«.

n,';

100

~

·· · Olgularımn.zda en küçük yaş 17 en bilYµ\t Y~ !>rtfil~.nHt yaş ~f3·~t\\l"c ;C~ls:ularıınızın
3 Ü k,~~ lf:!1.'}\. eı:J,qt~~

381-

Olgıı.larımıızn

Olgularımıza eşlik

yaralanma nedeni :

---·-·

Olgu
Sayısı

Yarafanına nedeni
----------·-·Trafik kazası

Oranı

7

3,7

17

9,1

zorlaması

24

12,9

Spor

74

39,6

Trnvma hikayesi olmayan

%

Minimal rotasyon

Düşme

65

-.---··........--·-··--·· --

TOPLAM
Spor

187

eden diz patolojileri.

34,7

----·--·--100

Olgu
Eşlik

eden yaralanma

sayısı

Oranı

%

-·~---·--------

İç

yan

bağ yırtığı

1

0,5

Kondromalazi Patella

2

1,06

İç yan bağ yırtığı,
Kondromalazi patella

1

0,5

bağ yırtığı

1

0,5

Osteokondritis dissekans

3

1,6

İç

y;m bağ, Ön çapraz

yaralanmaların oluş mekanızması

aşağıda gösterilmiştir,

oı~.Şekli

Olgu sayısı

Oron%

Menisküs • yırttklarının tanisında anemnezi:n önemi iyi bilfod,iğinc:len olgulatınuzdan
etraflıca anemnez alınmasına ' büyük öriem
gösterilmiştir.

Diz

Burkulması

92

86,2

Dize direkt Travma

34

24,4

2

1,5

Ü

7,9

Paraşütle

Atlama

Aaj. s1Çnuna
TOP~AM

139

100

Anemnezde ilk travmanının oluşu, travmadan sonra meydana gelen .şişliğin oluşma
müddeti, tekrarlayan travmalar, dizde kilitleme olup olınadığı, dizde boşalma!·· ·hissi
özenle soruldu.
Klinik muayı::iı:OO.tı ağrılı noktanın ·sapçeşitli testlerde
tıkla~a. ·.·· sesinin
araştınlınası, uyluk , ve. Qaldır. a,~fileri ile
dizdeki çevresel farkhlık cü.k:katlice araştırıl
dı. Sinovial reaksiyon düşünülen. olgularda
~ı;ı.barat.uaır tet~ikle:ı;i yapılınış tüm.olgularda
klinik olarak iç ve dış yan ba~lar .dikka,tlico
tanması,

Olgularınıızın

Yırtık

Sağ

Yeri

Lokalizasy:()n'!: .
Olgu sayısı

Oran %

iÇ ...

53

28,3

Sağ di,Ş .,

49

2.8,2

mucı.yene edilmiştir.

Sol iç

45

24,l

Sol d~

36

29,3

3

1,6

1

0,005

Hastaların tümünde dizin· direkt rotgen
filmleri çekilmiş, kondromalazi patella. osteokondritis dissekahs, leose· body· düşünülen
olgularda da dizin ta!lljansiyel'
tlınel grafikleri çektirilmiştir.

Bileteral sol
:"r

Bileteral sağ
TOPLAM

·'f'i87'"'

100

. . ·oıgtıı&ıınuzm 9 ta.nesinde'·C4;6 % de) yır~.
tıkla birlikte başka yarniamna.ıar vardır-'.

ve

Kliniğimiz de özeıı'ikle '1986 •0ıı ba-ımdan
beri tanıda ş'Upheye tlüşüleı:i-ve arzu edilen
durumlarda yaygın olarak · pnômo 'aırtrografi
uygulanmıştır.

uygu}ş.nmıştır.

tanı y<ınlışhklan

187 Olguluk serimizde
[;aptanmıştır :

şınca

'.;öyle

Olgu

Binde

Açıklanamayan

2

10,6

Anterior Kanama

2

10,6

3

16

Ossrnkondiıitisc dissekans

3

16

Ön çapraz bağ yaralanması

3

16

2

10,6

1'6

85,5

Tanı

hatası

il..okalizasyon

Tekraırlayan

Kliniğimizde uygulanan tedavi yöntemi
cerrahidir. Olgularımızda rutin olarak kullanılan ameliyat ·· şekli total menisektomidir.
İnsfayon olarak Smillie (6) nın patellar ligamentin yanindan önden arkaya, yukarıdan
a.şağıya, içten dışa uzanan insizyonu çoğun
lukta kullandık. İki olguda Bosworth insizyonu kullanıldı.

Oran

Sayısı

Konulan

Olgularımızın

4 tanesinde ( % 2,3) de öninsizyon meniskusun tamamen
çıkarılması için yeter:li olmamış ve yan bağ
ların arkasından ikinci bir insizyon uyguden

Patella

subltıs~1.syonu

TOPLAM
-----···---- -.-....

Ameliyattan sonra turnike açılmada.n uyluk ortasından bacak ortasına kadar pamuk
ve bunun üzerine mallollerden uyluk or.
tasına kadar .kompresif bandaj sarılnınş ve
daha sonra turnike çıkartılmıştır.

Bilindiği

gibi kilinik muayene ile yırtı
ğın tipini tayin etmek olası olmakla birlikte
oldukça güçtür. Biz yırtık tiplerini sınıflan
dırı:['ken ameliyat sonuçlarını dikkate aldık.

f

l

yırtık

dağılımı şöyle

tiplerinin

123

%

82

100

1

J .ateraJ

33,3

yırtık

. ---·-· -·--··-1j ·-·-----0lgu
73
sayısı

Or"n %

Longitudinaı

26

---·-·---

.

100

maktadır.

uyguladığımız

60,7

Horizontal

-··---

35,6

Serimizde kistik dejenerasyon sayısı 8
olup tüm olguların % 4,2 sini oluşturmakta
dır. Serimizde. konjenital diskoid meniskus
sayısı 4 olup tüm olgulaınn 2,1 ni oluştur
Meniskus yırtıklannda
davi yöntemi şudur :

:

~;yırt--ık-.-Lo_n_g_i_t_u_d-in~~=:;

-

-c;ı~~-

~ Orcın

açılan tek

lanmıştır.

..-...---·--~--·

Buna göre

Kuadriseps yeterli güce ulabu olgular ameliyata almmışlardır.

te-

Olgwar şayet kuadııiseps adelesinde 2,5
cm.den daha fazla atrofiye sahip değillerse
hemen ameliyata alınmışlardır. Olgulanmı
zın 12 tanesinde C% 6,8) kuadriseptSteki adeıe atrofisi 2,5 cm den daha fazla bulunmuş
ve bunlar için fizik tedavi kliniğinde kuadı'isopsi kuvvetlendirici gerekli fizik
tedavi

Ameliyat edilen

47
64.4
olguların

genellikle 12.
için elastik bandajları
açılmış, daha sonra kısa sürede 18 olguda
airı nedeniyle bandajlar çıka..-i:ılnuştır'.

gün

dikişleri alınmak

Olgulanmızın tümüne yakınında (171 olguda % · 91.4) ameliyatın ~rtesi günü .izometrik kuadriseps eksersizlerine başlanmış .. 9 olguda ( % 4,00) ise ağz:ılar. nedeni ile ameliyatın 3 cü günü .bu hareketlere .başlanmıştır.
Ameliyatlı hastalarımızın 164 tanesinde
C% 87,7) sinde ameliyattan üç gün sonra düz
bacak kaldırma eksersizlerine
baŞlanmış.
23 tanesinde ( % 12,2) tanesinde ise 1 hafta
sonra başlanılabilmiştir.
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· Olgularımızın tümünde dikiŞler alındık
tan sonra koltuk deği'ieği ile dize ağırlık yüklemeden yürümelerine izin verilmL~tir. 183
ameliyatlı olguda <%. 97,8) .de ameliyatın ı.
ayında dize ağırlık yüklenmiş 4 olguda ( %
2,ll de ise hasta ile iyi ilişki kurulması sonucu dize daha önce ağırlık yüklenmiştir.
TARTIŞMA:

Menisküs yırtıkları genç erkeklerde dagörülür. Bizim serimizde ortalama yaş
23 tür. Bu sayı literatürde bildirilen yaş ortalamasından biraz düşüktür, Bizim serimizdeki düşük ortalama yaş hastalarımızın büyük çoğunluğunun asker olmasındandıır.
ha

sık

Literatürde (3,4,6) olguların % 91,8 nin
erkekler % 8 ,2 sini:rl de kadınlar olduğu bildiıilrriektedir. Bizim hastalarımızın sadece 3 ü
kadındır; ( % 1;6). biınun nedenide hastahancmizin özelliği Ôlsa>gerekir.

SONUÇ:
H;;ı.yatın en hareketli çağıda
oldukça
fazla miktarda görülen meniskus yırtikları
erken tanı konulması gereken bir hastalık
tır.

· Tanıda anamnez en az klinik muayene
kadar önemlidir Anamnez ve klinik muayeneye rağmen tanı konulamayan olgularda
artrografi yapılabilir veya şrtraskop kullanılabili:- Menisküs yıırtığında eşlik eden baş
ka bir yaralanma olup olmadığı dikkatlice
araştırılmalıdır.
Küçük periferik ayrılma
lar dışında konservatif tedaviden fayda beklenilinediğiiıe göre sonraki
sekonder değiışiklikleri önlemek için erken. olarak ameliyatı gerekir.
Arrieliya t. küçük bir ameliyat olarak kabul edilinemeli, dikkatli ve nazik bir şekilde

Yaralanma nedeni olarak literatürde c3 , yapılmalıdır; Aksi takdirde dizde onarılması
4,6) spor yaralanmaları % 23 maden ocakla..
mümkün olmayan değişiklikleı' meydana gcrıında olan yaralanmalar % 9, sanayi ile ilgili c,I,7cek;tir.
yaralanmalar % .5, trafik kazası ile ilgili yaralanmalar % 2, Darisa bağlı yaralanmalar
% 21, travmaya bağlı hikayesi olmayan yaralanmalaır % 12,1 olarak bulduk. Hastı;ıhanemızın özelliği spor y;:ıralanmalarındaki
oranmın yüksekliğini açhdar.
·
Olgularımızın 7 sirtde (% 3,7) sinde menisküs yırtığı ile beraber dizde ek pir pato~
lojide tespit ettik. Bu rakam Sillieye görE{ %
7 dir.'
...

. . XitJ~ iikı(;rınin ciağılıİnı h~kkınc!a hi.b

diriien.o:r~lar çok değiŞİktii

c2;3,4,6l.

Bizun

Ameliyat

sonrası bakım

ameliya.tm

başa

rıh '·olabilmesLiÇiıi çok önemlidir. Ameliyat
sonrası bakımın en önemli kısmı ise hasta
ile yeterli ilişki kurabilmektir.
ı, -'-'--- Diz eklemi anatumı&ı, mekaniği meniskus lezyonlaı~nın sebebi, oluş şekli yırtı
ğın tipi, tedavide seçilen yöntemler, ameli.ya{funrası bakım, :tedavi sonuçları ameliyat
sonrası komlikasyonlarn $özden.':geçifildi.

2 ~ ıssc)_ı~sa yıiıaıf kasında. kiıniii

ajzde, ·amelly~t .Y~P~l~n: 187
lar· J.nceıencli.
··
···.·· "

.oiıi'U:daki spnti~~
·

·

·

serimizde. medial longitudinal y'1rtık % 33,3
ıateral horizoiıtal yırtık % ·64,4; Lataral lonıiituô.mal yirtık % 35,6. Meôial horizontal %
66,7 olarak bulundu. Tedavi sonrasıı komplikasyon olarak Smille c6ı 165 olguluk serisinde
on' {;apraz bağ yırtığı 5 olglı. (% 3,03) ameliyat sonrası enfeksiyon 2; olgu ( % 1,2) saphenous: si_nirjn infrapatellar .. dalında nörino-

3 M~.nisl,ms . yl.irtıklarının tedavis,inde
erken başvuru, iyi anamııez. d~k;k;ıtli .. klin,ik
radyolojik .· muayeııe. . total. m~nisektomi,
~meni~t ~o:r:lrası hasta iıe iyi ilişkiler, özen-

ma

flU<lilnE\.'.

2

oJgu C% . 1.2)

bildirilmiştir.\

ıi.~postoperatif bakımın
s01;rııç. · a,lınabilmesi

,_;:,

vapldr.

içiı;ı

ameliyatiarda,~:iyi

ge11Jkli

olduğu

so-
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M. Kuadriseps Felcinde Uygulanan Rekurvasyon Osteotonıisi ve
Sonuçlarımız
* Op. Dr. Orhan GİRGİN

** Dr: Mustafa GÜLDOGAN
Özellikle çocuk felci sekeli sonucu 'olu.felci, hasta .ve d.oktoru
için, büyük ve. üzücü bir soru;ndur.

ışan . :ı;n,, kuadrişeps

«M. Quadriceps dizin tek ve çoli: güçlü
ekstansörüdür. Diz eklemi ginglimus gurubundan ve genelde tek eksenli bir eklemdir.
30 de',·ecelik fleksiyondan sonra bi::- miktar
rotasyno yapabilir. M. quadricps, kişinin yürü.mesindo çok önemli olan dizin KİLİTLEN
MESİ görevini üstlenen ve patellaya yaptığı
ge~·ilmc gücü ile bunu sağlayan
güçlü bir
kastır Bu kasın kaırşı gücü dizin fleksiyonunu sağlayan hamstring gurubu kaslar ile
lriccps süremıın m. gf.'.st:cccncmiusu dur.»
B. Kuadriseps felci olan bir hastanın yütipiktir. Hasta, dizini eli ile destekler
veya bi!l: koltuk değneği ile bu desteği başka
yoldan sağlar.Bu hal, kişinin hareket gücünü ve genişliğini büyük ölçüde kısıtlar.
rüyüşü

M. Kuadriseps felci olan hastanın bilinen ortopedik tedavileri şunlardır :

Bu- üç .tedavi yöntemide belli koşuilar
özveriler iste:rrı,ektedir. Tü:rrı, bµ zor durumla; ı gidereçek: bir· tedavL ·yöntemi bulabilmek
için pek ço]{..çalışı;nalar. yapılmıştır. ~unlar
d:.n birisi de PATELLAR BLOK ameliyatıdır.
F; kat srmuçlan istenildiği kadar baş::nlı olrwmıştı:. Biz kliniğimizde 1977 yılında 4 ol[J;UY?. bu yt'ıntemi uygulaırnştık Sonuçlarımız
başarılı olmamıştı

1971 yılında LÖK ve arkadaşları M kuadrh;cps felçlerinde uygulanan bir cer::-ahi te-

davi yöntemi geliştirmişler. Bu yöntemi ve
1983 yılında yapılan VITI. Milli
Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresinde
iki bildiri halinde yayınlamışlardır.
ko:;ullannı

Türkiyede en çok çocuk felci sekelli hasolan ve m. kuadriseps felcinin tedavisi
için arayış içinde olan kliniğimizde bu yöntam 1985 yQlından beri uygulanmaktadır. Alı
nan baı::anlı sonuçlar, bu tedavi yönteminin
kliniğimizde,
belli koşullardaki hastalara
tası

uygulanmasını sağladı.

1. Diz fleksörleri, tendon transferi yapma koşulla:;:ına uygun ise tendon transferi
yapıhr. CSchwartzmann ameliyatı)
2. Dizin fleksor adeleleri tendon transferi yapılabilecek güçte değil ise, ekstansör
adelele::'de sıfır derecede olduğu için diz
SARSAK DİZ durumundadır. Bu durumda
DİZ ARTRODEZİ yapılabilir.

3. Kalça, diz ve ayakta şekil bozukluğu
yok ise ve hasta ceıırahi giri<şiınleri istemiyor ise, duruma göre belden kemerli veya
uzun, dizden menteşeli büyük bir yürüme
cihazı kullanılabilir.

*

Sayın Lök ve arkadaşları bu yöntemin
kalça ve ayak bileği çevresi adale guruplarının güçlerini içeren koşullarını ve derecelerini yayınladılar. Bu nedenle biz yalnız bir
kaç önemli saydığımız noktaya değinmek istiyoruz.

1. Rekurvasyon osteotomisi düşünülen
hastanm diğer tüm deformiteleri düzeltilmelidir.

Adale fonksiyon testleri

3.

Diz grafileri çektirilmelidir.

A. Numune Hastanesi I. Ortopedi ve Travmatoloji

*"' A. Numune Hastanesi I. Ortopedi ve Travmatolqji
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yaptırılmalı-

2.
dır.

Kliniği Şefi.
Kliniği asistanı.

4. Özellikle her iki bacağın boyu eşit
lenmelidir. (Tibia ve femur uzatmaları ile)
5.
şekli

6.

iyi

25 olgunun en az 1.0 ay izlenme
:·ı şöyledir

12
10
1
2

Yeni oluşacak şekil-görüntü-yürüyüş
hastaya ve ailesine anlatılmalıdır.

Osteotomi

son::-ası

verilecek

açı

çok

hesaplanmalıdır.

YÖNTEM:
Cerrahi
1.

girişim

turnike

altında yapılır.

Önce fibula üst uçtan osteotomi ya-

pılır.

2 Tibia üst kısma .tüberositas tibiadan
antero-longutidinal bir insizyonla
ı;i::-ifü.· Tabanı önde- tepesi arkada ve önceden saptanan açıda üçgen .şeklinde bir kemik bloğu çakarılır Arka korteks mümkün::;e
tam kesilmez.
başlayan

3.

kükr
4.

Bc.cak uyluk üsk kısmına kadaQ· si.::tesbitine alınır.

alçı

Alçı

yesinden

donduktan sonra osteotomi sevikesilir ve menteşeli madeni alet

y erloştirilir.

5.

Osteotomi bölgesi üzerine

ağırlık

ko-

nu::-.
6. İstenen açı grafi ile kontrol edilerek, istenen alçı sağlanmış ise alçı tamamlanır.

7.

İki ay sonra alç.ı açılır. Tarafımızdan

geliştirilen

özel bir dizlik uygulanarak, yürümeye izin verilir.

A. Numune hastanesi I. Ortopedi ve
Travmatoloji kliniğinde şubat 1985-şubat 1987
yılları arasında 33 olguya 34 rekurvasyon osteotomisi uygulanmıştır. 25 olgu en az 10. ay
izlenmiş olup, değerlendirmeye alınmıştır.

ı:,cınuçla

:

olgu da çok iyi,
olguda iyi,
olguda orta;
olguda başarısız sonuç

alınmıştır

-- Orta sonuç iki taraflı olgumuz olup,
hast"- desteksiz ayakta durabilmektedir. Daha önce, çift koltuk deyneği ve iki taıraflı
uzun. yürüme cihazı ile ayakta durabiliyo.::dU;.

- İki başarısız olgumuzda 9-10 yaşların
daki hastalarımız olup, önceleri başarılı görülen sonuçlarımız, zamanla ıreku...--vasyonun
düzelmesi ile başarısız bir hal aldı. Bu da
bu yöntemin belli bir yaştan sonra yapılma
sının doğru olacağı gerçeğini ortaya çıka:ttı.
- Çok iyi sonuçlarımız, 018-ulanıınızın
desteksiz ve. yorulmadan oldukça güzel görünümlü uzun yürüyüşler yapabile:nleridir.
- İyi sonuçlarımız desteksiz fakat çok
uzun yol yürüyemiyen olgularımızdır.
Bize göre 25 olguluk saide 22 çok iyi ve
iyi sonuç almak. yöntemin ilk ve yakın sonuçlannın başarılı olduğunu göstermektedir.
Bu tür sorunlu !hastalan olan meslektaşlara.
m~za bu tedavi yöntemini önerebiliriz.

KAYNAKLAR:
ı. LÖK V., ÇELE}3İ G., .SEBİK A. : Poliom-

yelitte

uyguladığımız

tibia r.ekurvasyon
klinik ve biomekanik kar. şılaştırmalı sonuçlan VIII. Mim Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Kongre Kitabı.
Sayfa : 278-280 Emel matbaacılık 1984.
osteotoınisinin

2. LÖK V. ve ark. : Tibia rekurvasyon osteotomisinin biyomekanik temeli VIII. M;
T. O. T. Kongre kitabı S. 281-289.
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Vaskülarize Patellar Tendon ile Ön Çapraz Bağ Rekonsrüksiyonu
Dl", M,; S, BİNNET

** Dr. A. KENTSCH

Ön çapraz bağ rekonsruksiyonunda
transplantat olarak lig. Patellanın'kullanılma
sı ile ilk çalışmalar 1935 yılında Wittek, 1935
yılında Champell tarafından yayınlanmıştır.
(5) Yöntemin yayguı~aşıp popüler olmaS!l
1.97ü yılında Jo~E}s'.in makalesinden sonra olmuştur. (4) .Daha .. sonraki yıllarda ~onu.üze
rine yapılan. araştırmalar sonırasında; •.bu ilk
uygulamalarda . ·transplantın yerteştirildiği
yuvaların İ;dea1 anatomik. k.cınumlarcian faırk
Ü 'ciiduğtf ~~' bt(yÜzdertde trahSp lantın daha
1n~a' C:ıafak' kıiIIanililiği ;'l)nciirilmİştii''.. (5}
;/"· "·::,rr:::: ,,

•'l:

;:·

,

/·:.''?

,,,

,":·:

;

,

ı

.• 1~74. yıl.pıda... 1fo,, Intosh t5~nJ?lan9ı. lig. Pate1 !anın yanısıra. ş"itlea.ı ..~,\?,91ieuJ·otica. ye qu:
adriceps tendoi:ıillı.a kadar uzatarak. daha geıiiŞ für, aıandalt ·hazırlainıŞtii Bu teıdıikıe
transplanta:t belirli ofr •kemik oİok; olmaksı~
zın'laterar ferhur İ{oodllinin üzerinden· ..over
tlıe foi:>,, şell:ilde<ğ'eÇifİi:ıiŞtiı'. 'l3r ·~'Over' thi;
top» uygfrlamas1yla 'tig;''Pati:ılla trarisp1anti
diz haraketleri sırasındaki dönmelere daha
iyi uyum sağlıyor ve'.i:anafohıik olarak ideale
yakın bir konum elde ediliyordu. Bu şekilde
ı:JiitEirıa:r triinspiaiitatla rekoıiınıksiyona ·yeni
goru~ler' eklenfyordu'. '.
" .
Ay~ yıhErrikson .trıµısplantın ;gü,çlü

·bir
.ucu için ;pateHadah aldığı ke:tnik
bloğu .Jateral. fernur kondilinde hazırlandığı
}'.uy~ya transos13t<ı; ipqŞlerle sıkıca t@sbi~. ederek yöntemin, yeni avantajlarını bi~dirdi. (2)
Tüm bu gelişmelerin yanısıra ~erbest patellar tendon transplantılannın ırevaskülarizas
yonu ve güç analizleri konusunda yapılan
çalışmalarda, transplantıarın cerrahi girişim
den sonraki yıllarda ön çapraz bağ kadar reproksimaı

*** Pd. Dr. W. MÜU.ER

güle olmadığı gösterildi. (8,9) Bunu takip
eden yıllard~ ·konu üzerine Dronoby koyunlarda ;yaptığı eksperimental çalışmada lig.
Patellanın orta 1/3'nün vasküler gereksiniminin Hoffa yağ yastıkcığından sağlôndığını
ıriikroanjiografik yöntemlerle gösterdi. Yine
bu çalıŞinacta' infrapatellar yağ yasmkcığıyla
v::skülor ba:ğlantıları korunmuş transplantın
bir yıl sonrada. ön ·çapraz bağ gerginliğin<)
sahip olduğu izlendi. (3l

Hl83 yılında Noyes ve Clancy o gune'ıa:ı.
y;apıırm, çahşmalarla 9!rlilde lig. Pa.tclla
transplantıyla ön çapraz bı;tğ rekonsnıksiyo~
mmdaki P':ensiplori standardizc ettiler. U,7l
:'•
. ,.
Çalı,şmamızçla
Noyes ve Clancy'nin görüşlerinden hareketle W. Müller tarafı:ç.dan
geliştirilen modifikasyonun cerrahi
tekniği
v·e. soiİı:ıçıarı:• fü1aiirilee€ktir.
dar

',

... :Olgulara anterdcla'.teral 'pahı:pate1Ii:ir kesiyle girildi. Ensizyonla proksimalde süpetfiı;>ia.l fasiada,n başlamak ü:ı:ere, . distalde lig.
P,ateııarıun .lat~raı, kenarı_ ortaya.ko:ç.du. Bunu
takiben tabakalar subfasial ın,ediale kaga:r
disseke edildi. Bu disseksiyonla N. Safeneus'un iiıfrapatellar dallahruıi:ı ıezyon:Ian sbnrasırida görülebilecek agrılı rtörinomlar ve parestetik ala:nlardaıi sakınılııiış olundu. Bunu
takiben retinaklumun bütünlüğü ortaya konduktan sonra lifleri istikametinde Hoffa
yağ yastikcığına kadar açıld~. Artrotominin
uzunluğu konvensiyonel
meniskus ope:rasyonbrı için yapılan a:rtrotomiden biraz daha
uzun olmaktayfü. Artrotomiyi takiben diz içi

* Ankara Numune Hast. I. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
** Bruderholz Kanton Hastanesi Ortopedi Kliniği Başasistanı,
*'"* Bruderholz Kanton Hastanesi Ortopedi Kliniği Şefi.
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Başasistanı..

yapılaııı

ve patolojiler direkt

görüş

altında

gözlendi.
Ön çapraz bağ rekonsruksiyon endikasyonu .konulan olgularda lateral taraf geçilerek, iliotibiaLbantıın 1/3 alt bölümü femur
mctafizi hizaslll.dan lif~eri istikametinde 1015 cm açıldı .. Buradan septum intermuskulanıye ulaşıldı. Bu yapınıµ prolu;imalinde arteria genu lateralis süperior ve eşlik eden
veni izlendi. Bu vasküler yapının hemen yanınaı daha sonraki aşamalarda · trasplantın
lateral stabilizasyonunu sağlayacak ipeklerin
tespiti için bir vida yerleştiıildi. Effektif bir
stabilizasyon için vidanınfemurda: dorsal 1/3
bölüme otuı:masına çlik4at edildi. Bu vasküler yr.pının dis~.alinden lateral femur:kondilinin .üzeri palpe edilerek «over th.e top» geçic
~·i~ı yolu için s4Jrpı;ıriostea~ ı>ıyııı.ldı.

Lig. :Patella trartsplantiyla

yapılan ört

Çapraz· bağ

rekonsruksiyorı1arında' tibial yuc
vafün ..hazirfanması konusunda ·geni'Ş biır fi:
kir' birliği . :vardır; <ı,5,8)' Pes anseriusun ön
kenarının

ben,

altina vida yerleştiıiilmesini taki"
eklem içinde Hoffa yağ yas-

perfaıratörle

tıkcığının arkasınd~rı, 1 emirı,~n~ia:rpIJ;, öpü~den

delindi. Bu'· delik io ·mm.lik
k}iretlc genişletndi.., Tibiay)·, tak!ben .femoral
koı:npı:>ı;ı.ent 1hazırlandı .. Fem.or~l-komponentin
hazıırlanmas) ·için diz. 13.0 .:derece. •flekşiyona
g.etirilere.k vaırus: !)t;resi verildikten soı;ını. latoral kondilin iç yüzünde yeterli bir. görünüm sağlandı..
çıkacak şekilde

Later.al ...kondilin , a,rka ,'j\,ıkq:dak sınıı;,mın
hemen üzerinden ikinci yuva· haZırlaiıdı.
Açı.lan, bu. yuya. YJ!l~ ıqo mm lik .. kip"etle.ge~
nişletildi.. Yuva içerisirıden 2 mm perfaratör
ucuyla:ikt adet transosser: delirıdi. Dizin 130
derecelik fleksiyonunda bu deliklerin lirıea
asperanın . ön dudağından
dışarı.
çıkması
amaçlandı.

Trarisplantat olarak 10 mm enirıde ostaoligamenter bir flebide içeren, patella ve tibial kemik bloklu lig, Patellanın o."'ta ·1/3 bölümü kullanııldı. '«Over the toP» geçiş amacıy
la kullanılacak olan osteoligamemter flep galca aponeurotikadan peıriostuda içerecek .şe-

kilde keskirı. ,.disseksiyonla alındı. Ortalama
2-3 cm'lik flebi takiben pateııanın alt polünden . .v:e tüberositas..tibiadan dörtgen biçiminde kemik bloklar kaldıaldı. Patellar ve tibial k~~ik bloklarla, osteoligamentöz flepten
nonrezoc:bab materyallerin tesbiti için ikişer
delik delindi ve ipeklerle tesbit edildi.
transplantat irıfrapatellar
beraber tibial ve femoral
oluğa yerleştiridli .. Transplantatta oluşabile
cek dolanım bozuklukları ve uzunlukkaybın
d"n s::ıkınmak amacıy.la dönmelere engel
olundu. Femoral oluk için hazırlanan kemik
blok tr.ansos.söz de~iklerden· geÇirilen ipeklerin yardımuyla sııi:ica.oturrtuldu. Gerginlik ti
bialoluktan aşağıya çekilen ipeklerle.sağlan
dığı l9in; transplantın tibial. oıl'ık içerisirıde
hanıkı=ıt ~tme~~si ~m~çl~!l.çiı,." . .
·
Hazırlanan

yağ

yastıkoığıyla

T~~ılsi:>1atitın doğrtfl:Zomdttik konumubu
- ~f ,'. :: -::: ; - . ',- '
-: ı :· f C":'
J «,,_ , -;· - '. _ _;--- ~-,
t.est etmek. için diz .so derece fleksiyond<ıyke~. proksimal. ve 'di~t~ld~kL ipekle; ge~~cı
olarak tesbit edildi. J;!klem 90 4erece fleksiyon.' eksekstansiyÖn .·· araiı~d~ .·.hareket ettire!e~~k·
~Ö;t~ridi..:~;ıni
t~kib~~
Lach;qıann_<_\:,·tcs,,,>:.:-:"'"
__ ,;:;
::-1-- .;::_-_,; __tr yapıldı ve testin negatif olduğu sıradaki
gdrginlik ideai• k'abtil''eaÜdi. BÜ t~st1~'rl: ta:/·-~::: i
/·::-:;,,,ç,.;;;~.?ı;,:,\"f ,:.·'· ,.~'~
kiben her iki kemik bloğu tutan ipeklerden
önee· prokshnalde1ı:iler sonra ; dista1dekiler
ideal gerginlikte vidalara düğümlendi.: '~:fon
olarak «ovei· 'the:: 'tÖJ:f'«geÇ:Lrilen'·osteôligamente:- flebi tutan ipekler aynı gerkirılikte proksima1 vidaya tesbit edildi.
'"''

,,

,-

'

" ' :< - -

~--

J,>-:ı.·

t : ; _:

,

- --

-

- ;./ --

-

- -

-~·,;

,.Çalışmamızda'-c1981-1984 ·yılları ·arasın

da Bruder!l:ıolz Kanton Hastanesinde bu modifikasyonla .ön çap:rnz bağ tamiri yapılan
2CO olgunun dosyaları· 1988 'yılı sonunda tarafimızdan retrograt incelenmiştir. Effektif bir
yak'.laşmi yapabilmek :içirı ameliyat raporlada tüm ön çaprak bağ tamiri yapılan olgular
değerlendirilmiştir.

Olgulardan % 80'ni. ilk operasyondur,
% 20'si ikinci veya uçuncü
cerrahi girişimdir.
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Olguların postooperatif ortalama iki sonraki sonuçlar :

Objektif
sonuçlar

Subjektif sonuçlar
Çok iyi :
İyi

mal

kısmen

% 15

normal % 10

: eski halinden iyi fakat nordeğil % 80

Orta : ·yalriız küçük
ğişiklikler % 8
Kötü : hiç bir

birtakım

de-

.

.değişiklik

% 75

yok %

% 8
% 2

şeklinde belirlenmiştir.

Primer cerrahi girişim yapılan olgularda baş&ısızlık kriteri olarak Pivot Shift tes-ti değerlendirilmiştir. Ortalama postoperatif
iki yıl sonra olguların. % 15'inde .pozitif devam ediyordu. Bunlatın % lO'u yalnız ön
çapr~z bağ tamiri yapılan olgular. % 5'ise
kombine bağ tamiri yapılan olgulardır.
Birden fazla cerrahi girişim yapılan olguforda ise primer başars~zlık kriterinin hareket kısıtlılığı olduğu izlenilmiıştir.
Olgularıın

% 20'.sinde 10 derece ve daha
fazla fleksiyon kaybı,
% 24'de 5. derece ve daha fazla fleksiyon
kaybı,

% 10 ise diz

ağrısı

tesbit edildi.

ta bu ise zamanla femoral oluğun ve. transp-·
lantın aşınımına neden olmaktadır. W. Müller'in bu modifikasyonuyla transplantın femoral bölgeye iki parçalı ve yelpaze şeklin
de yapışma alaruyla bağlanması, dönmelerde ve stress dağılımında daha olumlu olmaktadı.ır. Aynca transplantın bu bölümüylede
ön çapraz bağın gerçek yapısına benzer bir
kopyasi elde edilmektedir.
Günümüzde ön çapraz bağ tamirleri .konusunda sayQsız. çalışma vardır. Bu çalışma
laırın ve sonuçlanıru.zın ışığı altında rekonruksiyonda, yalnız ön çapraz bağın tamirinin yeterli olmadığı izlenmektedir. Başarılı
sonuçlar ancak meniskusların, iç ve dış yan
bağın, arcuat ligament, popliteal tendon gibi eşlik edebilecek lezyonların: tamiırinin bir
bütün halinde ele alınmasıyla gerçek leşmek
tedir. Ön çapraz bağ içinde, Noyes ve
Clancy'in yöntemlerine ilave olarak W. Müllerin daıha iyi anatomik uyumluluk sağlayan
modifik<'syonunun konu üzerine günümüzde
son aşama olduğu kanısındayız.
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Anterior Kruçiat Ligament Rekonstrüksiyonunda Sentetik
Materyaller (Ön Tecrübeler)
* Dr. Ethem GÜR

* Dr. Ömer ŞARLAK

in chıronic knee instabilities due to anterior cruciate ligament, there ara many cases which have still extreme instability in
spite of many surgical techniques being carried out. in these cases, generally, one or
both rnenisci were excised, the tissues reguired for reconstruction were dam<ıged or
used before.

görmüş

veya da:ha önce rekonstrüksiyon için
böyle olgularda allogenic
tendon grefleri 2,10 ve artificiel materyelin
12 diz rekoınstrüksiyonlarında kulla.nıln$sı
orta.ya çıkmıştır. İnfekte olmayan amputasyon ve taze kadavralardan alınan allogreflerin kullanımı, yapılan ACL rekonstrüksiyonlaırında elde edilen sonuçların başarılı olduğu
Demichew 2 ve Shino 10 tarafından
yayınlanmış, fakat yöntemin kullanımı yaykullanılmıştır. İşte

in 1988, in our department, su;rgical reconstruction with Dacron Ligament implants
were·performed in 9 cases with chronic knee
insta.bility due to ACL insufficiency and medial and la.teral reconstructions were added
to this procedure in rotatory instabilities. in
this study, methods, mdications and contrendications were discussed and the la.te results couldnte be given because Of the new-

gınlaşmamıştır.

Günümüzde 6 tip synthethic materyel
klinik kullanım ve sonuçlarıı araştırma safhasındadır.

ness of the procedure.
GİRİŞ:

Günümüzde anterior cruciate ligament
veya yetersizlikleri ortopedinin çözüm
bekleyen problemleri arasındadır. Akut anterior cruciate yırtıklarında cerrahi girişi
min uzun tı;.kip dönemlerindeki sonuçlan
hayal kırıcıdır (5). Bu nedenledir ACL yetersizliklerinde autogenöz doku, allogenic tendon greflerı ve synthethic materyallerle ıre
konstrüksiyon yöntemleri ortaya çıkmıştır.
Autogenöz dokularla rekonst,rüksiyon ameliyatlarında elde edilen başarılı
sonuçlarla
birlikte ba2ll olgularda yapılan tamirin başarısızlığa dönüştüğft, olguların dizinde instabilitenin devam ettiği görülmektedir. Bu
olgularda bir veya iki menisküs çıkartılmış,
tamir için gerekli olabilecek dokular hasar

1 -

Ca:rbon Fiber,

2 -

High-Streng'}ıt Dacıron,

3 -

Dacron-Dexon Composite

-! -

Ligament

Augmentation

Device

CLAD>,

yırtık

5 -

Teflon,

6-

Bovine Tendon Protezleri.

Carbon Fiber implantlarıyla tendon ve
ligamont tamirleri hakkında çok fazla çalış
ma mevcuttur Cl,4,6,9,12). Klinik uygulamadan elde edilen sonuçlar tartışmalıdır. Rushton (9) nın Carbon-Fibre implantlan ile ACL
rekonstrüksiyonu yaptığı 39 olgunun IO'unda
synovitis gelişmiş ve eklem içinde carbon
partikülleri görülmüştür. Halbuki Jenkins C4l
in 102 olguluk serisinde, önemli bir komplikasyon bildirilmemiştir. [.eysnon (6) ise çalış
masında klinik ve makroskopik olarak synovitis saptayamamış, mikroskopik olarak

* GATA Ortopedi ve Tuavmatoloji Anabilim
** GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
*** GATA Ortopedi ve Tuavmatoloji Anabilim
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Dalı
Dalı

Doçenti,
Profesörü,

Dalı. Yardımcı

Doçenti.

synoYial ir':itr.sycm
tir.

nııffcut olduğü belirtmiş

High-Sta"engh
dacron,
DacroncDexon
Composite'leri, LAD, Teflon ve Bovine Tendon .protezleri ile yapılan klinik ve deneysel
çalışmalar devam etmektedir. (1,3,5,7,11) Bu
yoğun çalışmaya .rağmen ligament ve tendon rekonstrüksiyonları için ideal protez
sapt2namamış fakat implantla;rın aşağıdaki
3 kritere uyacak tarzda yapılması belirtilmiş
tir 5.
al Implant no::mal dokunun
lcrakterlerine haiz olmalı,

mekanik

bl Kollegen teşekkülü için fibrogenic
kapasitesi bulunmalı,

3 - - ACL yokluğu veya yetersizliğinde
primcr rekonstrüktif eleman olarak,
4

·Akut ACL yaralanmalannda,

Synthethic materyelletin anteıior cruciatm akut yaralanmaları veya kromik instabilitelerinde primer tamir elemanı olarak
kulla..-rıılması münakaşalıdır.
(4,5,ll,12,l Jenkins (4J ve Kennedy (5) akut veya kronik
her olguda synthetihicleri kullanmışlar fakat
Woods (12) sadece otojen dokularla tamir mümkün değilSe bu implantlann kullanılabileceğini belirtmiştir.

Dizlerin ileri derecede dejene.:-atif arthbulunanlarla, infekte olgularda synthethic'lerin kuUanılması kontrendikedir.
ıitis

.el Teşekkül edecek fibrogenin normal
morfolO[jik karakterde olması gereklidir.

GEREÇ ve YÖNTEM :

2 - Tamir için kullamlabilecek · dokular
daha prirnef yaıtalanma sırasında hasar· gör-

1986 yılı içinde Gülhane As. Tıp Akd.
As. Tıp Fakültesi Ortopedi ve T.:-avmatoloji
Ana bilim dalında 9 olguya Darn·on grefi ile
Anterior Cruciate Ligament rekonstrüksiyonu yapılmıştır. Olguların hepsi e.:-kek olup,
en yaşlı olgu 48 ve endgenç olgu 23 yaşında
idi. CYaş ortalaro,ası 27) Olgulann instabilite
tiplanne göre dağılımı ve preoperatif dönemde uygulanan tedavi Tablo I'de gösteıilmiş·

müşse,

tiıt.

Synthethic materyelin
kasyonian şunlardır.

kullanılma endi-

1 - Anterior cticiate ligament yokluğu
veya yetersizliğinde autogenous doku ile• yalan rekonstrüksiyonlar başarısızsa,

TABLO: I
Olguilann Instabilite ve Preoperatif Tedaviye Göre

Dağılımı

Instabilite Tipi :

Preoperatif Tedavi :

1-

Kombine

Med. Menisektomi, Pes Plasty

2 -

Kombine

Med. Lat. Menisektomi

3 -

Antero lateral lnst.

Lat. Menisektomi, Ellison

4 -

Anteromedial

Med. Menisektomi, Med. oKll. iLigam tam.

5 -

Anteromedial

Konservatif

6-

Anterior

Med. Menisek.

7 -

Anterior

Med. Menisek .. primer ACL tamiri

s -

Anterio:r

Med. Menisektomi

9 -

Anterior.

Konservatif

~~~~~~~~-
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Yöntemin uygulandığı dokuz olguda insizyon, instabilitc tipine ve ameliyat öncesi
planlanan cerrahi yönteme göre seçildi. CAnteromedial-anterolateraD. Eklem açıldığımda
menisküsler, eklem yüzleri, synovium, ligamentler kontrol edildi. Femur lateral kondili
ve proksimal tibadaki tünellerin hazırlan
masından Nisonson drill guide systemi kullanıldı. Instabilite tipi ve ameliyat
öncesi
planlamaya göre rekonstrüksiyon iki yöntemle yapıldı.
ı -- Dacron greı tıaL:ırlanan tünellerden
geçirilip önce tibia p::oksimaline bir staple
1lc fikso cdildL Diz 5-10 derece fleksiyona
getirilip (Stryker Dacron Graft iıistruction
booklctinde önerildiği gibi) gref r..zami gerginlikte tutularak, diğer bir staple ile femm·
i::,r:;:lLiııe t:z,::;bit e:ln·;t <Şekil-1) Anteromedlnı irıstabilitcli
olgularda Sartorius'un öne
t~·r.n::fı.sri ve Pes Plasty yönteme eklendi.

2 yapışma
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:

ı Dacron Gref ile ACL
rekonstrüksiyonu

yeri

sağlam

Gerdy tüberkülü

bırakılarak

20

cm.

ve 2 cm. genişliğinde bir şerit
hazıırlandı. Dacron, hazırlanan bu şeride sa..
rılarak, gref ve iliotibial band O vicrly ile
sütüre edildi. Böylece Dacron grcf etrafı iliotibial bandla çevrili tüp haline
getiirldi.
Hazırlanan tüp proksimnl tibiada Gerdy tüberkülü ile ACL yapışma yeri a:-asında ve
femur latenıl kondilinde hazırkm'n tünc:ıcr
den geçirilip diz 5-10° fleksiyonda iken stap·
le'lar yardımı ile azami gerginlikte fikse
edildi. (Şekil 2l Late::al rekonstrüksiyon gereken olgularda ise yönteme ilave olarak
iii:·'.ibid bsndl 1 çeYdli g;rcf fcmur iateral
uzunluğunda

Şekil

Şekil

İliotibal banddan

: 2 Dacron grefin çevresine iliotibial
banddan hazıl"lanan . şeridin sarıl
ması ile ACL rekoristrüksiyonu

kondiline fikse edildikten sonra fibular kolleteral ligament altından geçi.:ilip gergin
vaziyette iken proksimal tibia:.1111 lateraline
üçünçü bir staple ile tutturuldu. CModifi
ye Mc Intoshl Ccrrr,hi girişimin sonunda
ekstremite diz 35-40° fleksiyonda, nötra1 rotasyonda ikrn a.l'.,:1 tcsbitin0 alındı. Olguların hep.sine turnik ~
ş.işitilmezden önce ve
ameliyatı takibn ilk 24 saatte geniş spekturumlu antibiyotiklo profilaksi yapıldı. Ameliyr..t sırasında görülen patoloji ve uygulanan yöntem tablo 2'de gösterilmiştir.

TABLO: 2
Ameliyat sırasında tesbit edilen patoloji ve uygulanan cerrahi yöntem.

Instabilitc

Tipı

Kombine
Kombine

Ameliyatta Görülen Eklem İçi.
Patoloji
ACL yok. Med. kandil defek'.:i
ACL yok, Lat. mens.
. Lat. lwndil def.

yırtığı,

Uygulanan Cerrahi Yöntem
. Mod. Mc Intosh
Mod. Mc .Intosh
Sartorius transferi,
Pes Plasty_.

Anterolateral

ACL yok, lat. kondil dej.

Dr.cron greft.

Anternmedial

ACL yok, Med. kondil de:j.

Mod. Mc lntosh

Anteromedial

ACL yok, Med. Menis.
Mcd. kondil deft.

Anterior

ACL yok

Mod. Mc Intosh

Aiı.terior

ACL fibrotik, Med. Kondil dej.

Mod. Mc Intosh

yırtığı

Dacron + Sartorius transferi,
Pes Plasty.

Anterior

ACL fibrotik,

Dacron greft.

Anterior

ACL yok, Med. Menisküs
per. yırtığı

Dacron greft.

Heffi~V~k dren postoperatif ı. gün çekildi ve olgular fizyoterapist k.ontrolünde rehabilitasyona başlandı. ·Postoperatİf3 .. günü
olgular koltuk değnekleri yardımı ile ameliyatlı ekstremiteleıine
ağırlık verilmeksizin
yürütüldü. Postopratif 12. gün sütürleri alıı
nan olguların alçıları 2. ay sonunda çıkar
tılıp fizik tedavi ve rehabilitasyona başlandı.
Olguların ameliyatlı ekstremitelerine ağırlık
vererek yürümelerine diz eklemi fleksiyonu
90° ve ekstansiyon tam olarak yapılabildiğin
de müsaade edildi. Olgulara !I..enox Hill
breysinden adapte ettiğimiz breysi altı ay
süre ile kullanmaları öğütlendi.

1 - M~nisküslerin longitudinal . yırtıkla
rı ile birlikte olan 'ACL yetedizliklerinde
yırtık olrln menisküs tarafından koridilde 3-4
cm büyüklüğüiıdc eklem kartÜe}inın tamamen harap olduğu defekt oluşmaktadır. c2
olguda)

2 Rekonstrüksiyon sırasında Dacron
grcfin iliotibir:l band'dan hazırlanan şe.."itle
sarılması stabilizasyonu arttırmaktadır.
3 - Olguların hiçbirinde takip süresince klinik 012.rak synovitis gelişmemiştir. Diz
ekleminde elde edilen stabilizasyon memnuniyet vericidir.

KAYNAKLAR
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riz.
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·Dizin· Laterar instabfütelerinde :Uyguladığımız Yöntem. ve Sonuçlarımız
·* Op. Dr. Rebii KURULTAY
*" Dr. Metin ÇÖMLEKÇİOGLU

Günümüzde hızlı taşıtlarla: meydana gelen kazalar ve atletik yaralanmalardan dolayı diz ligamentlerindeki triavmatik lezyonlar gitikçe artmaktadır. Sonuçta travma sonrası dizin lateral .stabilizatörleri olan iliotibial bant; popliteus. tendonu ve lateraı kollateraı ligamentde zedelenme ile varus .deformitesi ve· ıatetaı tibial kandilin antrior ve
posterior luksasyonu oliıŞur. Lateral instabilitenin
yaygın şekli anterolateral
rota.tor
instabilitedi:- ·Cl, 5l.

en

LateraI komponent daha fazla komplike
ve daha az anlaşılmış olmasına ırağmen temel cerrahi prensipler medialde uygulanand2·iil farklı değildir.
1. Tibianın midlateral aksından posteriorda orta hatta .doğru ka.Psüler ve kollateral ligamentoz yapıların normal gerginliğin
de restorasyon.
2. Dokular zayıf olduğunda yapılaırın
fascial sütür ile sağlam1aştıırlması.
3. Menisektomi

yapılabilir.

4. Rekonstrikte edilen dokuların dinamik transferler ile sağlamlaştırılması.
5. Postoperatif

bakım

ve rehabilitasyon.

İliotibial bantı

kullanarak yapılan Ekstra-artiküler işlemlerin iki temel tipi vardır.
ı. Mc intoch ve modifikasyonlannda statik
kontrölü sağlama. 2. Ellison yönteminde :
Tam extansiyon sırasında tibianın kuvvetli
Qadriceps ile öne doğru deplasmanını önlemek için dinamik bir güç oluşturmak. Cl,3)

GEREÇ ve YÖNTEM :
Ankara Numune Hastanesi 1. Ortopedi
ve Travmatoloji Kliniğine 1984-1986 yıllan

arasında 16 lateral ve anterolateral diz eklemi instabilitesi olan hasta yatırılmış olup
bunların ıo·una çeşitli yöntemlerin yanında
iliotibia1 bantıiı flep haline getirilerek bir
vida ile femur alt ucuna tespiti yöntemini
uygul2,dık. Ofgulanmızın 8i eTkek, 2'si kadındı. ô'sı trafik kazası, 4'ü · spor yaralanması sonucu müraeaat etmişlerdi. 6'sı travmadan sonra ilk üç ·ay içerismde 4'ü ise daha
geç olarak qaşvu.ı.~uşlardı. Olguları.Iiıızın
ba$vuru nedenleri yürürken ve koşarken dizinde güvensizlik hissi, ve dizinde boşalma
yakınmaları .idi. En küçükyaş 19, .en bl;iyük
yaş 50 olup ortalama yaş 28.1 dir. Patoloii 6
dizde sağ, 4 dizde solda lokalize idi. Olguların 4'ünde tibia dış plato kırığı: instabiliteye
c-şlik etmekteydi.
Olgulaırımız,

varus stres, testi ve test uy-

gulanırken çekilen .ön-arka · grafilerde .açı

h>nmalarla değerlendirildi. Lateral açılanma
4 olguda Grade III (10 mm.' den fazlal, 6 olguda ise Grade II (5-10 mm. arası) olarak
değerlendirildi.

Ameliyat Yöntemi : Diz 90° de lateraı
insizyonla girişimde bulunulur. İnsizyon distalde Gerdy tüberkülünden yukarıda lateral
femuır kondilinin proksimalme
kadar uzanır. İliotibial bantın en kalın orta bölümünden 18 cm uzunluğunda, 2.5 cm genişliğinde
flep hazırlanır. Bu iliotibial flebin proksimal
ve distaı yapışma yerleri sağlam bırakılmış
tır. Femur distalinde vastus lateralis adeıesi
lifleri bir pens ile sıyrılır ve kemiğe ulaşılır.
Femur 1/3 alt kısmına çıkartılan iliotibial
flep gergin olarak bir adet pullu vida ile
tespit edilir. Diz 30°-45° fleksiyonda uzun bacak alçısı yapılır.

* İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi Ortopedi ve Tıravmatoloii Kliniği Şefi.
** Ankara Numune Hastanesi 1. Ortopedi ve Travınatolo~i Kliniği Asistall!l.
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Olgularımıza preoperatif ve postoperatif
hemen aktif quadriceps, ·hamstring ve kalça
<>.bduktor adele egzcrstı)t1rj . fizyoterapist
kontrolunda b<'şlatııldı. ı.s ay süreyle alçı.
içinde tutulan hastalar ameliyatlı ekstremiteye yük rverrneksizin koltuk deyneklen ile
yü;iitüldfu;Alçı··çıkar~ıldıktan .sonra sıkı bir
rehabilitasyon programı ile 1 ay içinde yürümeye ,izin . verildi. .Sonuçlarımız O'Donoghue
( 11).'nin subjektif ve
objektif değerlendirme
leri~e göre yapıldı. Subjektif değe:-lendirme
de : Ağrı, boşaJma ve takılma hissi, şişlik,
hareketlerde. kısıtlanma. Objektif·. değerlen
dlrmec:le : Yan bağ instabilitesi, quadriceps
atrofisi, diz hareketleri esas alındı. Son:uçlarım~z iYi ve çok iyi olarak değerlendİİildi.
İki ol~muz balen· spor yaşamlarına devam
etrri.ektedirler. Olgulann .tümünde varus
stres testi negatif ve diz hareketlen normal
bulunçiµ, .

Preoperatif ve• postoperatif ı. günden
sonra yapılan sıki bit fizik tedavi rehabilitasyon programı uygulımmasının sonuçları
mızın çok iyi olmaSında rolü büyüktür.
Sonuç olarak dizin lateral instabiliteleriiide.. uyguladığımız'. bu yöntemin az. Şokan
olması, infeksiyon riskinin az olması, eklem:
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de lezyon bırakmıyacak girişim olması, hastanın çabllk
rehabilite edilmesi yönünden
tercih edilecek bir yöntem olduğu kanısın
dayız.·
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Bir Olgu Nedeniyle Eklem içine Yapılan Kortizonun Yan Etkileri
* Dr. Yaman EGE
Eklem içine sık sık tekrarlanarak yapı
lan kortikosteroid injeksiyonlannın eklem kı
kırdağı için zararlı olduğu bu güne kadar
çeşitli yazarlarca bildirilmiştir. (2,3,4.} Buna
rağmen kortizonun
sistemik yan etkilerinden kaçınma düşüncesiyle eklem içine verilmesi
çok taraftar bulmuştur. (1,5.) Fakat
b{ı şekilde tedavi. edilen. hastaların dikkatli
takibi soıiuctl Oharcot eklemine benzer
ropatilerin gözlenmiş olduğu bu .eklem ıçı
steroid verilınesiyle Jıarap oimuş kartilajda
ağrının kalkmasıyla binen yükün
artması,
lmrtilajm incelmesine ve stabilitenin bozullll1cZ"'lHi:+ şebsp C(.lı;luğu,.• b}ldirilmiştir6.

art-

:ijqpıatoid·Artrit tarı1~ı.konulan.13 yaşın
daki hastamıza yapılan .kortizon tedavisinin
sonuçları serthalindeki filmlerin 've kan
bulguları. ile takdim etmeyi .uygun buldUın.
.
..

.KLİNİK otfuu : .
K: 'M. 13 yaŞında e~~ek

çocuk. Kasım
1978.sene$inde düşme neticesi sağ dizinde yara
i:igri olrnuŞtur. iki gw sonrada .dizde
kızar.ıJdık, şişlik ve ateş yükselmesi başlamış. Pok.tora müracaat etmiş. CResim -:- ıı
Artrit teşhisi ne eklem .direne ~ilmiş'. Hastanın şikayetlen'?bir iki gün içinde geçmiş.
Ocak ·fası de sağ •. di:zinde aniden şişine. ve
kızaiıkhk olmuş. Tekrar ayhı doktora rrıu.-aca.a.t etmişler, labaratuar .tetkikleri ve rnm
istenmiş (Tablo - 1). CResim - 2l. Röntgende bir özellik tespit edilmemiş, Hcstaya antibiyotik ve aspirin. tedavisi verilerek üç ay:
tod~viye devı;ı.m ;edil:qıiştir. 4.31981 tarihinde
kan tetkikleri yapılmış CTablo - 1). Aynı tedaviye iki ay. daha devam edilmiş, kan tetkilderi tekrarlanmış .CTablo - 1). Hasta tame.men rahatlamış, şişlik ve kızarıklık geçmil} tamamen normal hayatına dönmüştüı-.
Bir sene sonra tekrar dizindeki ağrı nede~iyle aynı doktofa müracaat etmişler, kan

ve

Resim :

'2

tetkikleri ve film isteınmış (Tablo - 1), <Resim. - 3J. Aspi;-in tedavisine günde üç tane
~l~rak başlanmış. İki l1afta.de~am edÜmesi
9'nm:Ümiş, şi1rnyetlerinirl: ·azalmasının netice~.fodc, onbcş gün sonra aspirin tedrrvisi kesilmiş.. 23 G.1082 tadhi.nde dizinde tekraı::- kıza
rıldık ()ıuşmuş ..Kan tetkikleri yapılmış CTabl~ - .1). Doktorun tavsiyesi ile bademdk
~meliyatı geçirmiş. 4.l0.1982 de hastanın. şi
İı;a:yetl~rinin geçmemesi ve. ·dizdeki şişlik,
ateşin, kizankiığın artması ile romatizma!
hastalriklar doktorun~ m:üracdat etmiş .. Dokfor tarafından dize ponksiyon yapılmış ve
eklem içine :1 ampul kortizC>:rı uygulanmış.
.Ponksiyon mataty2linden kültür .;,e .arltibiyograrn yapılmış. Klütfude Staphylococus
Albus ürüyerek antlbiyogramda Carbenicilin
ve GaramyCine hassas çıkmış. Onbeş günde
bir Penadür tedavisine ve beş günde üç defa
kortizonun ·eklem içine yapılmasına bi:tşlan~
mış. 19.10.1982 de dizde tekrar ponksiyon
yapilmış ve kan tetkiki istenmiş (Tablo - ll ·
~astariın ·şikayetlerinin iyice artması ve atc-

~i;t;:;~b:ul ~Deniz: Hastahanesi Ortopedi ve. Tra~atoloji Kliniği Şefi.
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;;in yükselmesi ile lıasta romatizma doktoru
t;::rafından
23.10.1982 tarihinde Teşfikiye
Sağlık Evi Hast?ih,anesine
gönderilmiştir.
Hastanın . ateşi 39 ,5 derecede görülerek septil{ aırtrit teşhisi konulmuş, aynı gün eklem
açılarak eklem drene edimiş ve kapalı d~"e
neja alınmıştır. Ameliyat sırasında alınan
materyelde kültür ve antibiyogram yapılmış.
Kültür neticesi hemoliz yapan beyaz stafilokok ürediğini ve kefliri, Rifocin, Cloramfenikol 3 pozitif ha8Sasiyet gösterdiği görülerek
eklem yıkanmasına devam edilmiş. Po.stoperatif 5 güne kadar ateşin 39 derece cwarın
da olduğu, daha sonr~ düşerek 37,5, 37,36,5
derece sıpınnda kaldığı görülmüştür. Eklem
drenejma ıo gün devam edilmiş 13'ürıeü günü dikişleri alınmış. 10.11.1982 günü dikiş
yerinden gelen akıntıdan külJ.tür ve antibiyogram yapılarak steril kaldığı görülmüş.
30. 10.1982 de yapılan kan tetkikleri (Tablo 1) eritrosit ve hemotokrit'te düşme görülerek hastaya üç ünite kan verilmiş ve 6.12.1'<'82
günü hastaya kan tetkiki yapılmış CTablo -1)
ve diren yerinden gelen mayiden kültür steril kalmış. Hastanın şikayetlerinin azalması
na ı:rağmen sedimantasyonun ve ASO'nun
yüksek çıkması nedeniyle tekrar gün aşın
olmak üzere 4 defa kortizon yapılmıış. Şika
yetıe:i. geçmiş 20. Ocak. 1983 de hasta tekrar
bize kontrole gelnıi~.
Yapılan muayenede
dizde ıaksite görülerek iki taraflı stress filmleri çekilmiş. CResim - 5,5 - A,5 - B,5 - C,6).
Eklemin iyice kaydığı görülerek taraf al~ya
alınarak 4 hafta kalması önerilmiş. Bu süre
içinde tekrar romatizzma doktoruna gidilmiş, romatizma doktoru alçının eklem bölgesinden bir pencere acilmasını ve buradan
kortizon yapılması gerektiğini söylemiş. Biz
bu tedavinin artık yapılmasınıın son derece
sakıncalı olduğunu hasta sahiplerine anlatı
yoruz. Hasta bize uzun Zaınan gelmiyor. Bu
arada hasta Ankara Til"afik Hastahanesine
mürc:.caçı.t etmiş. Burada çekilen
filmlerde
CResim - 7, 7-A). Eklem kartilajında harabiyet, ve bağlardçı. laksite görülerek uzun bacak breysi tavsiye edilmiş.
Ancak breysi
kullanmamış ve İstanbula dönüşünde tekrar
romatizma doktoru tarafından gün aşın olmak üzere 8 defa daha kortizon yapılmış ve
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Resim: 5-C

Resim: 7.A
20.7.1983'de yapılan kan tetkiklerinde CResim - sı. Eklemlerin kartilaiının tamamen
eridiği ve eklemin
Charcot eklemi haline döndüğÜ göriilmüştür. Hastaya breys ve
daha sonrada ameliyat önerilmiştir. Hasta
tedaviyi kabuı etmediğinden gitmiştir.
ÖZET:
Bilinçsiz olarak diz eklemi içine yapılan
kortizonun eklem kartilajıru. bozara}{ Chartcot eklemi haline dönüştüğüne değinildi,
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Artroskopik muayene ile sinovya, eklem
mehiskuslar, ön çapraz bağ, suprapatclla:r poş, fat pat açıklıkla görülür. Sinovyadan direk görerek bföpsi alınır; Ancak
artroskopi ile arka çapraz bağı, popliteal ala"
nı, meniskusla..""Ih postcro latehıl bölümünü
görinek mümkün değildir. Ayrıca oklem seıi;~
liklerinde, sinöv'Yal hipertröfi ve fat pat an
büyült oiciuğı.ı ;durumlarda, travmatik deje::
neratif leiyofüarda hasSas bir artroskopik
mtıayt."Iie yej:jmak mü'.mkün olamaz 3,0,10,rn:
kıkırdağı,

GEREÇ ve YÖNTEM :

mua.Y,ene.,ıçm,

··Wolf

::·.""'·!·:
:markı;ı

10° .: ba.kış açıJı artır~lu;>P;. ,.ıcı{qtpğnaf:;:, çe~i:mi

yaygınlık kazanması

çok daha.· ifonraki yıl
ladJ~l:iıfü{ştif. Bu konudaki ilk ç_~b.Şmalar
,.< ,'
İsviçre'de Biroh.er ve Japonya'da Takagi tarafıncifl.I). başlajılr.Q.ış ve· pirkaç· d~eyse~ çalışma.• yaı::11ımıştır~ Ds,.pa .sonr~lti~..Y:ıllar,4a,Ta
kagi,. ye Watap.ab~in artr.oskop .mod(;!llerini
geliştirm~E;i·
ile . yaygınlaşmaya; başlamış,
elektronik 2/f!}optik alanındaki gelişmelerin
de etkisi ile. :günümüzde ..birço)_{ 111erk€)zde
rutin oları;Jc kullanılmaya .başlamıştır.· 8,10;
14,15.

AK~AŞ

kenc~i

geliş~~ğj,ı:n~;.,piı; ad~pti},;;~

Tüm olgular steril ameJiyat.koşuh

ıar~.'aitında. ·:genel ap.estt:ızi ·n~ v~.:cti~ .)~o~
fle~iyon yap~,bilecek · ş~kilde ~eİiyı:ı(:ı:xLııŞa;~
smda.ı;. sar)ntilarak muayen~ edildiler. Dizin
her''n~ı k.c{mP.~tmanı, interkondiler, :alan:
meıiiskuslar, suprapatellaır poş ve patellofe~.
mora.!. eklem:c.tüm olgularda rutin olarak in'.'
celendi. Sinovyal biopsi diz içine sokulan
bi:::- biopsi pensi ile direkt olaırak artroskoptıln görülerek alındı. İlk 10 olguda, artroskopi sonrasıı cetırahi tedavi endikasyonu konulsun ya da konulma:ı3ın, tecrübemizi arttırmak ve artroskopta görüleri normal ya da
patolojik yapıfarııi çıplak: gözle görüıiümu~
nü karşılaştırma]{ . için aynı seansta arlroto-'
mi uygulandı. ·Daha $onmki olgularda ise,
artroskopi. sonrası ceııralii' tedavi enclikasyonu ko:Iluıa:rilardan seMste. yatırılaniarı aynr
seansta,. poliklinik vakası ''olarnk yapilanliiri
ise daha sonraki bfr seansta ameliyat edildi~
ler. Artroskopi sonrası cerrahi bir tedavi
uygulannıamıış .olguların hepsine de birinci
günde yürümelCFlııe izj.n verildi.
· Uyguladığtmız diz ekl~mi art.:::-osk?Pi'>fu:
i-n~in 6 ( % 15.4l sında sinovY'ai
hipertrofi, 3 (% 7.7) ünde dejeneratif artrit,
9 C%' 23.il uiıda medial meniskus yrrtığı, 5
C% 12 _8) inde lateralmeniskus·yırtığı, 2 C%

den sonra 39

Temmuz.1986, Mart 1981'. .tarihle:::-i arasında S.S.K. Ankara Hnstanesi ...
2 Ortoped.i ..v.e
TravmatolojiKliniğinde 37olgunun 39 dizi
a.rtroskopi yÖı{t~mi i.le .,incelendi. Olgulanıl
29 C% 78 .4) u erkek; 8 (% 21 .aı i kadiıidı. 5:1l siiıde he::- iki meniskus'yrrtığı; 2 C% 5.ll
En küçük yaşta. olan 20, en büyük yaşta olan sinde siiıovyal kondromatosis, 3 C% 7.7) ün56, y;cş ortalaması.31.8 idi. Artroskopf 21 _C%. : de medial femut<kondHinde kıhldak lezyo56.8l olguda sağ dize, 14 (% 37.8) .olguda şql mi, 1 (% 2.6l inde lateral meniskus yırtığı
dize, 2 c% 5.4l olguda da her iki ;dize UYgU:' ve ilave .olarak,.İcikırc:laiı: lezyonu, 1 C% 2,8)
lamlı.
' · '
· · i.iıde medial diskoid menislms bulundu. 39

dizin 7 C% 17.91 si artroskopik olarak no.rmal bulundu. <Tablo : Il

TABLO: 1 ARTROSKOPİK TANILAR
Arlroskopik

Tanıılar

Olgu Sayı8ı lDJz>

Sinovyaı hipertrofi•
Dejeneratif altirit
Medi~,ı meniskus yırtığı
Lateral meiıiskus yırtığı
Bilateral ıneniskus yırtığı
Sin<>vyal kondromatozi.s
Kııkıırdak lezyonu
Lateral · meniskus yırtığı.
Kııkırdak lezyonu
Diskoid meniskus
Normal

6
3
9
5
2
2
3

{% 15.4)
(% 7.7}
(% 23.ll
(%12.8)
{% 5.ll
{% 5.ll
(% 7.7)

1

(%. 2.6)

ı

(% 2.6)
{% 2,8)
(% 17.9)

TOPLAM

39 l% 100)

1
7

Normal olarak değerlendirilen bu 7 dizin 3. ünde artroskopL öncesi k~inik olarak
lat~al ·meniskus yırtığı djişünülürken, 4 üne
de, medial meniskus yırtığı! düşünülüyordu.
lv!tx:Uaı meniskus yırtığı düşünülen bir olgu
ilk yapılan l{) olgunun içinde yer .aııyorçlu
ve aynı .se~sta · artrotomi; yapıldı, menisku.
sun 1/3 orta. kısmında papağan gı;ı.gasi şek
linde yırtık ·~lduğu görüldü: Diğe~ . olgular
konser\ratii . yöntemlerle. tedavi. edildiler ve
kontrollarında artrotomiyi . gerektin;cek bir
diz.problemlerinin kalmadığı görüldü.
39 dizin 18 C% 48.1) inde klinik faİiı'ile
artroskopik tam ı.iygunluk gösteriycfrdu;
Bunlardan a. {% 15.4) sında. klinik olarak siIl!>vyaı . hiPertrofi. 8 <% 20.5) .inde medial

menisku,s yırtığı, 4 <% 102) ünde lateraı meniskus yırtığı düşünülüyordu ve bu tanılar
artroskopik olarak da doğrulandı. <Tablo : 2)

TABtO: ll KLİNİK TANI İLE ARTROSKOPİK

TANIN UYGUNLUK GÖSTERDİÖİ
Klinik ve Artroskoplk
TANI

---

Olgu Sayısı (DJzJ

SinQvyal hipertrofi
Medial meniskus .yırtığı
ta.teraı meniskus yırtığı

T()PI.Mvf

.6

Tanı

"

39 dizin 3 <% 1.1> ünde klinik tanı artroskopik olarak doğrufaiurken ilave bir patolojinin de olduğu görüldü; Bu 3· dizin bi~
ırinde lateral meniskus yırtııığna ilave olarak
femur medial · kondilinde kıkırdak :lezyonu
olduğu · görüldü· iki dizde ise · medial· nl:enis"
kus :yıtfıığıfüı. ilave olarak: lateral rtıemskusta
da yırtık vardı. CTablo : 3)
39 di:fin 11 ( % 28.2 ) inde klinik tanı ile
atroskopik tanı uygunluk göstermiyordu. 9
C% 23) dizde klinik olarak medial meniskl.lS
yırtığı djişün:ülmesine rağmen•3. C% 7;7) ün~
de ·.dejenere meniskus ve dejeneratif artirit,
1 (% 2.6) inde ise medial menisk,usun normal. ı;ıncak lateraı meniskusun .·yırtık olduğu
görüldü. 1 C% 2,6) olguda da medial diskoid
meniskus Yat'.dl· 2. C%: 5.2) dizd~; Jı:linik olarak latoral meniskus : yırtığı .· cijişünü!lüyordu
ancak birind~ , sinovyal kondromatosis diğe
rinde ise medial meniskusun yırtık olduğu
görüldü. Artroskopik. olarak .. sinovyal kondromatosis tanısı konı.ilan olgularıri radyogra-

Artroskopilı: Tanı

Olgu Sayısı <DJzl

Lateraı menisktİs yırtığı

Lateral meniSkus yıı.rtığı
lezyonu
Mediaıl meniskus ..yırtığı • Medial . meniskus yırtığı
Lateral meniskus yırtığı

2 (% 5.1)

TOPLAM

3 (o/o 7,7)

Kı,kırdak

(% 15.4)

8; <% 20.5)
(%10.2)

TABLO III: KLİNİK TANL.İLE UYGUNLUK GÖSTEREN ANCAK iL:AVE
PATOLOJİLERİ BULUNAN OLGULAR

Klinik

OLGULAR

1 C% 2.6)

TABLO·'İYi·KiİNİK TANIİLE·ARTROSKOPİK TANININ.UYGUNLUK
GeSTERDİGİ OLGULAR
.· .

Medial' meniSk\ıs yirtığı

Dei~nere meniskus
Deiene:ratif artirit
Sİn.o\ıyal koiıdromat.ôziS

(% 7.7)
(%
2.6)
1

3

ffu:iı:dak ıeiyo:iıU:

3 <%

Lateral meniskus .yırtığı
Diskoid menişkus

,.. 4terhl .meruskus .yırtığı...

Sinovyal kondromaf.OziS
'Medial meniskus yırtığı

ffferi noriiıaldi ve artroskopide eklem içinde
çok sayıda· serbest •Cisim, sinOv}ral · hipertrofi
vo sinovyal .·. villusl.arda yer yer top~laşma
olduğu gö:-üldü,. ffablo : 4) . ·
· ··
Olgulanmızın

hiçbirisinde · infeksiyon

gelişm~<ii.

TAR'.fIŞMA

Literatürde; ·artroskopi konusunda ·oldukç.:. fazla yayının olduğu görülmüştür. Dandy
4 . 800 olguluk yayu:ilnd.ı:l,. olguların % 27 sin~
efe farklı operasYon uygulandığıruı, % 32 sinde operasyondan kaçİnıldığıruı yayınlamıştır.
Yine Dandy s'-1:14 oı&-üı\lk bir başka se:risinde, olguların % 42 sinde, Gallannaugh 6 112
olguluk yayınıncla olguların 24 •ünde klinik
tanının artroskopi sonrası değiştL:'ildiğini
belirtmişlerdir. Ja'hnoon 12 400 olguluk çalı.şmasiiıda olgUlaıriiı % 37 sinin cerrahi tedavi gerekti:-diğini, % 57 siniil ise konservatif· ·yöntemlerle tedavi )edildiğini belirtmiştir.
Casscells ·3 150 olguluk serisinde. doğru· tanı
oranını %>80 ,olarak ,·vEITTlliştir. Jakson 8 200
olguluk yayınında olguların % 85 inde tanı
ve tedavi yönünden artroskopiyi çok faydalı
bulduğunu belirtmiştir. Hirschowitz 7 karşı
laştırmalı çalışmasında, m-trografi ile % 77,
p;::-trotomi ile % 80, artroskopi ile % 94 doğ
ru tanı konulabileceğini yayınlamış ve her
bir yöntemin avanta.jlan ve dezava.ntajlan
olduğunu belirtmiştir.

7.7)

1

(% 2..6).

1

(% 2.6)

1
1

C% 2:6)
(% 2.6)

11

(%28~2)

Y~unıuzda

})u kQnuda .olclukça az çayılında Altınel m 30 olgu~
iuk.cc,·isinde .doğru.. tanı oranının % 93,Ş olduğlınu bildirmiştir: Yine Altınel (2) 1~ yı
lında 45 olguluk serisıinde do~ tanı ~~anını
% 88 olarak bulduğunu yayınlamıştır.·.,1984
yılında Taşer (15) 3C>'olguluk serisi.llde oıgula
np.· % .30 unda .klinik tanı ile artroskopik talışma vardır.

1980

nının farkl!ı olduğunu beljırt;miştir.

Literatürde enfeksiyon, . kartilaıf yaralanması;. ifrtroskopun. ya da ekleme sokulan diğer. aletlerin. k~nlmasi: oldukça nadirt göİ?ülen

koplikasyonlar olarak

bildirilmişdir

3,4,6,13,

lS:.

,.Tüin·oifyaiarlar, diz· eklemi artroskopisinin, yüksek oranda doğru. tanı lfomilabilinen, çok :az komplik~yonu olan bir muayene metoduolduğunu ·belirtmişlerdir.· Yalnız
tanı problemi olan dizlerde değil ·~ynı zamandl!> ,tedavinin plan}anmasında .ve. hastalanri tak:ibiıide de çokfaydali olduğuıiu söy.
lem~ıfte'dirıer:.
. · ·.
· · ··
Bizim

çalışmamızcia

ise. artroskopi öncesi
ile artroskopik tanının uygunluk gösterm~iği 11 C% 28.2) dizde, uygunluk göstere?t" ancak ilave patolojisi bulunan 3 C% 7.7) dizde, toplam olaırak 39 dizin
14 C% 35.9) ünde farklıı bir tedavi uygulamak
gerekliliği doğmuştur. Böylece olgulanmızın
% 35.9 unda artroskopik bulguların ışığı altında faydasız bir tedavi yöntemi uygulandüşünülen tanı

masından kaçgıılJ.!lJŞ olyndu.
Klinik otarak
~.. Darıdy. J); J .. :ackıı<>~;. fl.rW.o:· The diagmeniskus yırtığı düşünülen ancak. artrc)Sl,{O.:
nps~·.of probleıns after meniscectomy, J.
pik olarak ngz:mı:ıl .. J:>:aj~ 6 C% 15.41 .di2:d~ •. .
Bone. and..Joint.Surg., 57."B : 349-352, 1975.
ise gereksiz :~f:!i!il~~r?~~i9~· belkide s~~l~µı Hc,,·c6~;,,Gaalannaugh, s. : Mttifu'seopy\ of the
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··· · ·
··· ·
·
· ·
. kne,!'l joint. Brıtısh Medical Journal. 3 :
olundu. Bu olgular konservatif yöntemlerle .'.c. ı ;'2$5 '".:' 286 , 1973.
başarılı bir şekilde tedavi edildiler ve: kont:· :::::t <ı.i
rollarında artrs1:0nı}Yıi ~erektir~~~~)?.g-~-~H.;:::i !l-: m~chowitz, D. : Clinical assessment,
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Biz de bu bulgulaJ."ın .. 1ş1ğı altında, literaof the knee, J. ·Bone and· Joint Swg.,
türdeki yazaz-lam:::gôfüŞlerine katılarak, art54-B: 310-322, 1972.
roskopinin, iyi b:ir' aiıamiiez;''dikkatli bir k'li9. Jackson, R. W.; The role of arthroscopy
nik muayeneden sonıra, tanı konulamamış
iq ,jllaı;ıastırrı.~nt,.of )h~ a.r:l?:TitiG
1
ya da revai)1antlintafi:ıhm:ış sorularih ka1ctığı
Clin. · Qrthop., 1m: 28-35,. 1974.
.şÜpheii olgularda;'' kömplikas%nıa'rı
olan
iYi b'ff yaidu:iıcr ihriayerie metodu olduğu
10: Jackson, R:
De Hı:ı.ven; K E. : A'rthrkanıs1na' vardik
.
roscopy of th~ knee: Clin. Orthop. ıo7 :·
87-92, 1975.
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.. 3;ı Cassells, s: W. ;, ArthroscQpy of the knee
Amer., 13 : 313-328, 1982.
Joint. J. Bone and Joint Surg., 53-A :
14: Tak~gi, K. .: 'I'.lıe cla~ic. -arthroscop. CÜn.
287.-298;·1971;
cir;;tıop. 167 : 6-8.< 1982.
·
·
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Dandy, O:'·

:PM'i of

J.: Jack~ii.on .&the..'w.m,anagament
: 'J1lıe im~

aithro~b6~y

of disorders of the knee. J. Bone'and Jo. int Smg,, 57-13'~; 346:348',·'l.975.

w..

15. Taser, Öı ·: Diz ekleminde a..-throskopi!
·."· Acta Orthopaediea. et Traumatologica
Turcica.: Supplertıentum: 6, ·'1984.

Çocuklarda Kalça Eklemi Sorunlarm.da UUrasonografi
* Dr; Faik ALTINTAŞ

* Dr. Şanver ERCAN

**

Dr.

İhsan ÔVER .

ÖZET:,
Çocukıaitia kaı~h ·3I{fohl.i patolojileri tam
ve tedavi yönüyle önerrf ariefuıektetlir: Kalça· ekl~i noıı~P;e~~fik,>ıY.akınp;ı.al<ıfı n~,gelen~
neliJnizçlekidüp;ı./,tapı metodlarını.: µ~gıp~a

mıza rağmen tanıya varam~Y{lP: gö~lt)m f!iitın
da tutmamız gereken olgular olmaktadır.

:·i<şs1( dt;ii~~ıL Fİ~~~eı>l: /:·S}.rt~p!3dİ.

ve
-:tr~ymat9Joii.:.'t{1lı11g.1n,<lÇ :E~iı11,· ufü6, i;\a: .N:iŞ,an
ı981 ~riıS.iTıa:a·· yiffiıi kalÇa'' eide:ıni · ı5a~9ipıiisi
olan hastaya ultrasonografi uygulandı: ..,.

xiıl~ffi~ıli.i~1 .• :5bJüiiCıi k~ıça ,,<~ıtl~nınıde
ı~iı'.ı~uf;~et!linli.!.h'':Yh'bd~ ;ve tr~ınur ·; biıŞmda

degl.şili:!i:ıt1eı'.-' tneyctfuı'a gelmiŞ 'oliülar<lıJ. radyografi bulgularırilt !İ>atıifo{' o1aral{ uitr~o
nografik değişikikler olduğu sonucuna varıl
dı.

GİRİŞ -

GENEL BİLGİLER:

Kalça eklemi içinde mayi art~mı olan
olgularda klasik radyografi fazla yarrdımcı
değildir. Bilgisayarlı tomografinin tıpta kullanılmasıyla tanı için daha objektif kriteder
bulunmuştur. [.()kal Yada genel anestezi altında kalça eklemi aspirasyonu yapılabilirse
de bu metodlardan hiçbiri tekrarlanan incelemeler için uygun değildir.

* Dr. Sabri:ŞEN

.

yordu. Her olgu;a ~l~ls . .AP grafi 9ekildikten sonra :ul,trosonogra{i uygt:!-laııclı. ;l]ltros_çc
nografi olgul;:u" sırtüstü yatı:.rken femur boynu istikaiı?:et~~de oÜderi sagital plarfd~ Siemens s~rioiiri~: si··:ı:ıe· 3~s Mi-iz s~ktö~" t'raı:ls~
ciıı:6~J-"iıS,\~pifüÇ,;'" .;.;,,;, .·'.~
. .
..
BULGULAR:
Pertes hastalığıı olan olgularuf füiritinde
direkt ...r,a~l:y.ogrı;\fide f.eımur ba~ıncia ,patolojik
de~işilı:lilder.. :.;-cıraı. '. i: i3ii,'.: plgui~1n...'.!ürP,µnde

·~~nsq~9~~~!i .:;<tt~ikie)h:~~tt~·ı:AAı~~r~L~~
t~bi~ ,ecjg~ı,:ı.}:l~lt1F.f;;:P.~li:~~l: 9l\~~~' ~.s:
bit.,, edildi.
,:.
"'-,

,~,;

'

: :. :Kalça eklenU' septik::·:a,iltrit· öro,tanısr<ko.y'
duğumuz olguların tümünde sağlam thl'afa"
göre patoloıii olan kalçada kapsül gerginliği,
femur boynu ön kenarı ile kapsül arası mesafenin rurttığı tesbit edildi.
İrritabl kalça eklemi olan ve kalça eklemini fleksiyonda tutan olguların direkt radyogrnfilerinde sadece 5 inde kalça eklemi
kapsül içi yumuşak doku dansitesinde artma
olmasına karşın, bu olgulara uygulanan ultrasonografi sonucu 6 olguda femuır boynu ön
kenarı ile kapsül mesafesinin arttığı tesbit
edildi.
TARTIŞMA:

MATERYAL-METOD :
SSK Göztepe Hastanesi 2. Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniğinde Ekim 1986 ila Nisan
1GD7 tarihleri arasında 20 kalça eklenti patolojisi olan hastaya ultrasonografi uygulandı.
Olgulardan 5 i Pertes, 5 i enfeksiyon, ıo u ise
tP,nıya varam2dığımız kalça eklemi patolojisi
idi. Olgulaırın yaşı 3 ila 12 arasında değişi''
"*

Kalça eklemi ağrısı ve hareket kısıtlılığı
ile başvuran hastalarda septik bir sinovit
olup olmadığı acil olarak tanı konulması ve
tedavisinin yapılması bakıı:nmdan önemlidir.
Klinik muayene. ve klasik radyografi bu ayı
nını yapamaz Cl,6). Kesin tanı
aspirasyon
ile konulabilir. Aspirasyonunda negatif gelmesi yada enfeksiyonu diğer dokulara yay-

SSK Göztepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzman,
SSK Göztepe Hastanesi Radyoloji uzmanı

ması

-riski

vardır.

C4,6l Wilson (3l, Kallio

(2l ve Wingstrand (5J

KAYNAKLAR:

yapj;ıklan çalışmalar

da çocuklarda kalça eklemi sinoviti hallerinde eklem mayinin arttığım ve septik olup ol~
madığının sonogi'afik olarak ayi:rnlabillneceğini göstermişlerdir'. Biz yaptığımız ç2Iışma
da kalça ekleminde septik. sinovit olan olgi:ı~
la.-ın tümünde kalça eklem bulgularını ultrasonogırafik olarak gösterdik. Kalça. eklemi
nonspesifik bulgi:ıları olan 10 hastanın 6 ;sın~
da eklem mayinin arttığım tesbit ettik.
Femur başl!llda ra.dyogi'afık'. d,eğişiklik.L
ler meydana gelniiş Pertes olgi:ılarmın tümünde femur başında görülen r8.dyogırafik
değişiklikleri ultrosonogırafik oİarak tesbit
ettik.

1. Berman [., Catteraıı A, Meire HB. uıtro
. sorlogıraphy of the hip, Br. •J. Radiol 59.
13-7, 1986.

2 ..Kallio PR, Jappinen S, Siponmao A.K. Ultrosonography in hip disease in chilct..-en.
Acta Orthop Scand 56, 367-71, 1985.
3. Wilson DJ, Green DJ, MacLarnon JC.
Arthrosonography of the painful bip. Clin
Radiol 35, 17-9, 1984.
4:. Wingstrand H, Egunct N. Ultrosonography
in bip joint · effusion. Acta. Orthop Scand
55, 469-71, 1984.

H, Egund N, Carlin NO.. Intracapsülar pressure in tr~ient s:Vnovitis
of the bip~ Acta Orthop· Scand 56, 204-10,

5. Wingstrand

S()NUÇ:
Çaı.ıŞmanuz sonunda ultraso1loı:~ra.finin
kalça. eıHerıll •sorunlarında noniiıvasiv faydalı
bir iariı metodu otdiığu, kalça eklemini m.iı:ii
mal de olsa iyonize ıradyasyôn etkisine maruz
bırakmadan direkt radyografi
bulgularına
paralel.· bulgular elde .edilebildiği . sonucuna
vanldı.

1985.
6. Wingst.-and H, Egund N, Forsberg

L. Ser

. nography .and joint pressm,-e in synovitis
·of the adult hip. J. Bone Joint Surg Vol.
69-B, No. 2, Maırch 1987.
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* Dr; Ömer L, AYTAÇ
**:D09.Dr. Mehmet ÇAKMA~
!* DoÇ. Dr. Yılmai AK.ALIN
ÖZET:

Femoral torsiyon açısıhın :aksine, asetabulum torsiyon açısınıri.~KDÇ'deki önemi ve
ölçülmesi konusu ı.u;un ~ıllar boyunca ihmal
edilmiş, ancak son yıllarda bu konuda çalış
maJar yapılmıştır.

Alışılmış radyolojik yl.)hte!Iller ilEı asetabulum torsiyon açısını klinik yönden kullave güvenilir bir şekilde ölçmek.mümkün
değildir. Bilgisayarlı
tomografi bu sori.ıha
kolay ve basit bir çözüm getirmektedir.
nışlı

Bu çalışmada alıŞılmış radyolojik yöntemlerle: ve bilgisayarlı tomografi ile asetabulum torsiyon açısı ölçülmesi tekniği hakkın
da bilgi ·verilmiş, 13 DKÇ'lı tomografi sayesinde bu açının tesbitinin önemi tartışılmış
tır.

p.J<.(;.'riin cerrahi t~ayisiyle meşgul
olan Örtopedik .Cerrahlar .bazı.. olgularda asetabulumı.in alışıh:mşın '(izerinde .öne dönük
olduğunu, ön dudağın yetersiz bulunduğunu
görmüşlerdir. Bu durum asetabulum
antev:ersiyonunun artması ha:lidir (3, 6, 10) .

Salter, . Peın~ton, TriP1e osteotomil problemin .a~etabuhın.iUe 'ilgili· tarafını düzeltmeyi
amaçl~-ya:zı yörJ.t~mler f?l,.ak ortaya çıkmış
lardır. ·ôrııeğiıı.· inncnııinate osteotomi <Salter) da. asetaouı,uni · aŞağıya ve arkaya doğ
ru yönlenqın-nnl.ek,t~ux~(ll,12) .

A.ııcıJr ·,~se~~uit"ıın,: anteversiyonu
lığı. ·DKO'de her zaman rastlanan bir

fazlabulgu

Var ise. tedavide dikkate alınması
Zira asetabulum arka dudağı yetulunan DKÇ olguları da az değildir

değildir.

ge~kir (6).
teırsiz

(78).

Asetabular

antevçrsiyonun normal de.verilen. cıeğer
lerin hemen hemen h~psi kadavra. çalışma
laın ile ·elde edilmiş rakamlardır. Bunun nedeni alıŞ\llmış radyolojik metodlarla kullanış
ı ve güvenilir bil- ölçüm tekniği bulunamamış
ğerleri 'hakkında lit(!rı,ı.türde

olmasıdır Cı6,14l.

Asetabulum anteversiyonunun fazlalığı
DKÇ patoloıjisinde önemli bir rol oynar ve
birçok yazar bu konuya dikkat çekmiştir. (2,
3,5,6,7,11,12).

Asetabulum anteversiyon fazlalığı ve ön
halinde bir de ek olarak
femoral anteversiyon fazlalığı var ise başın
öne çıkmasına engel olacak ossöz yapı kalmayacaktır. Bu şartla!!'.' altında çııkığa engel
olmak için ya ekstremiteyi içe rotasyonda
tutmak, veya femoral anteversiyonu düzeltmek yalhut asetabulumuın. anteversiyonunu
gidermek gerekir (6). Pelvik osteotomiler
dudağın yetersizliği

Şekil ı

: Asetabulum torsiyon

açısının

ölçülmesi
Alışılmış radyolojik yöntemlerle asetabulum. torsiyon açısı ölçülmesi için günümüze
dek yapılmış kayda değer iki ayrı çalışma

* İ. ü. ist. Tıp Fakültesi Ortopedi ve. Travmatoloji Anabilim Dalı .-:'-sistam ...
** i..ü. ist. Tıp Fakültesi .Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Oğretim Uyesi.
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vardıc

(3,G,16).

Fakat her iki yöntemde

uygı.\\ama ''zd~1uklarFfofürimak:ta\f'1{;~y-a!\· cz;:ıl

opfi:lt: du~~.R.~ıtlere 7 gerelı-! 2'1Juıüniiı.~Rtac:ılr:l ffiı.
1ted.erifö.i·ıc·711c~·' iki ')''ontem• ıt1ıfiik~·1Ri:Yfan1ınd

~~{~ift~i~~~;r;~·.~:; r:

•. •• ., ••.B;I;

.. •

. ..

. q,.

.

.........

i§~ .xJd.e:~ttiği :ı~i.Y,e}±.Jrxsi~ıeı-: ~rd.,x;ni

ile bu ölçümü çok kolaylaştrF~ın:biı: yqnte~
0 1 arnk ön plana çıka::-. Aync~ BT ilehyalnız
'Qıi;ıl.~u~ğil~~;aefuiliği :.yEi: ön-

lııfulriu;~~ın<fa ~!bilgi

e4ff?tl:,4.fi:ı;.ı4'i/:B>f uif. asetabu-

. .·. . . .h-w Ôlçüfmes{için

geÇert 'csf~e

asetabul11mdan

()n }'e~katl,udakl?~acteğst bir
?Jr

çizgi" çizili~: İ!<lı,ıoi.
çigz~.ile .de Y kıkır
dak.lan ibir1:~Ştrrmr.· Y• kıkırdaklarını.· birle:ı
ttr.en Jzgiy.~· çi.~ilen dik. ile teğe~ çifgi aı:a
sıridaki, açıı:.~si'tapu'ulmun toı;siyôn . rçısı olarak ölÇülü::- H;4Ş15)..
·

G~R~çl.YÖ~TEM
isfanbuFÜniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve '.rtavmafoloii Anabilim Dalına tedavi için başvuran hastah:ırdan 15'inin
3') kalçası• BT dle incelenmiştir. 15 hastcınm
J3'ü kliniğimizde DKÇ tanısı ile takip. ve tedavi gönnüş olup bunların 4'ü ,erkek, 9'u kız
çocuğudur. 7 hastada DKÇ iki taraflı, e'sın
da ise tek taraflıdır. En küçük yaş D ay, en
büyük yaş 6 olup, ortalama yaş 2~6~dır.
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,.,ı J?:ı<,e:ık~P. ~ş,lçrnııtı 4'(ı dah~t.önc~ .\>Pera-

~e~fş~lL~~i~~ ~?;,sı ·ıs~~ Ciı>6i~t[ 't'ect~yi' g(){~

.···,BT tetkikbyapılacak·hastalara2 g,ü:n; Q~h
ce .ka}çnla::- 20"30 'derececa bdduksiyonda, .ı;ı.öt
ral rotasyonda, kalça ve diz ekstansiyonçla
pe.lvi-podal* alçı uygulamD:ış! .tedavisi gereği ~mÇıila üi;;fn· 1ii~ ta1ai1se b.uıiırictuklan ·şekil
ci~ :l3T tetkikine . ~ııtimtşlanLir. ·•AiÇı, ·BT gö~
rüiı'fosünü' iı,;Jı~i;ı; heme:rl hiÇ etkilememektedir.('.)): . . · .. · ·
.
CT·.tetkiki: s.qı.snıda Vşar mm lik. kesitler. kullanılmış, tüm asetabulum taranmıştır.
Genellikle 4-5 · kesit. yeterli olmuştur. ·
AS8tabµlum anteycrsiyonu ölçüm sonuçları tablo 1 ve 2'de suİıulmuştuır.
TARTIŞMA:.

Bizim sdrimizdeki . operasyon geçirmemiş
torsiyon açısı ortala+
düc;ük değer + 8, c:n
yüksek değer + 24 dereoe olarak bulunmuş
tU;r.
değei:'ıer Mc Kibbin'ip. Çoctikl~~ için
verdiği }iormaı' değer olan
7 derecenin belirgin olarak üzerirlciedir caı.
16 K<Jçanm asetabulum
ması
.l'i'..8 dere:::::::, en

Bu

karşılık nonnal
grubumuzdaki 9
asetabulum torsiyon açısı ise ortal<ım~ ·ır: ı5.3 derece, en diiışük + 9, en yük-

Buna

kalç:anın

sek

+

çalanın

Ji

18 derece olarakıbımlnmuştur. Bu kalbüyük çoğın:ıluğunu unilateraLKDÇ'-

çocukların sağlam kalçaları oluşturmakta

dır.

Bu grupta. da asetabuulm anteveı,·siypnu
nunfazla bulunması 1lnilateral DKÇ'U hasta1
larda ,sağlam taraf kalÇ~ eklemlııi!l de bir
ormdac. pıiı_'.t;lojik olduğuriu .. dlYşün'.ctürn~/;kte
ise de olgu sayısınin ~zıiğı nedeni ile ihtiyatlı konuŞ:riıal< uygun tiiS:t::iii{iıi·. '·. · : ·
·

D~ha

1

TABLO :-1
önce <operatif: ted~vi. gö~~eµıiş DKÇ'li

· kalça~arın a,şetal:ıw:wn.,t~r~iY,Q~ .~çıJea-ı

'f~raf

Olgu No.

20

22
18
·21

5
6
7

L
L
L
R
L

11
11

KAYNAKLAR:

12
20
17
19
20
19
24

L
R

8
8
9
10

ı.

17,8

---------

ted by Tachdjian, M.O.: Congenit.al Dislocation of the Hip., Chap, 26 : 479-499
Churchill Livingst.oiie 1982.

COrtalamal

OlguNo. Taraf
---~-~---

9
10

12

""'"-.-,,.-;-~,,,.,.,.,••,

Karşı

Kalçada DKÇ,

.....
...;:;::"..;:;>

A.T.

~--~~-~·--------------

R
R
R
R
R
R
R
R
L

Toplam Kalça

+
+

18

t

12
12
2.0
18
18
14
17

+
+
+
Sayısı: 9

9

!Ortalama! 15.3

3. Chrispin A. R., Harris, N., Uoyd Roberts

G. : A Method for Calculating Acetabular Anterversion in Childiren, Pediat. Radiol. 7 : 155-1978.

TABLO: 2
Normal Gruptaki Kalçaların Asetabulum
Torsiyon Açıları

---

Browning, W. H. et. al : Computed Tomography in Congenitaı Hip Dislocation,
J.B.J.S., 64 A: 27-31, 1982.

2. Catterall, A. : Acetabular Dysplasia, edi-

24

---------Toplam Kalça Sayısı : 16

3
5
7

Asetabului:riun orya:titasyclnumı değişfi
i'ecek; 'ötnegfo :Salteız,:~ Pembcrtorr, Triple osteotom-Fgföi b1:ı: 8111elty.at yapmadan. önde arka dudakların .durumlinuti. bilinmesU;ıok faydahdı~·: Ör.µeğ~n arkcı duçlağı yetqrsiz . l:ıulu
bfr osteütoinx{Y:aı:>ııırsa:. ar:ıfa ctuciakjetcrsız
liği arfafak ıS'osfeıiot 1 Çikl:ğa yoi •aÇabilltÜ3l.
Ameliyattan önce bu durum biliriirse y'a:pıla
cak ,tavan ameliyatının: cinsi ·ve. ·y~ntemi konusundz.. 'objektif .}{riterlere;daya,lı, .daha doğ
ru kararla:-: vermek m-Umkün olaçaktır,

·ıs

4
4

hasta üzerinde asetabulum torsiölçmek için günümüze dek BT
dışında tatıımlanIIl!lş. iki .yöntem .mevcuttur.
Arıcak ıher ikr yöntem: de uygulama güçlükleri nedeni ile klinik kullanıma girememiş
trı;. BımJara 'kafşiı.ıır BT ne kola'y ve kesin
ofarak asetabıilum torsiyon ·açısı olÇülebiln1ekt::dii; ;(i,4:9J'.
--" ,___ :,açısını

ı;ıa'n ~9i~~~.etabtllurndi i~kaya doğru ·.~eYiriti

A.T.

2
3

Canlı

yon

4. Hernandez, R. J. Poznanski, A. K. : CT
Evalua.tion of Pediatnc Hip Disorders,
Orthop. Clin. Nort. Am. Vol. 16, No : 3,
513-539 - 1985.

5. Lloyd Roberts G.C. : The Role of Femoral Osteotomy in the Treatment of CDH,
Editor Tachdıjian, M. O. : Congenital
Dislocation of the Hip, Chap 24 : 427-435,
Churchill Livingstone 1982.
6. Lloyd Roberts, G. C. Harris, N. H., Chrispin, A. R., Anteversion of the Acetabulum in CDH, O;.--thop. Clin. orth. Am.,
Vol. 9-1: 89 - 95, 1978.
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7. McKay, D. W. : Glassificatioiı of. Pelvic
Osteotomies : Editor Tachdjion, M. O. :
Congenitaı: Dislocation of·th~ Hip, Chap.
27: 501-524, Churchill 'Livinstone 1982.
8. M::: Kibbin, B. : Anatomical Factors in
the Stabiity of the Hip Joint in the Newbom, J.B.J.S., 52-B: 148-159, 1970.
9. Peterson, H. A. et. al: The .Use of Computerised Toınography in Dislocation of
the Hip and Femoral Neck Anteversion
in Children; J.B.J:S., 63-B: 198-208; 1981.
ıo.

Rab, G: T. : Preoperative Roentgenographic Evaluation for oSteotomies About
the Hip in Children, J.B.J.S. 63-A: 306309, 1981.

11. Salter, R. B. : Innominate Osteotomy in
the Treatmel:ıt of Congenital Dislocation
and Subhıxation of the Hip, J.B.J.S .. 43B : 518-539, 1961.

12. Salter, R. B. : Rqleıofdnnominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Dis-
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location and Subluxation of the Hip in
the Older Child; J;B.J.S, 48"A: 1413-1439,
1966.
13 . Tachdjian, M. O: : Salter's )nnoi:riinate
Ost69tomy to Derotate the Mald.ireeted
Acetabulum., Editor Tachd)ian., M. O. :
Congenital Dislocation of the Hip, Chap.
28 : 525-541, ChurchiU Llvings. 1982.
14. Visser, J. D., Jonkers, A. : A Method for

Calculating Acetabular Anteversion, Femur Anteversion and the Iristability In"
dex of the Hip Jôirit, Netli. Journa~ of
Surg., 32~4 : 146-149, 1980.
15. Visser, İ. D., Jonkers, A .. Hillen, B. : Hip
Joint Measurements with Computerized
Tomography, J. Pediatr. Orthop. 2: 143146, 1982.
16. Wientroub, S., Boyde, A., Chrispin, A.
R., [.loyd Roberts G. C. : The use of Ste.reophotogrammetry to Measuree Acetabular and Femor:al Anteversion, J.B.J.S
E»3"B : 209-213, 1981.

Doğuştan Kalça Çıkıklı Hastalarda Yumuşak Doku Patolojilerinin
Bilgisayarlı Tomografi İle lnoelenmeşL
* Doç. Dr. İnanç AYAS * Op. Dr. Necdet ALTuN * bo{"'~~ Ôzcan KA.YMAH:
DKÇ patojenezisi incelendiğinde, bazı eklem için ve. eklem dışı yuınuşak doku yapı
larının mevcut olan patolojinin nedeni oldukları ve redüksiyona engel oldukları görülür.
Bu yapılar;.·~g. reres, pülypıar doku, limbus
gibi eklem. içi yapılar
iliopsoaS gibi eklem
dışı yapılardır. 1,

2,

ve

3, 4 ..

Teda".iye';'l:>llşl?ma,dm öl'l<;e. i>kç lı olgi.ı
nun. saJl.!P ?:lffuğu,·. k~Ça .patolojisiniıi .• bilin-

1:

Abdük;i;ôn

2. • Müsbet

kıSıtmlığı,

tel~skop ·bulgusu,

3. . J>erkin.s ve Hilgenl'einer

çizgilerine

göre radyoloiik displasln.an,

4. 40° den fazla

~setabüler açı.

.Bu laiter!erdeh en az ikisinin
olgular çalışmaya ailııimıştır: •·

bulunduğu
·

mesi 've teclıJ:~n buna uygun olarak seçilf,p
uy~lazll;ı~Şı.~; .bi~leri .. sonuçta ..başarrı~1;ı. g~tü

r~~~ti~ ~l1 ~ıfutÇı~;· btı·'y~:p~~·•pıc~~eprne-

::~i(~~~~~ilitifi;

ve hospitaiizasyoiı. gere~ Üe 'bidikte yüksek
radyasyona manfa ka'lınmam gibi ciddi dezavantajlannıri .·.bulunması nedeniyle
yaygın
uygulama alanı bulamamıştır.
Biz bu . Ç~iişmada, . .pKç patojenzisinde
önemli pay · sahibi .ola!l yu~uşak doku
patolojilerinin incele~esinde, •.hasta . için
zl1rar1ı oiınayari, bize yeterli 'le . doğru
bilgi. :verebilen, bir. yöntem' kullanma].( istedik.
Bu amaçlada. DKÇ li hastalaiI"da. Bilgisayarlı
Tomogrcıfi CBT} kullanıp, f.emoral ve asetar:
büler anteversiyon değerleri, keriliksel patolojilerin yanıstra yumuşak doku yapılarını da
inceledik. Bulgulannuzı, ameliyat edilen olgubrdaki bulgularla karşılaştırıp, yöntemimizin işlerliğini ve doğruluğunu araştırdık.
MATERYAL VE METOD :
Çahşmamızda yaşları 6 ay ile 9 yaş arasmda d.c,ğiscn 22 ç0cuktaki 35 doğuştan kalça çıkığı incelenmiştir: Olgu seçiminde şu
tanı kriterleri kullanılmıştır.

Resim

ı:

1-6

yaşında,

Kalç~.•ekle~~1,1

lig;·jefes

erkek,

gr gö

lBeiaz2 . ·. .

sağ

DKÇ.

Sağ

~hip~~fik ·

tfü 01u:Ş#mı.

·. gı~ıJ~~~'f~u. ~;~3;~·i'er~~~t~.~i~~-

da ·sol, 4. ol~d8.• siğ ~aıÇ~Ç~kık; 13 blgıı ise
iki taraflıdır.~Jki tariifıı DKÇ'li iki olgünun
sağ kali;:ascdalia;~nce ameliya,t .··geçirmişti.
Ayrıqa diğef brr Sağ DKÇ ve bir,. sol DKÇ,
daha. önce 'ameliyat ~dil~ş<ı;ı.Üks.olgulardı.
Hiç b.ir. oıgu;ıarda. konjenitaı, ba~ka bir. malformasyon yoklu.

9. yaşm~i iki
dışmc:fa kalan ·diğer
olgulaxda, işlem sırasında monosodyum triclofos CTricloryD ile sedasyon yapıldı. 6 olgu,
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ı. Hipertrofik lig. teres : Hipertrofik lig.
teres BT'de, aksiyal uygun kesitlerde, asetabulu~ He f~nıur.,başı arasındainterpozisyon
göstebr~ ve geneJli.\fJe •. pülvınar dq~l.! içinde
daha koyu bir gonı.ı:,ı ü veri:. c,;aii'1mamızda
•'35. DKÇ'niıi ;.13 (ü:iı:Jie}BT' de, lig. teres hipert'f~fik. ol<:~~k • degerıendirilmiştir. 13 olgudan
..
ameliyat
yapılan 12 sinde, lig. teres.in hiperlc if>"'t,Uf):::i~
7<<
t~;,?"
~'.t,f\~"'j\
r,:'''"•7,'' >,<'·:,· '«c.'>!" {.,
' '•.refik oldugu ve ·~\{ôfısiJ.ntfü{ redüksiy6na engel olduğu gözlenmiştir. Diğer bir olguda ise
c1 Vv~; ·ırızj 'h-apali 'redi:iksiyoii'yapnrrnŞ'•ıı,, kat
rc'duksfyon·.· elde'· eclileriıeifıiştir.' •

Hitachi CT W4 ile, geriye kalan 16 olgu ise
Technicare-Ohio Nuclear Delta Scan 50 FS
tüm vücut bilgisayarlı t9~9gr~fi ~Y!p:tıile
1
incelenmiştir} •

Resim 4 :JMJ: yaşında>: Kız; bilater~} DKÇ. ·Her
iki•.kaJça zekleminin BTx:görüntüsünde, her, iki
tar:.:ftada iliopsoaşa;;ai~ıyun:ı•.ışak .dokurgölge.
nüıin !Solda.siyah nokta ile isaretli, şağd~ ek
it~· İtaretıiı · po;t~röinediale' ı:ı~!ğru yer . değiş..

ttfe~tek, fel-Hlif1 \başını~ heineıi . anteromedfa.!

l\n'.de. 'yer:'alıp,·.· f emur

~.rasıila
yor: .Bu
''.'''',~\>

ba'.Şl.

. ile ı aSetabulmn

!ifrme 'eğilimi' gösterdi~ dikkati ~eki::
"''':''.''•)

,'·,~-,

dJ.!runı,

,,.,~-,"',

gergin

''';,,

ı

,,,.~

c'

1

1''N,;'

',,~,,,,

;'':

v.e'Jıipe rtrpfikiUopso~

ai'Teil.::on'unun neden. olduğu .~lıitm sar:ti de, ., · r~rfnit~:ni.n,ile gÖrüntüsüCıür
.

Resi.m 3 : .1-6 yaşinda,. erkek, sa:;. DKÇ .. Sağ
kalça eklemi BT g;;·rüntfr:;ünde hipertrofik
pülvinar doku•• Cİşarellü.

2. İnverte limbus : BT aksiyal kesitte,
limbus, pubis ve iskiyonun devamı şeklinde
kemiğe göre dah::ı.· az koyu bir görüntü ve·
rir. Limbusun inverte olduğu durumlarda
lirnbus'a ait görüntünün, asetabulumun içine
doğru yöneldiği ve femur başı ile asetabulum arasında interpozisyon yaptığı görülür.
Çalışmamızda, 35 DKÇ'nin 4 ünde, limbusun
inverte olarak değerlendirilmiştir. Bu 4 olgu·
nun ameliyat edilen 3 ünde BT bulguları
doğrul::mmiştır. Diğer bir olgu c!a ise <ı yaş,

kız},

BT bulgusu olarak hipertrofik lig, teres'te vardı. Bu olgu daha öncede belirtildiği
gibi kapalı redüksiyo~ yapılan fakat konsantrik ·redüksiyon elde edilemey~n olgudur.
-

'

''

- '('<)·--

-- -

Hipertrofik pülvinar doku : Pülvinar
dokusundan zengill. olduğlli.için,
x-ışınlapnı fa2Ja. ..tutmaz ve pu... n(3denled~
~:ı:;.::ıtabul~ içinde• sa:ı;ı,~nllz olı;ırnk,~; y~ı:l?şmiş
bi;· şekilde beHrgin ..olarak.· göl'ÜntÜ. ;v;eıir. BT
incelemesi. yaptığımız 35 •DKÇ'nin 5.'inde hiPljJYiJl.~r1, çl,pku gö~~erınıiştiı.;.. Bu oluıa.1u •.:.u. 2.ın~Üyat :9cfil~.n 4'ünde bu'.'a.urum
<:.çık gız:ıı;~!s,.~ç@;ıü~~W:u~· .:'. ··• ...
3.

doku,

yağ

Klasik röntgen teknikleri ile ancak horizontal planda görüntü elde edilir. BT ise ::ık
siyal planda da gö:-üntü vererek bize yeni bir
boyut .kazandırır. öte yandan, kemik iyapıla
nn yanısıra, yumuşak doku görüntüsünü de
ryrmtılı 01~1-:ck v'crebil!Ilektedir.
Sistemin
teknik bir özelliği olarak~ a.ıi:inda clansfte ölçümü gerçekleştirilerek,i dokuların tap,ınpıa~
sındai kolaylık
.sağlanmaktad.11'. Bii.t:l!n. bu
özelliklerindemdolayL B'.I',; :QKÇ patojcn:e+;isl~ (),pj~kt~ ,b.if.;1 Yf!l\l.~ı.ı;n ,sağla:r, }3.öYl~~e patolojik
olay1aniı ,·>:<>>i'i
'öiıC;ecıeıi. bilinmesi
.füze te,rs_h'{ ;·;:::::;: , < "
< ·.; ;;)::'.,<'"'
davinin planlanmasinda yol gösterir: ·
,~;{;:,,,{

J

ı.p-;

E:'"

~

'

:t;,.!i '. Ç;;:;r"f"<'/" ;

~~e,ıı;ı DIW'J;\e,ı, 1 z.\l:YIJ?.JJf ıYa:ı;nlardı:1:; 1;>13lirgi~

·ır; ····Hip6'rtrÔfi'ıf ;veyatierğiİi 11İop'$o~l ten-

bi~ ~~tq~9jiK,g!sıryr o~m~1':r>tzaı;ı,. ş,ad~~?. ~ldem

donu : BT'de, hipe;:trofik''vE3:Ya•• gerJtlh iliopsoas'm tesbiti için uygun kesitler alınması
gerekir. Uygun kesitlerdeki iliopsoas'a ait
görüntü, sartroius'un altında, rectus femoris' e <>it yumuşak doku gölgesininde hemen iç tarafında yer alır. İliopsoas gergin
ve/veya hipertrofik ise, iliopsoas'a ait yumu~.rı.k doku gölgesi
arkaya ve içe doğru yer
deği:;tirir ve femur başı ile asetabulum arasın". girme eğilimi gösterir. Bu dunım kum
saati deformit-enin de BT görüntüsüdür. 35
DKÇ'nin 3'ünde iliopsor:s hipertrofik ve/veya
gergin olaırak değerlendirilmiştir. Ameliyat
edilen bu üç olguda bu durum doğrulanmış
trr. Çalışmamıza giren ve açık redüksiyon
yapılan 19 olgunun 4'ünde daha BT bulgusu
olmanrnsına
rağmen
gergin ve hipertrofik
iliopsoas gözlenmiştir. Fakat bu 4 olguda
yaş olarak büyük (3,6,7,9) ve femur başının
proksimale doğru oldukça yer değiştirmiş olduğu olgulardı, bu nedenle de iliopsoas'ı değerlendirebilmek için uygun
kesitler elde

iÇiS.ve~.aı ,ek}eın::~dışı;;y:µmuşak.,.,.~okvlaljl.l;lı bir
veya birkaçı, luksasyon veya sıibluksa.sy-:m
nedeni olabilmektedir. Hipertrofik lig. teres,
inverte limbus BT ile tanınabilir. Pülvinar
doku, yağ dokusundan; zengin olduğu için
BT'de asetabulum içinde belirgin olarak görülür, hipertrofisi tesbit edilebilir. Gergin
iliopsoas normalde bulunduğu yerden arkaya
ve içe doğru yer. değiştirmesi, femur başı ve
rsetabulum ile ilişkisi değerlendirilerek teş
his edilebilir. F.klem içi ve dışı yumuşak dokularda ve kemik yapılarda patolojik bic bulgu olmamasına rağmen, femur b:ışının lateralizasyonu devam edi-y:orsa, kapsül gevşekli
ğind:"n söz edilebilir.

.;

edilememiştir.
TARTIŞMA

DKÇ'de, BT ile yumuşak doku incelemesi
ilk kez Hernandez ve Tachdjian tarafından
10 hasta üzerinde yapıldı Cl982l 5. Araştır
macılar, iliopsoas ve pülvinar dokuyu inceleyip ameliyat bulguları ile karşılaştırdılar.
Ana2,k kalça eklemini oluşturan yumuşak do·
kuların tümü ve bunlara ait patolojik bulgular, BT ile ilk defa Hernandez ve Poznanski
tarafından gösterilmiştir (1985) 6.

DKÇ'da, yumuşcık dokuların durumunun,
tedaviye başlamadan önce bilinmesi, başarı
lı bir tedavi için gereklidir. Bilinen patolojik
elemanlara göre tedavi planlaması yapılmalı
dır. Eklem içi engel oluşturan bir yumuşak
doku varlığında, yapılacak kapalı redüksiyon denemeleri sonuçsuz kalacaktır. Öte
yandan böyle bir durumda, yapılan kapalı
redüksiyon denemeleri ve ardından yapıla
cak tesbitler sonucunda femur başı epifiziti
geliştiğini gösteren çalışmalar vardır CMitchelD 7.
Sonuç olarak, DKÇ'daki yumuşak doku
patolojileri BT ile tanınabilmektedir. Bu du•rum nmeliyat bulguları ile doğrulanmıştır.
Yöntem, basittir, artrografide oldugu gibi
benzer dezavantajlara sahip değlidir.
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DoğuŞtan KalÇ'a Çıkığının Pavlik Öand~jı He ,,fedavisi
* Dr. Oerya DİNÇER ,** Dr.Saçit TURANLI
GİRİŞ:
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Pavlik baiıdaj1 hei4 ikf 1 bacağın '-0nünrlen
ve ·a;:-kil?ırKıd~ gövdef~ uza'.tian birer .ban tın
omuz 'in'.·Riiıtra hitturu1rrias1rida:l1 (oılışı.ıı': Gö~
,- ' , •t,,o'«:;,'
~:-":
;,•,f>;, '
,_,,•,<J<•,t;'' /~, -~;ı
«01''~''<•,,'•,•;t
ğiis oah.dali k~l~lıJC' Ş:Inndan 1 çenöe't .ŞeRlindt'
1

0

j

~~tt~~ilJ~1if~~~
kılar;ının.yaruı .. ~Smiıl?lfla ,eıngel

qlwa,k için

qti a~J?i?l1:~~~~~.9ap3~;"9ı~~·. dlkllmiş+i);.
Kalçala~fJ~Mzyli?Dc.<Y~reıı~ıha.gağm

ön1 ban~ış,-.
ön aksiller cizgide bağ
lruımalıdn·.
Kalçanın abduksiyonunu veren
bacağın arka bantlhr:lcıa ırğöğüs ;halkasına

n

göğüs bandaiına

s~apulalar.,ü~e.~jnde ,bağla,nmalıdır. Ba,çağın

ön ve 'arkii: 'bal-ı:tiarllun kaymasfnı '.önlemek

~;ı"iı~·,b~· b~l1.u~~:J:<irbrr1e;fue o~~ak..üze,'•,«
h~

,,,,,,~.-,<','~,,

,,_,,,}"''''>''

,,,.,.:

rfnde iki adet kayışla tutturulur. Bacağın ön
ve arma bantlan ayak tabanında Ya birbiri'iıin d~~ın1'. ol~f~1{.'' y'a.'~ı:iar ;fa . da aya~l~a
I')
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<",'>i';i,''''

Dr. ~erdar ÖZBARLAS

giydirfüın yumuşsk

Doğuştan kalça 91kığının tedavisinde Pavlik bandaıjı ilk .kez 19:14 yılında bir .Çekoslavak. ortopedist olan A. Pavliktarafındaıı uygulanmaya pı:ışlanmıştır (ıı. Bu banô.afıp uygulanmasındaki amı:ı,ç kalçanın zorlayıcı olmad;m. yefine koJ:l~\ID:ası \re teğavi süı;esinc~
çıkığa neden olacak .. h~eketlerin. qışındaki
serbest. kc·lÇa
..• hareketıerine .•izfn 'vermesidir.
.,,,·,,,
'
Pavlik kendi adını veı:diği·bu b13ndaila 19441958 yıllan arasında 1800 hastnyı. tedavi
tiğim ve % 92 başarıİi•'sonu'çı aldlğım bildirmiştir. D.~.a, ;.sonra.ki ,yüla,rcla JaJ!onyada ve
Amerikada kullanılmaya başlanan bu bandajın uygulanması giderek'uık'eriı1z'oecil:ı artinak,,,,

**

;,/

',~} :,},,',',+

,,'·('

',,.,

~,'f_ ' , " ' (

ayakkabıya tuttunı

YÖNTEM

saptanan 0-6 aylık
.çıkığı olduğu
he,rhangi bir redüksiyon manevrası
yapılmadan. Pavlik bandaöa uygulanır. Kalçalatın ·bzşlangıç fleksiyonu 100~120
:derece
2rasında oltrrnlıdır. . Arkadaki
abduksiyon
bantları kalçayı. 60 dereceden fazla olmayacak
30 dereceden daha az abduksiyona
izin vermeye:::ek şekilde 'baglahır:
Kalça

ço:ıukla;,·a

ve

Bandaj içertsinde pelvis ön-arka g,rafisi
çekilfr. Kalçalar yerinde ise Hk amaca'ula·
şılmış olı,ı.r'. Yerfnde değilse hastıjL .bir Jıafta
şc,mra )wntrola çağrılır ve b1;1 süre
içinı:le
kalçanin .ek8tansiyon . ve .abduksiyonu dışin
dakt[;>eI'best haı-ekethffi He spontan reciüksi,
y~iı..''be;ıri~n~ı'. İlk))iJ:. kaç ıiaft;.ı,.. içinde, şpc)n7
tan, ·redüksiypp olmuyprsa. pavlfk bal).d;:ı)ı
terk edilerek . baŞka tedavi.
yö:iıtefulennege~
1

Çllir;, . •....L'.•••· • ·..

.·. :·

•··

'.' '.'.•

'.

'.;·

.: ·•. •

.•

Spontan redqksiyon olduktantsonra flek:;
siyon· zbartHaı-ı .. bfr&Z gevşetilerek .kalçalı;ırııı
90 dereoe :fleksi1'o:ı1aı .gelmesb;sağlanır vecFtn
düksiyonun kaybolmadığı g:rafi ile saptanN:..
Hasta Pavlik bandajı içinde geçe ve gündüz
devamlı olarak tutulur. Peri:pef a.ç~4;olduğun
dan çocuğun bezfnin değiştirilmesi kolayilir.
Banyo. yapacağı .zam.an:barı,daj; çıkarılır: Pavlfk. uygtılama s:üreSfnin bandajın •.•..uy;gulama
sll'ası.ndaki Çöouğurr:;y:aŞmıli~d;ki:;;katı ..olıpası
gerektiğf :önerilmektedir.
Ap.cak :bandajın
terk edilebil~ifüv ka1rarı verin ek için ka~ça
nın klfnfk ve radyolojiJtıolarak stabil ·olduğu
anlaşılmalıilir.

* k;(Ü" 'Tıp· Fa'.k}. İbni Sfna Hast: Ortopedi ve Tralr. :A. B. iIK
**

bir

lur.

Öğretim, ;Ü~?si;

A. Ü. Tıp Fak. İbni Sina Rast. •Ortopedi ve·Trav:.'.A.B.D':•i\!ra~tµmıa,Görevlisi.
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sağlaması ve iyileşme süresinde
kalçanın
ekstansiyon ve adduksiyon dışındaki serbest
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni kalça haıreketlerine izin vermesi, avasküler
Sina hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana nekroz komplikasyonunun azaltılması ya da
Bilim Daılındaı..1::900,. yY,.1n4f!n befi ~a~~rqız- ·~ ortadan kaldınlınas~ .•:roL oynamaktadır
dan takip edilen ~Ş. :}iıısf9,:~ a ·. :ıra:tlik · halida l\ · · fa,.4;s.>·.;
uygulandı. 18 hastanın kontrola gelmediğin
Pavlik bandajının uygulama yaşı 0-6 ayden yada izlerqe stµ:eleı::i az ol~uğund~J.1 seıi
dıf'..Pavlik
baridaj1ı:iin uygulanmas'ında uyuldış'l bırakifoL:BÖ~ıeceV3ctlıa5t~nı:n 48 kalÇasi •
en az tedavi sürecinin sonuna kadar izlendi. ması gereken kurallar şunlardır.
Ortalama 6.8 ay.
Teratolojik çıkıklarda kesinlikle uygu-

GEREÇ:

Hastaların

11 i erkek, 19 u kızdı. 18 hastada kalça çıkığı iki taraflı, 12 hastada tek
taraflı

idi. Kalça çıkığı tanısı bütün hastalaır
<la klinik ve esas olarak radyolojik tetkiklerle konuldu, Pavlik bandajı uyguladığımız en
küçük çocuk ı ay en büyük 5 aylıık idi. Ortalama 2.7 aydı, Pavlik bandajı uygulama süresi 3 ay ile 8 ay arasında olmak üzere ortalama 4.5 aydı. Pavlik bandajı sonrası 3 hsstamızda Von-Rosen abduksiyon ateli yardım
cı cih<·z olarak kullanıldı.
BULGULAR:
Hastaların

son kontrolunda hepsinde epi:fiz Çekirdeği geliŞmiŞti; Klinik muayenede
kalça na:-eketlerine, radyolojik olarak femur
ba7ının. santraliz~yonuna ve as~tabulumla
Tin ge~işip; gelişmediğine b:>kıldı. 6 kalçada
femur biı.şla'.rının .·yerinde fakat sublükse 01ciuğu göi'Ütdü. ı kalçada avasküler nekroz görüldü. 3 hastamrızda pavlik bandajı ile
tedavi edildiği halde, Çocuğun büyümesiyle
ll:alçala:n Pavlik bandaöı ile kontrol edilemediğinden· Von-Rosen: · abduksiyori·ateline alın~
dı.
.

lanmamalııdır (7).

Bir kaç haftalık Pavlik bandajı uygulanmasına:· rağmen lateralize durumdaki. kalçalar spontan olarak santralize olmazsa b:mdaj
uygulaması terk edilmelidir; Bandaj uygulanmadan önce kalçalardi abduksiyon kısıtlılığı
olmamalıdır.
Mubarak ve ar. göte Pavlik
bandaöı uygulamasında karşılaşilan sorunlar
3 gruba ayrılır; (3)
ı.

Doktora ait nedenler,

2.

Hasta ailesine

3.

Bilinmeyen nedenler.

bağlıı

nedenler,

Pavlik bmıdajının kalça çıkığı tedavisin·
deki üstünlüklerini, Yapılması ve uygulanmasımn kolay olması, Rediksiyon yeni doğan
bebeğln fizyolojik pozisyonunda sağlanması,
Redüksiyonun spontan sağlanması, Kalçanın
ekstansiyon ve ·aşırı . adduksiyomı dışındaki
bÜ.tün kalça llıareketle.ıinin serbest olması,
Röntgen .kontı"Oluniın kolay olması, Avaskü~
ler nekroz oranının çok. düşük olması gibi
faktörler Doğııştan kalça çıkığının erken dönemiride Pavlik bandajı ile tedavinin yerinin
önemi ·bir kez daha •vurgulamaktadır.

TARTIŞMA ı
Doğuştan· kalça çıkığının erken:devresin1
deki tedavisi sanıldığı •kadar basit .ve kOmpli~
kasyonsuz ·değildir~·· Yaşamın· ilk ıa· ayında
femirr başına yapılacak. olan anormal.bif·ba~
sın(; yumuşak olan epifizi' kolayca liarap edip
dolanımı bozabilir.. BaŞın1 a.yasküler nekrozuna yol açar (6).

ı. Evans, E. H., Low, J., J\Ben, R'.Jr. :The

:Pavlik ıı:a:rness fo:r coi:igenital · msıotated
Therapy, · 29:

''liiJ)s. Ambi. Occupatıoıial
356, ·19is.

2. Kı:}Jamchı, A.. Ma.c Farlane, R. JÜ. ,: Tlıe
.• Pavlik harness : Results 1n. patieritS • over
t;h;reei moriths• of; age} J.~Pectıatır. Orthop.,
Pavlik bandaj:inın; "çıkığiiı '.kalÇa hate-:<•;
;· 2.•:' .3'{'.•1982, Tf
ketleri ile spontan olaraJt.redükte olmasını
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3. MUBAREK, S, and ass. Pitfals in the use
of the Pavlik harness for treatment of
congenital dysı:ılasiçı., s:ublu~aHPI1. ~nd !liıı
location of the hlp.· J. 'B~~e; Joint Sbr~;'6a
A : 1239, 1987.

4. O Conner, J. C. B. : Evaiuafion of the

pavlik harness in the ,treatm,:ent of congenital dislocation of tlie hip; J. :BCınS-' Jdi~t
Su:rg. (Abstl, 61 B : 2a6, 1979:. '
'

5. Ramsey, P, L. Lasser, S., Mac Ewen, G. D.:
Congenital dislocation of the Hip, J. Bone
~o.iııt. ~~g-·,},' ~

A·;, 1000 , .11}'76.
2

w~iher'i)'., iH~yt;\v'.' ,f. 'Ôneıı, H.
Congeili~Hdislocation

w.:

of the bip. J. Bone

Joirl,t surg: 59 A: 306, 1977.

f A. : A ,post natal survey
rör ,cdn!tciı:İfuf•<lis:Pıa'.cement of the hip J.

Wilkinson,

Borı:e J61ıit surg., 54 B: 40, 1972.
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Çocuklarda ~p,riflin ilŞ~'eyioi Tip·~skolyôzlarila Füzyansut
,.Harriııgton Rod.Uygulaması
,;<:'

* Doç. J?,r.

Erian ~RGEN

** Pl'. Sacit Tl,XRANLI
Hızlı

büyüml çağına gelmemiş küçük çokonservatif yöntemlerle kontrol altına alınaınay ı:m omurga eğriliklerin de Moe
ve arkadaşlannın füzyon yapılmaksızın subcutan rod uygulamaları
tercih edilen bir
yöntemdir.
cukların

Tebliğimizde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında uygulamaya baş
ladığımız Subcutan Harrington rod uygulamasının endik2syon, teknik ve erken sonuçlarını bildirmekteyiz.

Subcutan Harrington rodla~ı ilG posterior füzyon yapılmadan eğriliklerin düzeltilmesinde en önemli kriter 10 yaşın altındaki ço·
cukl<rrın hızla ilerleyen ve konservatif yöntemlerle kont.rol altına alınamayan eğrilikle
ridir. Moe ve arkadaşlarının 60° dcı;ı fazla
olan eğriliklere uyguladıkları bir yöntemi
biz ülkemizin sosyo-ekonomik özellikleıinide
göz önüne alarak daha düşük derecede de
uygulamaktayız,

MATERYEL ve METOD

Anka:a Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni
Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalında ıo skolyozlu hastaya subcutan Harringt.on enstrümantasyonu uygulandı Hasta.laırın 6 sı erkek, 4 ü kız idi. HastalarımQzın en küçüğü 5 yaşında, en büyüğü
10 yaşında:, ortalama yaş 7.33 idi. Hastaların
4 tanesi juvenil idiopatik skolyozlu ve 3 tanesi infantil skolyozlu idi. Preoperatif eğri
lik en az 46° en fazla 81° ortalama 60.7° idi.

,'

J')

,:;.,'J;'

* ~.Dr. ~ry~ DİNÇER
** Dr. Raşit pisyR .
Hastaların

ted2visi

4 tanesi yetersiz milwauke korse
6 tanesi hiçbir tedavi gör-

görmüş,

memişti.

Ameliyatlar genel anestezi altında yapıl
alt ve üst ucundaki nötral vertebralar dıştan saptandıktan sonra bunların
üzerinden 3-4 cm. uzunluğunda iki ayrı longitudin2l kesi yapılı'!'. Eğriliğin sadece konkav tarafı subperiostal olarak sıynlır. İnter
spinöz ligamentler kesilmemelidir. Subperiostal diseksiyon sonucu alt ve üstteki faset
eklemler ortaya çıkanl'llr. Alt uçta Hgamentum flavum sıyrılarak laminada hook yeri
hazı.rlamr. Küçük çocuklarda özel pediatrik
hook kullanılır, diğerlerinde keskin olmayan
1254 no'lu hook tercih edilir. Önceden saptanan uzunluktaki subcutan rod'un uçlarına
birer somun takılarak erektör spiııa kasları
nın superfisialinden ve subcutan
dokunun
oldukça derininden yerleştirilir. Eğer gerektrse torasik kifoz ve lumbar lordoza uyması için rood önceden eğilir.
dı. Eğriliğin

Subcutan rod her iki hook'a yerleştiril
dikten sonra uçlarına ikinci somunlar yerleş
tirilerek sıkılır.
Böylece korreksiyon elde
edilir. Hasta ameliyathanedn çıkmadan muhakkak uyandmlarak nörolojik muayenesi
yapılmalıdır.

Kan kaybı minimaldir. Ortalama 100-150
cc. Bu yüzden kan transfüzyonuna gerek
kalmaz. Ameliyattan sonra hastaya önceden
hazı:·lanmış olan Milwe:ukee korse veya lokalize alçı uygulanır. Postoperatü 48 saat
sorura hasta ayağa kaldırılır. Daha sonraki
günde taburcu edilebilir.

" A. Ü. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

** A. Ü. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.
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KAYNAKLAR'

Periyodik Uzatma. :
Ameliyattan 4 ile 6 ay sonra röntgen
kontrolü yapila;rak eğriiJ.C.. r 'çleğe,::leridiriUr.
Eğer eğıriÜk: 10°· ·~eY.tı: :acllia1·fazla' ı{0rreK's1-'
yon kaybı ile birlikte bpyii,ın:iişs~. çNb~ u.zatılır. Moe'nun subcutan :rodlah kullanıldığJ
zaman her iki uçtan yapılan kısa insizyonlarla bu durum sağlanll';;Ncnnıal Harrington
rod'u kullanıldığıı zaman sadece çam ağacı
bölgesi ac;ılar~. yeterli d.fqt:raksiyon s~.ğlamr.
Rôd değiştirilmesi, rıizatinadan 4 ile 6 ay
sonra tekrar fi:l'm kontrolü yapılı;r~:Eğer ilk
konan. rod, ile. maksinnµn, ko:qek.siYQn ;sağ
la.rınuş ·işe ,hook,laı:. ,yeriıı~e · bır~\{il<3,-ra~ •ro()d
çıkarılır.
daha uygııi:l'bir. rood .konularak
yeniden · ko'm".ksiyo:q ;sağ"lapır:,

ve.

Bü tebliğimizde sunduğumuz 10.hz,sta istatistiksel çalışma açısından yetersizdir; 6
ayını

tamamlamış. 4. hastamız

eğriliklerin

olduğundan,

pr6g-D:ozu hakkiıida fikir yürUtmek de erken olacaktır: Ancak• ameliyat
sonrası gelişebilecek komplikasyoı:Han da göz
öni.ine •.aıarrıak olguların yakın,dıµJ.,V,~. ı.µ;urı
süre izl~~eleı:i {5erekir. Bu nedenlerden, d()layı omurga Cfilrr.8ıİ-ıJsinin yeterli olan,~.~}afı
bulunan merkezlerde ve bu konuda deneyimli kişilefoe uygulanması ger~ktiği kanısındaYıız.
' ·

Gillespie, R., anct O'Brien, J. : Hanrington
ıpstı:uzrıantatioıi; witJı?ilt;fuşion. J. Bone
Jolııt Surg. 83 B : 461, i9sı.

·

Hıirrmgton, P. : The treatment of Scoliosis. J. Bone Joint Surg. 44 A: 557, 1962.
3. Marchetti, P. G., and Faldini, A. : End
fusion in the treatment of severe progressfng
severe scoliosis in chfülliOOd or
:early adolesence: rresentecl ·. to .the SCOliO·
fas R.~s~ffi:cıi sbaety, ·ı:977.: ortı1ôp. trans.

or

2'~;:27l,:',197s::

~;

L;; 'r

;

O

',AA/';~

~-,

<

:,; ',-,

4. Moe, J. H., Khalil, K., Winter, R. B; et

al : Harrington Instı:umantation .without
fusion plus. ex~ernıi.ı Orthotic for the treatme~t of. J)ifficult Cuı:yatur~ probleı:ns
in young Chiıdr~ri. Cİin. Orthop, 185 : 35,,
ır :~:1985.

!

l

5. Moe, J. H:, Cuininine, J., Wi!lfor: R.; et al
Harıriugtou Instrumantatfon withptı't fusi-

on 1ıconıbinecl<~~ith the Milwaukee brace
for difficul;t;;şcpliosis problems in young
children. Pr:e&~rı:ıed to th•, scoliosis Research Society;, 1978, Orthop. Trans. 3: 59,
·1979;

Konjegitaı· ·Kalça Çık.ıüın·uı: CerrahlTedavisln~e ·KarşJlaşUan.
·· · ProbıOmler ve. Bunların Çôzüm Yörıarı
* Prof.. Dr. Güngör Sami
Son

.27,ıyıl

içinde 3000'in•.üzerind~. ~izzat

ÇAKIRGİL

kasyon % 2.7 ve nihayet 3.1 oranında gördü.teratdlO,jik-atipik gruptaki .konjenital
kalça çıkığı olarak kaydedildi.

a:rn~Jiyatla teda~i · ettiğimiz konjenit.ıf k~lça

ğümüz

Müdahale ettiğimiz vakalarm değerlen
dirilmesi rş::ğıdaki r;emada gö::iildüğü üzere
üç gurup halin.de gerçekleştirlldi; Şöyleki.

Epifizit ve hareket azl~ğınıri .tedavisinde
anestezi altında maniplasyona yer verilir.
Fibroz ankiloz olan vakalarda trokantere osteotomy yapılarak kaldırıldıktan sonra mafsrJ içi fibroz yapı:;:ıklıklar makasla ortadan
kaldırılır. Femur başının asetabulu:ma b::sısı

çıkığı vakasımn İşığı altı.uda ıwmplike vakalaı:ıımiz.ı nicelemek ve buiılann tedavi çarelerini araştırmak fırsatını elde etmiş bulunuyoruz.

Redikal Redüksiyon

Ameliyatlannın Yaşlara.

1154 <İnfantill

4:10

Sayısı.

·s.a:Y!ın

%

Değerlendirilmesi

<Juvenill

Hasta

Ha&ta.•

Göre

'

1&~14 !Adole8alll

Hasta
%

Sayısı

%

.72

~~~~~~~~~~~~-·.:.;_,-;-.,....~~-,~~~~~~,_,_-~~-

Yok iYi
Orta
Fena

88 .. '

690

. )
7

55
39

95

6

2730 konjenital kalça çıkığa ameliyatın
dan sonra ortaya çıkan komplikasyonlar ise,
Epifizit ve Coxa Plana
Epifizit, hareket azlığı
ve fibroz ankiloz
Coxitis Ossöz ankiloz
Redislokasyon
Teratolojik Kalça.

120

(% 4.3)

158

(% 5.7)
(% 1.2)
(% 2.7)
(% 3.1)

33

73
86

Bu serideki en yüksek komplikasyon %
4.3 oranında tesbit edilen epüizit ve arkasın
dan gelişen coxa plana, % 5.7 oranında gelişen epifizit'i takiben kalçanın haıreket azlı
ğı ve fibroz ankiloz. % 1.2 oranında ossöz
ankiloz ki genellikle coxitis sonucu, redislo-

· l267i.::;)

99
280

7
12

66

102

J
19
28

normalden fazla ise, subtrokanterik seviyeden 5 cm. ·kadar bir kısaltma y::ıpıla:rak postoperatif devrede Charnley traksiyonuna alı
nır, üç hafta süreyle aktif egzersizler yaptı
nlmak, daha sonra 4-6 hafta çift koltuk değ
neği ile yürüme sağlamnalıdır.
Redisloke kailçalarda 2. ameliyat olaral'
mafsal açılıp içindeki fazla pulviner dokular
temizlendikten sonra Chiari ve Shelf kombi-·
ne ameliyatı ile çatı derinliği sağlanmalıdır.
Infantil veya juvenil çağda innoıninat kemiğin osteotomy
seviyesindeki kalınlığı 8-10
mm. kadar olup, yeterli bir çatı öı:ıtüsü sağ
layamaz. Bu nedenle iliak kanattan 20x30
mm. boyutlarındaki bir kemik blokunun os-

* A. Ü. Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Başkanı.

.03,,

i~.'mf ''~3

Anabilim

Dalı

teotomy aralığına. yerleştirilmesi gerekmek- rölatif bir k.ısalıic ve yürüme güçlüğü yaratedir. Bu tür nüks müdahalelerde kalçanın tacağından, bu gibi vakalarda korrektif bi·r
redüksiyo~~a,n sonraki al.çı tatbiki sırasınd~,
psteot?mX, ile ,kalç~nm ~onksiyqp.el duruma
dis1o:ıd:isVori.ıteliük.cisiıl& ıiaI-Şi W,c~;'Jföi ki]"Ch-"'t ~iJtiôıAı,~si, f~füs<t;Jfle~~19tı.ı:.1(}-i5~.t~bduk
ner trokanter, kollum kaput ve 'asetabulum-' siyon,' 5°
'rotasyonda'kalmasl. sağ1alımaıı
dan geçirilerek işi sağlama bağlainahl l~zim- ıljır:.ı .
dır. Aksi halde postoperaiif röntgen kontrolü
veya alçı, ta,tbiki sll'.asıp.da k~lçanın dislokasNihayet serimizde % 3.1 oranında tesbit
yonu ~yr~k :ra'stıiilaii l,lı-' 'kdrriplikasyon de- edilen teratoloiik tipte atipik kalçaların tedağildir. Ucu kıvrılarak cilt altında bı•rakılan
visi problem aırzeder. Bu tip kalçalarda antetrisfikasyon teli, hasta a hafta Sonunda alçı- versiyon derecesisıfırQır. Bacş iki taraftan
yı söktürmek üzere geldiiğnde, ameliyatliane'yassılniış :deforme ve .atrofik, asetabu}um çude çıkaırtıla.r ve kalça maniplasyonu .yapılır. kurluğuri.u kaybetmiş; düzlEışmiŞ ve· içinde kı
Ossöz ankiloz için yapılacak bir işlem yok- kırdak Örtüsünden:mahrum:dur. Bu gibi kaltur. Ancak aşırı derecede fleksiyon ve ad- çalarda açık redüksiyon, va:rizasyon, Chiari
duksiyon deformitesi, hastanın bacağında + Shelf tipi bir asetabuloplasty uyguluyoruz.

ileri Yaştaki Dogmahk Kalça Çıkığımn Değişik Bir Asetabuloplasti ·
. Tekniği ile Cerrahi Tedavisi
* Qp. Dr. S~vaş AGAOGLU
İleri yaştaki
doğmalık kalça çıkığının
halen ortopedik .cerrahinin; ; çözümlenmesi
güç problemlerinden. 'bili olduğu bilinmekte~
dir. Özellikle memleketimizde önemli biı· takım nectenler prqblemi dahaQ.a güç çözülür
duruın_a getirmektedir ..

Ankam Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında modern ortopedik cerrahinin gelişimi içinde
doğımılık k2 lça çıkığının tedavisinde hakikaten çok iyi ve çok faydalı aşamalar olmuş,
ted2,vi metodlan gittikçe geliştirilmiştir. Bugelişmeler sonucu ileri yaştaki doğmalık kalça çıkığundaki tüm patolojileri tek seansta
düzültmek mümkün olmuştur (3). Bizde
Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesinde bu
yöntemle 26 hastanın 29 kalçasını ameliyat
ettik. Farklı olarak değişik bir asetabuloplasti tekniği uyguladık.
MATERYALveMETOD:
7-13 yaş arasındaki 26 hastanın 29 kal-

seansta myotomy, açık redüksiyon, derotasyon, vaıizasyon ve kısaltma osteotoınisi ile kendimiz tarafından geliştirilen
asetabuloplasti ameliyatları uyguladık.
çasına aynı

lanımız .. en

.az 3 ay, Eın,çok 25 ay qrtalama
10 ,;,y titkip ~dilmişlerdir.
TEKNİK:

Hlçbfr' hastaya preoperatif iskelet traksiyonu uygulanmadı. Tüm vakalarda M. lliopsoas kesildi. Açık redüksiyonda inferior
kapsül ve ligamentum Transversum kesilerek
gevşetildi. Tüm vakalarda liğ. Teres kopuktu. Redüksiyona mani olabilecek inverte limbus görülmedi. Bütün vakalara ı. 5-3 cm
arasında kısaltma
osteotomisi uygulandı.
Kalça redüksiyondaki durumuna göre gerekli derotasyon ve varus osteotomisi kısaltmcı
ile birlikte yapıldı. Harıis-Müller plağı ile
tesbit edildi. Daiha sonra asetabuloplasti yapıl&. Kapsül üst kısmı sağlam
bırakılarak
kapsül neokotilden asetabulumun üst kenarı
na kadar sıyrıldı. Neokotil dekortike edildi
CResiın ll. İliak kanattan büyükçe iki "filı.et
greft alındı CResiın 2). Bu greftler asetabulum üst hizasına uyacak şekilde düzeltildi
ve her iki kortikal yüzlerine multipl delikler

TABLO: 1
7

Yaş

8

»

9

,.

10

»

12

»

13

"

5 Vaka
4 Vaka
B Vaka
5 Vaka
2 Vaka
2 Vaka

Vakalanmızm 21 i kız 5 i erkekti. Üç
Vaka bilateral, 23 vaka tek taraflıydı. Vaka-

*

Eğirdk

Resim: 1

Kemik Hastalıkları Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı.

açıldıhCResim 2:l'.' Hef".ikiJgreft üs.t üste konularak asetabulurtı J~emert üst kenarına neokotilde hazırlanan ·yere, iki. adet .. vida ile; tesbit
edil<:k';(:Reşim 3). :Greftlerin hemen. altındaki
kapsül sağlam bırakıldığından.. femur başının
gı::o~tle .dfrelü teması önleı;ımiş
olmaktadır.
Kalçg. . redükte edilerek .stabilizasyon k.ontro~
lu yr.pılır.

krldılar.. 1,5 aylık ate1 süresinde hastaıa:r has"
tanede. yatırılatak kendi kon:trolumuz9a. re"
habilite edildiler.' Daha sorura 1,5 ay: koltuk
değneği. ile basmadan . ayağa kaldırıldıktan
sonr:l serbest; bırakıldılar.

SONUÇLAR:

dm siruflandıplm~~ına g6re değeılJmdi
rildiler

(4).

TABLO : II

Çok iyi

21 Kalça

İyi

7

>

Kötü
Kötü
-

Orta

Kalça

TABLO: III
Aseptik Nekroz
Relüksasyon

1

Enfesiyon
Hareket

Resim : 2

Sınırlılığı

-5

Bir kalçada relüksasyon gördük. Bu vak,ada k:ı,saltma y~terJi yapılmadığından ve
başın teknik bir hata sonucu aşın vaJgusa
gelnıeslnden dolayı olmuştur. Bu hastaya varus Ôsteot~misi önerdik. Hareket sınırlılığı
olan ,s hastanın hepsinde en az 90 deree~
flcksiyon. hareketi. vardır ..Biz bunu hareket
sınırlılığı olanık kabul ettik.
Bütün vrJrnlarda ameliyattan iki gün önce bfüılanmak üzere enjektabl antibiyotik
uygulandı. Hiçbir vakamızda enfeksiyon görülmedi.. Bunun bir nedeninide ameliyat süresinin kısa olmasına bağlıyoruz.
TARTIŞMA:

Rcslnı

: 3

DKÇ'nin cerrahi tedavisi hastaların yaş
ve kalçanın durumuna göre değişik
likler gösterir. DKÇ de patoloji yumuşak dokuda, asetabulumda ve femoral kompanentımına

V akalarımız post-operatif olaırak 1,5 ay
1,5 ayda Dennis-Brown atelinde bıra-

alçıda,

425

!erdedir. Cerrahi tedavi myotomy, açık redüksiyon, derotasyon, kısaltma, varizasyon
osteotomisi ve asetabuloplasti ameliyatıaırı
nın tümünü içerir. Çakırgil ve Klisic kalça
çıkığının tüm patolojilerini tek seansta düzeltme ameliyatları yapmış ve yaymlamıışlar
dır (2l. DKÇ de patolojileri· düzelten ameliyatlamn ilk üçü CMyotomy, açık redüksiyon
ve Osteotomyl hiç bir yayında farklılık göstermez. Asetabulumdaki patolojiyi düzelten
cerrahi müdahale için ise çok çeşitli metodlar uygulanmış ve yayınlanmıştır.
En sık
uygulanan pelvic · osteotomi olarak Chiari,
periacetabular osteotomi olarak pemberton
(8), innominate osteotomi olarak Salter (6),
Dome, Dcga ['Setabuloplastileri ve diğer shelf
ameliyatları sayılabilir C1,9l.

Hangi teknik uygulanırsa

uygulansın

DKÇ vakalarında iyi netice a:lmmak isteniyoırsa femoral kısaltmanın mutlaka yeterli olarak yapılınası gerekir. Uyguladığımız teknik neokotili tam olarak doldurduğundan kalçanın relüksasyon ihtimali azalmaktadır. Aynca postopeTatif olaırakta çok
iyi bir rehabilitasyona gerek vardır.
ileri
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Kalamchi, Sa•lter ameliyatının taraf ekstromitede uzuiııuk getirdiğini bildirmiş ve
modifiye Salter tekniğini yayınlamıştır (5) .
Wilbur ve rrkadaşı' ise '8aıter ve Pemberton
osteotomilerini kombine olarak uyğulamış=
dır ( 1 Ol. Biz vakalammızda
asetabuloplasti
ol~rnk neokotili doldurmayı düşündük; Bu
t0knikle 2setabuloplasti seviyesi milimetrik
olarak ayarlanabilmekte ve sıklıkla görülen
bir teknik hatayı ortadan kaldirınaktadır.
Asetabular rotz,syon, asetabulum daralması
ve iliak kanatta osteotomy yapılmamaktadır.
Bundan dolayı olabilecek komplikasyonlar
elimine edilmiştir. CAcetabulaır subchondral
kemikde dı;ıformite. BüYüme kusuruna bağlı
olan asetabular deformite ve kalçada hareket
sınırl!ılığı) (8). Harreket
sınıırhlığı sadece 5
vakamızda görülmüştür.
Bunlardada en az
90 derece fleksiyon mevcuttur.
Hiçbir vakamıza preoperatif iskelet traksJyonu uygulamadık. P. !L. Schoenecker ve
W: B. Strecker, DKÇ de preoperatif iskelet
traksiyonu ile femoral kısaltmayı karşılaştıır
mıŞ ve kusaltmanın hareket ve aseptik nekroz yönünden' da.ha az komplikasyon yarattığını bildirmişlerdir (7) .
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Doğuştan

Kalça ·çıkığının Cerrahi Tedavisinde Femoral. Osteotomi ve
Traksiyonun Etkilerinin Karşılaştırılması.

* Dr. Haluk AGUŞ

** Dr. Ertuğrul L. ERDEM *** Dr. Şükrü.ARAÇ
"*,** ·Dr. Mehmet Ali ACARI

kalça çıkığının özellikle geç ta:olgulardaki tedavisinde. komplikasyon oranının yüksek olması nedeni ile
tam bir görüş birliği yoktur. Tanı konana ka~
dar geçen zaman içinde özellikle periasetabuleır dokulaırda oluşan· kontraktür ve femur
başının proksimaJ.e yer değiştirmesi
tedavi
sırasında karşılaşılan en önemli sorunlardır:
HJ39 yılında Crego ve daha sona:aki bir'çok
araştmıcı (8,9,11)
tedavide amaç olan kon~
santrik reduksiyonu elde edip sürekliliğini
sağlamakta preoperatif iskelet traksiyonunu
önerirlerken, ilk olarak 1923 ydında Ombredanne olmak üzere aynı amaç için femoral
osteotomiyi önerenler vardır (2,3,5,6,10).
Doğuştan

nı

konmuş

Araştırmamızda SSK. İzmir Tepecik has-

tanesi Ortopedi ve Travmatoloıji kliniğinde
açık redüksiyon uygulanmış geç tam konmuş doğuştan kalça çıkıklı olgulardan preoperatif iskelet traksiyonu uygulananlarla
iskelet traksiyonu uygulanmadan tedavi el~
de edilenlerden elde edilen sonuçlar krur,şı
laştıırılmış ve uygulanan tedavi yöntelnierinİn
etkinlikleri saptanmaya
. çalışılmııştır.
.,
YÖNTEM VE GEREÇ :
Araştırmamız toplam 44 hastanın ameli~
yat edilen 71 kalçasının sonuçlanna göre yapılmıştır. Bu olgulardan 33 hastaının 51 kalçnsına preeoperatif iskelet
traksiyonundan
sonra Salter osteotomisi uygulanırken ıı· hastanın 20 kalçasına ise femoral osteotomi ile
variw~yon derotasyon ve kısaltma ile birlikte Salter osteotomisi uygulanmıştır.

1. gruptaki hastalarımızın 28 . i kız ( %
85), 5 i erkektir C% 15) .· Hastalarm yaşlan
1.5-5 yaş arasındadır ve .ortalama. yaş 2 dir,

Bu gruptaki hastalara ameliyat öncesi suprakondiler traksiyon çivisi· geçirilip· traksiyon uygulanmıştır. Açık redüksiyon ve Salter osteotomisi .Smith-Peteı::son kesisi Üe girilip yapılmış v~' yaklaşık 6 hafta pel~i pçdal
alçı tespiti uygulanmıştır. Bu h.astaJ.ar eri az
6 ay, en fazla 48 ay olmak üzere ortalama
26 ay iZlenmişlerdir.
II.. gruptaki

hastalarımızın

tümü

kızdır

ve yaşlaııı 1.5-5 yaş arasında değişmektedir.
Ortaılama yaş 2.8 dir. B.u olgulara latero-lon-

gitudinal ileofemoral kesi ile girilmiş ve tek
seansta Salter osteotomisi ve femoraJ. osteotomi ile birlikte açık redüksiyon uygulanmıştır. Hastaiar ameliyat. sonrasında 6 haf"
talık pelvi-pedal alçı tespitine alınmışiardır:

II. gruptaki hastaların izleme süreleri en
az 6 ay en fazla 12 ay olmak üz~e ortı:ı-ıama
9.2

aydır.

Olgular ameliyat sonrası dönemde nar&
ket genişliği açısuidan'Ferguson·ve Howorth
yöntemine göre, 'radyolojik açıdan Severin
sinıflarnasiyla · her iki ekstreriıitede U:Zunluk
farkı bulunup bulunmamasıyla ve tekrarlayan çıkık olup olmamasına göre değerlendi
rilmiştir (8).

SONUÇLAR:
Kalça hareketleri açısından I grupta ol27 sinde çokiyi C% 53), 18 inde iyi

guların

* SSK Tepecik Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzman.
** SSK Tepecik Hastanesi Ortopedi ve Travmatolodi Kliniği şef yrd.
*** İzmir Eşrefpaşa hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği uz.
**** SSK Tepecik Hastanesi Ortopedi. ve Travmatoloii Kliniği asistanı.
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C% 35), 6

sında

ise yeterli ( % 12) sonuç elde
TI. grupta ise 12 olguda çok iyi
C% 80), 6 olguda. iyi ( % 30), 1 olgu yeterli
C% 5), 1 olgu ise başarısız C% 5) olarak de-

edilmiştir.

ğerlendirnmiştir.

I grupta 9 olguda. ekstremiteler arasında
uzunluk sorunu bulunmaktadır <% 17.8). II.
grupta böyle bir sorun görülmemiştir.

I. grupta 12 hastada.

avasküler nekroz

biomekaniği üzerinde
yaptığı
traksiyon uygulayarak yapılan
Salter osteotomisinin femur başım sublukse
edici güçler üzerine bir .etkisi olmadığına
ancak asetabuulmun öne ve yana yer değiş
tirmesi neticesi etkin kuvvetin etkili olduğu
sahanın genişlemesi sonucu sublukse
edici
gücünde azalma olduğunu bulmuştur (4).

de DKÇ nin

çalışmalarda

Bizim

olgularımııZıın

(% 23.5) görülürken II. grupta 2 olguda (%

s~rasında konscıntrik

ıo>

tir.

avasküler nekroz görülmüştür. Çıkığın
I. grupta 9 olguda (% 17.8), II.
Grupta ise 2 olguda (% 10) saptanmıştır.
tekraırlamasi

TARTIŞMA:

Doğmalıık

kalça çıkığı tedavisinde amaç
stabil .bir redüksiyondan sonra
fonksiyonelbir kalça elde etmektir. Erken
tanı konan olgulaırda uygulanan tedavi neticesi başarı oranının yüksek olriıasına karşın
tanı konma yaşı yükseldikçe eklem çevresi
yapılarda oluşan sekonder değişikliklere paralel olmak üzere komp!ikasyoi:ı oram artmakta dolayısıyla ba.<jarı yüzdesi düşmekte:.
di'l'.
.
konşantrik. ve

Mackay 4oğmalık kalça çıkığıl:ıın teda,'i~
sinde başaınlı olabilmek için traksiyon, konsantrik. redüksiyon, .en iy( asefubulum baı
ilişkisinin sağlanması'· ve·· redüksiyonun sürekliliğiıll temel kurallar ofarak' ·görıriekte
dir fo). ·Bunuıilabirlikte Biıchanan ve arkadaşları traksiyon uygulayarak tedavi ettikl&'
ri 50 DKÇ li hastanın %36 smda 1 yıl sonunda avasküler. nekrozla. karşılaştıklarını .ve
bunda da traksiyon sonunda yapılan redük~
siyonun sta:bilitesinin devamı için. ka.'lçaya
verilen abduksiyon, iç .rotasyon pozisyonunun etken olduğunu ileri sürmüşlerdir (1).
Morscher ise traksiyon ve pelvik osteotoettiği DKÇ li. olgularda yaptığı ölçümler neticesi eklem içi basın
cın ileri derecede arttığıını bulmuş ve gerek
konsantırik redüksiyonun sağlanması ve gerekse normal eklem içi basıncın oluşumu için
bu tür ameliyatlaı-a varizasyon, derotasyon
ve femoral kısaltmannı eklenmesi gerektiğini
belirtmiştir (2). ÇakI>TgH ve · Klisk te bu görüşü
desteklemektediır (3,6). Eric ı.. Raden

mi uygulayarak tedavi
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tümünde ameliyat
redüksiyon elde edilmiş

sonrası

dönemleri radyolojik
·Severiıi sınıfla
masına göre I. grupta tedavi edilen kalçaları;ı 38 i çok iyi ve iyi C% 74)~ 7 si yeterli.<%
14l, 6 sı ise başarısız C% 12} olarak değerlen
dirilmiştir. Bu grupta
avasküler nekroz 12
kalçada görülmüştür (%23>. II. grupta ise
radyoloıiik olarak . .18 kalçada çok iyi ve iyi
c% . sof, 1 kalçada yeterli (%
1 kş,'ıçeda
ise yetersiz sonuç '.elde edilmiştir ( % 5L. Bu
grupta avasküler n~kroz orrunı .% 10.dur: Salter .bizim L grubumuza uyan olguİan ii;:in
avasküler nekroz oranını. % .5.7 olarak y()rirken en>. Buchanan · ayın grup hasta iÇin
avasküler n~kröz oranını % 36 olarak bildir~ekt~ir '.(ı)'. Bizim serimiZde II. gr'up olgulan:İnıia uyan serilerinde aym. brariı Schoenecker '%·o, Tilin~· ise % ı.a' olarak vermekt~dirler ca; .· ·ioJ. Olgularımızda. izlenen .tekrarlayan çıkık oranı avasküler 1nekroz ' oranı
gibi ı. ·giı:ıp hastamızda daha yüksektir. ı.
grupta avasküler nekroz '.oranı ile tekrarlayan çıkık orariının Yüksek olinasının nedeni
olarak ameliyat sonrası dönen;ıde asetal;>ulum
çevresi yapıların tonüsünü tekrar kazanmasının: olumsuz etkisiyle II. grupta femöral ostecitomi ile kbnsantrik ve fiZyolojik bir redüksiyon sağlanmasını görmekteyiz.
Ameliyat

açıdan değerlendirildiğinde

sl.

Olgularımız

fonksiyonel olarak değerlen
iki grup arasında belirgin bir
fark görülmemiştir. .I gruptaki hastalao:ımı
zıın % 88 i çok iyi ve iyi olarak değerlendi
rilirken aynı oran II. grupta % 90 dır. Schoenecker ise aynı oral:ılan I. grup hasta için
% 42, II. grup hasta içinse % 77 olarak vermektedir. Hareket orr,nlanmızın bu araştırı
cıya. oranla daha iyi olmasını· ameliyat sondirildiğinde

tespit

rası

daha

süıremizin

kısa

olmzsı

ile

açıklanabilir.

İzleme süreleri karşılaştıırldığında il.
grup hastamızın izleme süresinin diğer gruba oranla daha kısa olduğu görülmektedirr.
Ancak I. grupta karşılaşılan komplikasyonların tümü ameliyat sonrası ilk 9 ayda görülmüştür.

hastalarımız kar.şılaştınldı

I ve il. grup

II. grrup olgulanmızdaki haşan oranı1n<1:ızn.daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu
nedenle traksiyon uygulanmadan 2setabulum
çevresi .yapılarda gerekli gevşemeyi sağlaya
rak daha fizyolQjik şartlarda bir baş asetabulum. ilişkisi s<>ğlayan tedavi yöntemimizin
geç tanı konmuş kalça çıkığı tedavisinde daha etkili olduğu inancındayız.
ğında,
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D.K.Ç'de Transiliak Uzatma ile Birlikte Yaptığımız Radikal
Redüksüyonlarda Ekstremite Uzunluklarının Değerlendirilmesi
* Op. Dr. A!li BİÇİMOGLU
İleri yaşlardaki doğuştan kalça
çıkıklı
hasta sa;yısı memleketimizde .oldukça fazladır. :Yeni doğanda kalça muayene leli rutin
yapılmadığından, .ya tesadüfen Çekilen grafilerde ortaya çıkmakta veya Çoruk yürüdükten sonra ailesi tarafından farkedilmektedir.
Böylece· hastalar konservatif, tedavi şansını
da büyük ölçüde' yitirmektedir. Cerrahi tedavi olarak da çok değişik yöntemlerle kullanılmaktad!ır.

Biz genel olarak 2 yaşından büyük çocuklarda, doğuştan kalça çıkığı patolojilerini
tek seansta düzelten ve Çakırgil tarafından
tarif edilen yöntemi tercih etmekteyiz (2,3).
yalnız bu metotta feniurda yapılan kısaltma
şonU:cu ekstremiteler &"asında eşisizlik oluş
maktadır.
Bundan dolayi acetebuloplastiyi
Millis ve Hall'un taıif ettiği şekıilde ·transiliak uzatma ile blı:'Iikte yaptık (8). '.Böylece femurdan yaptığımız kısaltmayı, transiliak
uzatma ile telafi etmeye çalıştık.
YÖNTEM:

Hastalarımızn açık ~edüksüyoh,' Apı;ıtabı.i
loplasti, Femoral kısaltma, varus, deı1:ıtasyon
osteotomisi ve myotomi tek senasta uygulandı. 'Hi~bir hastaya preoperatit' traksion yapıl
madı.

S. İ. A. S. un 1,5-2 cm pos~ıiorundan
başlayıp trokanter majore ve o'ractan da bir
kurbüı- yaprarak uyluğun lateraline longitidinal uzanan bir kesi ku:Ilanıldı. İliak kanadının her yüzü Subperiostial olarak sıyrıldı.
M. İliopsoas trokanter nıinora yapışma yerinden kesildi, kapsül açıldı, liğteres varsa
eksize edildi. İnfeıior kapsül ve Liğ transversum gevşetildi. S.İ.A.S. dan trapezodal
*

Eğirdir
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Kemik

Hastalıklan

bir greft alındı. S.İA.İ. ile İncisura ischiadi·
ca arası iç kısrm, dışa .göre ıs•-20° daha diS·
talde olacak şekilde osteotomize edildi. Dis·
tar frağman önce, dışa ve a.Şağı çekildikten
sonra greft araya yerleştirildi. İliak kanadın
proksima.l parçasının iç yüZünden giren, greftin medullasından geçen ve acetebulurh ·aır
ka duvr:nna uzanan bir veya iki adet kirschner ile tesbit edildi. İliumdaki Osteotomi hattının posteriorunun da bir miktar açılması
na dikkat edildi. Ve böylece transiliak uzatma (8) sağlanmış oldu. Daha sonra femura
subtrokanterik yeteri miktarda kısaltma, derotasyon ve varus osteotomisi yapıldı!. Ve Osteotomi hattı infant tip Harris-Müller plağı
ile tesbit edildi. Redüksüyondan sonra tabakalar kapatılıp pelvipedal alçı yapıldı. Hastalar ı.s ay alçıda, ıs ay .da Denis Brqwne
atelinde tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
MATERYEL:
Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesin'de
ocak UJ84 - EyJül 1986 tarihleıi arasında 58
h~t~ın, 75 kalçası y~kari:da anlatılan yö~temle ameliyat edildi. Bu hast~l~ hepsi mektup ·yazılaırak kontrola,. çağrıl':lı. Çağrı
mıza uy~ra.k gelen 28 hastanın 40 kalçası
ariıeliyat edilmişti.
Bunların hepsine uzunluk grafileri çektirilerek ekstremite uzunluk,,

'
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.

;

'

. . · ...

'

•

ları değerlendiıildi.

28 hastanım 22 si ( % 78,5 l kız 6 sı ( %
21,5) erkek ti. Bunların 3 ünde sol, 13 ünde
sağ ve 12 sinde de bilateral doğuştan kalça
çıkığı vardı.

ma

En küçük yaş 2, en büyük
3,7 idi.

yaş

Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji

Uzmanı.

yaş

8, ortala-

HASTALARIN YAŞLARA GÖRE DAGILIMI
-----:"-...;....,.,~

2 Yaş

9 Hasta

12 Kalça

3

5

9

4

6

9

5

5

7

6

>

1

1

7

"
"

1

1

1

1

28

40

8

Toplam.

.,

•

Hastalar en' az 6 ay en fazt,a 45 ay orta:
lama 20,2 ay takip edlldi.
Tüm hastalara ayakta uzunluk · grafileri
çektirilerek Crista iliace-Diz, Crista iliacaAcetabulum tavanı arası mesafeler ve femur
uzunlukları ölçüldü. Oblik Pelvis olup olmadığı ve olanlarda lom.ber sk9lyozun gelişip,
gelişmediği incelendi.
Ayrıca komplikasyon
gel1şmiş olgularda .yukandaki
ölçümlerin
karşılaştırılması, yapıldı,

Ameliyat esnru>ında.fenmrlardaO 7 cm-2,5
cm arasında degişen miktarfo.rdı:l. kıs~Jtma ve
0,5 cm-2,5 cm arasında ·trans iliak ..uzatma
yapılaırak ekstremite eşitliği sağlanmaya çalışıldı;

SONUÇLAR:
Bilateral 12 D.K.Ç. vakasında.n 8 inde
crista ilaca..Acetebulum tavanı arasındaki
mesafe eşit 4 ünde 3 mm - 5 mm arasmda
farlcln.lıklar vardı. Tektaraflı olgularda ise o~
mesafe ameliyatlı tarafa 0,5 cm~2.5 cm ' fazyaldı,
·
Femur uzunlukları bilateral olgulaırun 7
sinde (% 58,3) eşitti, 5 inde C% 41,7) ise 0,5
cm ile 1 cm arasında değişen lızunİuk fark-

men kontrolda o taraftaki femurup ~ · mm
daha uzun olduğu görüld;ü. Grafileri .incelendiğinde teknik bir hata olarak 1,:ıaşın valgus~
ta tesbit edildiği ve anteversionun tam düzelmediği gözlendi. Yeniden çekilen abduksuyon iç rotasyon grafisinde başın tam. santralize olduğu görüldü ve varus, derotasyon osteotomisi önerildi. Osteotomiden soma ameliyatlı taraftaki uzunluk farkının giderileceği ve kalçanın normale döneceği k~sında
yım.

2 ve 3 yaşındaki tek taraflı .D. K. Ç H çocukların 6 sında <% 66.6) femurdan s riım
15 mm arasında kısaltma ,yapil:ıriasına r~ğ
men kontrolda, · femurlar ~cası bµ uzunluk
farkının azalarak ~ mm - 7 mm arasına indiğini gördük. Daha 'neri yaşt~i çocUklarda
is~ b'a*, bh· aşırı 'QüY,üı:ne yoJ{.tu:
·

-

3 Kalçada C% 7,5) .aseptik nekroz gelişti.
ikisi tek taraflı, biri de .bilateral
olgulardaydı. Ali Kalamchi-Dean Mac Ew;en
in sımflaındırmasına göre ikisi 1. grup., ,birisi
de
grup "avasküler nekrozdu (5). ı3üate,ral
olgudaki nekrozlu taraftaki femur 1 cm ·k'ısa
idi., Tek taraflı olğula17dan .birisinde ise, arrie:
liyat anında l' cm kısaltma yapıldığı' halde
kontro}da uzunluk farkı 1,3 cm ye çıktı:. Diğerinde fomur, uzunlukla..'! eşitti.
,
Bunla~da:ıı

3:

4 hastada 1,5 - 2,5 cm arasında pelvdk oblikite görüldü. Bunlardan biri aseptik ııek
roz gelişeı::ı;, •bir diğeri koksa valga olan,
üçüncüsü post operatif .kontrolda femurlan
eşit .olan ve 4.·sü de abduksuyonu snıırlı.olan
bir . hastamızdı. Diğer hastalarımızda bariz
bir pelvik oblisite görülmedi.
Bu pelvik oblikitesi olan 4 vakadan sadece birinde hafif lomber skolyoz var<lı. Bu
hastamıza öneridiğimiz varus osteotomisinden sonra femur boyu da bir miktar kısala
cağıından bu durum düzelecektir.

la.-ı vardı.

taraflı

olgular da ise, 2 si hariç, diğerlerinde 0,5 cm - 3 cm arasında değişen
kısalık vaırdı. Bu iki hastamızın birisi 2 yaşında idi ve ameliyat esnasında 7 mm lik bir
kısaltma yapılmııştı. Kontrolunda :femurlarm
eşit olduğu görüldü.. Diğeri ise 3 yaşımda idi
ameliyatta 8 mm kısaltma yapılmasına, rağTek

TARTIŞMA:

2 yaş ve daha büyük D.K.Ç. li hastala;rda değişik birçok ameliyatlar önerilmiş (2).
3, 6, 9, 12). Bunlar yalnız açık redüksüyon
dan, kalça çıkığı patolojilerini tek seaınsta
düzelten büyük operasyonlar kadar değiş
mektedir.
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Bu ·ameliyatlar~iÇinde en yaygın olarak
kullanilarilafoan birisi "Saıter.Hn · tatif · ettiği
İrinoriıinate 1osieotômidir CıoJ. Fakat bunun
yalruz·'baŞına·remoraı anteversiortu :tam dü~
ieitmecİiği 'Ve ·. feniÔral. ostofoniilere .gerek. oldugu anlaşilmıştir '(ll.

·ı'< Çak~~gil ve .ı(~isic ileri yaşlardaki D,K.Ç
lL.çocuklarda açık redüksüyon, femoral ·.d!lc
rQtaıwo~,.,~ Va~-kasaıtına 'osteotomisi ~e
Acetebuloplasti'nin tek seansta uygurilandığı
ameliyc.:t. yöntemlerini yaymlamışlaırdır. Kiisic 7. yaşina kadar·o1an Çocuklarda acetabuloplasti için en üygiın yöntemin Salter OsteÔtomiSi olduğunu bildirmiştir (2,3). Fakat
bu yöntemde femurdan ·yapılan kısaltmadan
kİsalık devam edebilir. Biz bu sorunu
çözmek için acetabuloplastiyi Millis ve Hall'un tarif etiği şekilde T:rans-İliak uzatma ile
biırlikte yaptık (8). Nitekim tek taraflı olgularımız 0,5 cm - 2,5 cm arasında iliak uzunluk farkları elde ettik.

sonra

Hiç femurdan .kısaltma yapmada:p traksi~
orila kalçalar aşağı indirilip klasik Salter
ameliyatı. tavsiye edilebilir.. Schoenecker ve
Streck~. propratif traksion \lygulanan olgu~
larda, asptik n~kroz, redislokasyon ve kötü
sonuçların, fem'oral, kısaltma. yapılanlara
oranla daha fazla olduğunu (11}, Tümer ve
Ünsaç preoperatif traksionun, femuırda yapılaca!{ kısr.ıltnia miktarı ve sonuç üzerine etkisi bli:nadığıni belirtmişlerdir (13). Ali Kalamdlii, Sr:lter ameliyatının tek taraflı olgularda ekstreniltede uzuriluk ploblei:ni yaıİ-at
tığını söyleyerek modifiye bir Salter aniliyatı
tarif etmiştir (6);·Bu nedenlerden dolaya kaIçanın .rahatlıkla yerine girmesini sağlayacak
oranda femurdan kısaltma yapması uygun
gördük. Bu Osteotomi esnasında kalçanın
Qllteversionunu ·da .düzelttik.
2 ve 3
ların

6

tek taraflı D.K.Ç li çocukC% 66.6) kontrolda, ameliyatta

yaşında

sında

yapılan kısaltma miktarlarına

göre daha az
kısalık kaldığıı görüldü. Bu durum bize bir
aşırı büyüme olduğunu düşündürdü. Femur
kırıklamndaki cerrahi redüksüyon1arda, normal tarafa oranla bir <qırı büyüme olduğu
birçok yazatrlarca ifade edilmiştir (4-7>. Biz
de bunu gözönüne alarak küçük yaştaki has-
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tal<>rımıza'. transiliak uzatmayı; femoraı ·kı
saltmaya oranla· daha az yapmaya başladık.

Ekstremiteler arasi cişitsizlik oblik pelvise ve Lömber Skolyoza neden olmaktadıır· C8l.
Bu nederile ekstremitelerin eşitlenmesi gere,
kir. Bunun için tibial uzatma, femoral uzatma, sağlam tarafa epifizyodez gibi yöntem'.ler kullamlabilir. Fakaıt bunlar için ayn bir
ameliyat daha gerekmektedir. Halbuki biziııı
yaptığımız transiliak uzatma D.K.Ç. ameÜya
tı ile birlikte yapılmaktadır.
Preoperatif traksion yapılmadığından
hastanede kalma süresinin azlığı, tüm D.K.Ç
patolojilerinin tek seansta düzeltilmesi ve bu
esnada transiliak uzatma ile femurdan yapı
lan kısaltınarun dengelenmesinden.·dqlay·ı 2-7
yaş arasındaki çoçuklarda bu yöntemi teırcih
ediyoruz.
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Doğuştan

Kalça

Çıkığının

Tek Seansta Cerrahi

Girişimle

Tedavisi

* Opr, Dr. Ömer ÇELİKER

** Doç. Dr. İlker ÇETİN * Opr. Dr. Mahmut KILIÇ
* Opr. Dr. Orhan DERİCİOGLU

GİRİŞİ :

Vakaların

Doğuştan kalça çıkıığının CD.K.ÇJ tedavisinde çeşitli yöntemler kullanılınasına rağ
men ideal tedavide tam bir fikir birliği yoktur. Cl, 2, 6, 7, 8)

1.8 aydan önceki devrede genellikle kapayöntemlerle tedavi edilmelerine rağmen,
bu yı:v; g•rubundan s:.nra ise avasküler nek.
roz şansının artması nedeni ile açık redüksiyon uygulanmaktadır (4,6,8).
lı

Biz, bu makalede 1983-1986 yıllan ruraseansta İliak osteotomi, proksimal
femoral osteotomi ve varus osteotomisi ile
tedavi ettiğimiz 27 vakanın 30 kalçasındaki
D.K.Ç. vakalarının sonuçlarını sunduk.
sında aynı

1983 - 1986 ydları arasında S.S.K. Ankara Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji kliniğin de 27 hastanın 30 kalçısındaki doğuştan
kalça çıkığını aynı seansta iliak osteotomi,
proksimal femoral osteotomi ve varus ostetomisi uygulayarak tedavi ettik. Hastalar en
çok 4, en az bir, ortalama 2.5 yıl süre ile takip edildiler.
Vakaların

% 19'u C% 70.40) tek taraflı,
S'i bilateral C% 29.60) idi. Tek taraflı olanların ~l"u sağ, ıo'u sol taraf idi (Tablo 1).

Taraf
Vaka sayısı
%

TABLO: 1
Tarafa Göre Dağılımlarını
Göstermektedir.
Sağ

9

33.40

sol
10
37

kız, 6'sı

erkek idi. (tablo

Yakaların

TABLO: lI
Cinsiyete Göre Dağılımlarını
Göstermektedir.

Cins
Kız

Vaka,sayısı

%

21

78

6

22

27

100

Erkek
Toplam

Vakalann en küçüğü 1.5, en büyüğü ise
olup ortalzma yaş 3.7 idi (tablo 3).

G yrşında

Hastaların hikayelerinden, bu hastaların
7'sine daha önce kapalı redüksiyon denenmiş ve başarısız sonuç alınmıştı.

MATERYAL VE METOD:

Vakaların

21'i

2).

Bilateral Toplam
8

29.60

27
100

Hastr1lamn ameliyattan l.5 ay sonra alçı
sonra 1.5 ay
süıre ile sürekli olarak Denis-Browın ateli giydirildi. Bundan son:ra ise Denis-Brown ateli
1.5 ay süre ile sadece geceleri giydirildi. Bu
sürenin sonunda ise hastalar tamamen serbest bırakıldı. Altı ay sonra plak ve çivileıri
ları çıkarıldı. Alçı çıkarıldıktan

çıkarıldı.

SONUÇLAR:
Hastaların sonuçlarının

değerlendirilme

sinde radyolojik ve fonksiyonel durumları
göz önüne alındı. Sonuçlar Gill klassifikasyonuna göre değerlendirildi. (5) •.
Buna göre;
1 - ÇOK İYİ : Kalçada normal fonksiyon ve normal strüktürel restorasyonunun
mevcudiyeti.

* S.S.K. Ankara Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzmanları.
** Ankaıra Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği öğretim üyesi.

V<>ik3ların Yaş
Yaş grubu
Vaka sayısı
%

1.5-2
13
48.10

·.TABLO: III
Grublanna Göre.Dağılımlanıµ Göstermektedir.
3-4

9

2

33.30
---·--··

--·--~·--·---·-

2-3

Topı~m
5-6
27
2
3.70
7.40
100.00
·-----·-· ------

4-5
1

7.40

--~-----

2 - İYİ : Kalçada normal fonksiyon, Xrayde baş boyun ve acetebuluma ait bazı rezidüel anomalilerin varlı.ğı.
3 - ORTA : Ağrısız hafif topllama, Xrayde acetebulum, baş boyuna ait rezidüel
bozukluklar.

KÖTÜ: Redislokasyon, hareket kı
unstabilite, ağrılı topallama mevcudiyeti. Xcrayde dejeneratif bozulduk1arın

V z,kaların yaş grublanna göre değerlenc
diriimesinden elde edilen sonuçlar ise tablo
V. de gösterilrri:iştir. En iyi sonuçlann 1.5-4
yaş grubunda, kötü sonucun is 4 'yaŞın üstün:
deki grubta alındığı görülmektedir. CTablo
vı.
TARTIŞMA:

4 -

sıtlılığı,

varlığı.

Bunlara göre yapılan tasnifde hastaların
tablo - IV. de göste;'.1ilmiştir. CResim
l, A,B ve 2, A,B> .

sonuçları

TABLO: iV
Vakaların Sonuçlarının Değerlendirilmesini

Göstermektedir.
Sonuçlar

Vaka

Çokiyi
İyi

Orta

sayısı

18.00

14

52.00

7

26.00

Bu gruba giren ameliyatlardan Saılter'ın
innominate ost.eotomisi dışındakilerde yeterli bir çatı oluşturulamamaktadır. Oluşturul
sa bile acetebular kıkırdağın devamlılığının

Kötü

Toplam

27

Bu yaş grubunda en sık yapılan ameliyat
salte1"in iliak osteotomisidir. (8)
Yapılan biir' deneysel çalışmada sabit duran· ekstremite uzunluğu üzerine Salter'in tarir ettiği gibi sadece pelvik osteotomi ile yapılan acetebuloplastinin,
çocuk yürüdükten
sonra belirli oranda konumunu kaybedip eski şekline doğru yöneldiği gösterilmiştir.

%

5

1.5 yaşın üzerindeki doğııştan kalça çıkı
tedavisinde genellikle açık redüksiyon
uygulanmaktadır. (8) Burada yapılacak olan
ameliyatın amaoı iyi bir açık redüksiyon sağ
lanmasıdır. Bimun içinde ;redüksiyonu engelleyen intra ve perikapsüler yumuşak doku
engellerinin ortadan kaldırılmasıı gerekir.
ğının

100.00

TABLO:V
Vakaların yaş gruplarına. göre sonuçların değerlendirilmesini

Yz;ş

Grubu

Çokiyi
Vaka

%

Sayısı

iyi
Vaka
Sayısı

Sayısı

Sayısı

Sayısı

Vaka

Toplam

Kötü

Orta
%

gC.r;termektedir.

%

Vaka

%

Vaka

%

-----~------------

1.5-2
2-3
3-4

4-5
5-6

1

20
8.3

10

1

14

3

1

3

20

83

1
1

8.3

43

3

43

2

100

60

1

100

5
12
7

100
100
100

1

100

2

1()0
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bozulması
ile sonuçlanmakta, acetabulum
küçülmekte ve ilerde oluşabilecek artroza.
neden olmaktadır. (2,8,9)

Klisic ve Çakırgil tekniğinde ise hem acetebular, hem de Femur üst ucundaki patoloai:lıre yönelik işlem yapılır C3J. Bu ameliyat·
larda tek yanlı çıkıklarda kısalık bir sorun
olarak sürmektedir.
Uyguladığımız
yöntemle biz Doğuştan
Kalça Çıkığındaki patolojileri tek seansta düzeltmekteyiz. İliak osteotomi neticesi yapılan
acetebulumun konum değişikliği ile, acetebulumun hacmi ve fonksiyonel kapasitesi degişmeden, acetabular kıkırdağm devamlılığı
bozulmadan yeterli miktarda acetebluoplasti
yapı:lmaktadır.

Klasik Salterden farklı olarak, fazla devirme sayesinde yeterli çatı oluşturularak
re1üksasyon scrunu çözulmektedia". İliumun
boyu uzatılarak Feınur proksimalinde yapı
lan kısaltma ve varus osteotomisi sonucu
oluşan kısalık kompanse edilmektedir.
Proksimal Femoral osteotomiyi tesbit
için Harris-Müller plaği kullandık. Çok iyi
tesbit .yapması, ·. distal frağmaına deplasman
vererek boyun ve cismin normal anatomisinin korunması açasından .idealdir. Hareket
kısıtlılığına neden. olmaması için deplasman
kısmı az olan. tiplerinin kullanılması uygundur.
Bu yöntemin Doğuştaın Kalça Çıkığın
<lalr..i patolojilerı tek seansta düzeltmesi, ariıeliyrJt öncesi. traksiyona gerek kalmaması,
kısaltma sonucu Femurda oluşan
kısalığın
mumdan yapılan uzr..ltma ile kompanse edilmesi, femur başına binecek yükün azalması
ile avasküler nekroz şansının azalması gibi
üstünlükleri vardır.

436

KAYNAKLAR:

1. Blockey NJ.: Congenital dislocatıon of the
hip, J. Bone Joint Surg, 64-B : 154, 1982.
2. Brook AL. : Treatment of congenital
locatıon

or

dıs

sublaxatıon

of the hip in children our t.he age üf three years. J. Bone Joint Surg. 48-B : 4, 1966.
3. Crenshaw AH. : Campbell's operative Orthopedıcs the C. V. Mosby company 1980.
4. Gage JR. Winter RB.: Avasculer necrosis

of the capital femoral epiphsi as a comp·
licahon of closed reduction of congenital
dıslocatıon of the hip. A oritical rewiev of
twenty years' ·experience at Gillette children's Hospital J. Bone Joint Surg 54 CAJ :
373. 1972.
5. Gill AB. : The en d results of early treat-

ment of congenital dislocation of the
J.B.Joınt Surg 30 CA) : 2. 1948.

lııi.p.

A. : Modified Salter Osteotomy
J. Bone Joint Surg. 64 CA) : 183. 1982.

6. Kalamchi

7. Mubarak SJ. Beck LS, Sutherland D.: Heme tıractıon in the management of Congenital Dislocatıon of the lıips. J. Pediatr
Ortlıop 1986; 6 : 721-23.
a. Salter RB. : İnnominate osteotomy in the
trea,tment of congenital dislocatıon and
subtaxatıon of the hip. J. Bone Joint Surg.
43 (B) : 518-39. 1961.
9. Winter BR, G<:ıge RJ.: Avasculer nedrosis
of the capital femoral epiphysis as a
complicatıon of clesed reduction of congenital dislocatııon of the hip. J. Bone Joint
surg. 54 CAl : 2. 1972.

Perthes Hastalığının Cerrahi Tedavisinde (İkili Osteotomi) Ameliyatı
'' Yrd. Doç:. Dr. Osman KÖRÜKLÜ

** Doç. Dr.
ÖZET:
1975 - 1982 y;ıllan arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde 29 Perthes'li olguya uygulanan ve 25'i takip edilebilen cİkili Osteotomi»
ameliyatının erken sonuçlan incelenmiş, değerlendiırilmiş ve sonuçlar
konservatif ve
cerralhi metotlarla mukayese edilmiştir.
GİRİŞ:

Femur başı epifizinin sebebi bilinmeyen
aseptik nekrozu olarak tanımlanan Perthes
hastalığının tedavisinde bugün çeşitli farklı
lıklar görülmektediı._
Konservatif tedavinin
ço:::uğun fizyoloiLlı: ve emosyonel
gelişmesi
üzerindeki· olumsuz etkisi ve düşük ba.şan
oranı, değişik cerrahi tedavi yöntemlerinin
uygulmımasın~ yol açmıştır. Trokanterik femoral os.teotomiler ve pelvil\ osteotomiler,
cheliekto:ini bunlardandır. Biz l:ıir yandan
pelvik ve subtrokanterik varus, ekstansiyon,
derota.Syon osteotomilerin femur başı ve asetabulumda kan ak[mını artırması yani cFizyolojik etkisi"; diğeır yandan redükte edilmiş
femur başının mekanik ·baskısına bağılı asetabuler gelişim üzerindeki «Biyolojik etkisi•
nedeniyle hastalarımıza iki osteotominin bir
arada uygulandığı ikili osteotomi ameliyatı
nı uyguladık. Bu çalışmamızda ameliyat metodumuzun orta süreli takip sonuçlarım ort2ya koyup diğer otörlerini sonuçları ile karşılaştırdık.

GEREÇ VE YÖNETMELİK :
Bu çalışmada A. Ü. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Tıravmatolqji Anabilim dalında 1975-

İlker ÇETİN

198'2 yılları arasında Perthes tanısı konularak ikili osteotomi uygulanan 29 h<ıStanın
takibi yapılabilen 25'inin orta süreli takip sonuçlan ortaya konulmuştur.
Tanı klinik muayenesinin yanısıra röntgen tetkiki ile konulur. Pelvis ön-arka ve Lavenstein grafileri çekilir. Tanının konulmasın
da. güçlük arzeden olgular kısa aralıklarla
kontrole çağrılmışlardı. Prognoz tayini Catteıral sınıflamasına ve Catterall'in .riskli· baş
faktörlerine göre yapılır (1). Prognozu , ıyı
görülen olgularda konseTVatif tedavi uygulanır (2). CCattera:ı D Catterall II ve Catterall
III grup olgularda cerrahi tedavi metodlanna başvurulur. Catter13,Iı IV grup olgularda
currahi müdahale yapılmaz;, Hastalık tabii
seyrine bırakılır.

İkili osteotomi ameliyatında lateral longitidinal ilıiofemoral insizyonla girilip, ,tabakalaır geçilir. İliac kanat subperiostal ol~rak
siyatik çentiğe kadar sıyrılır hazırlanır; Pelvik .osteotomi CChiarD seviyesi belirlenir. F&moral komponent vastus lateralis oyularak
hazrrlanır. Kalçaya varus, derorasyon, ekstansiyon verebilmek amacıyla olguya göre
değiişk açılarda
subtrokanterik bölgeden
tabanı medialde ve posterioTda olacak şekil
de kuneiform bir kemik segmenti eksize edilir.

Pelvik osteotomi asetabulum üst köşesi
hizasından yapıfaralt distal bölüm mediale
kaydırılır ve bir malleol viclıısı ile tesbit yapılır. Tabakalar kapamlıp PP testine
alınır.
Pelvi-peral alçı genel anestezi altında Ç[kanlıp diz ve kalçaya nazik maınuplasyon uygu1

nır.

* Yrd. Doç. Dr. C. Ü. Tııp Fak. Ortopedi ve Trav. Anabilim
** Doç. Dr. A. Ü. Tıp Fak. Ortopedi ve Trav. Anabilim Dalı.
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BULGULAR:

TABLO: 3

Tabiki yapılabilen 25 hastadan 19'u C%
76l erkek ve 6'sı (% 24) kızdır. Ortalama takip süresi iki yıl· lki aydır. En küçük.yaş 5,
en büyük yaş 12'dir. Ortalama yaş 7 yaş iki
ay olarak bulundu. Olgularırnızın hastalığı
ve yakılnmr.ları başlama ve tedaviye geliş
zamanları arasında geçen süre çok. farklı
bulundu. En erken bir ay en geç iki yıl
üç ay olarak saptandı. Olgularımızdan hiçbirisi daha önce operasyon geçirmemişlerdi,
ancak yedisine daha önce daha ·başka hastahanelerde değişik konservatif. tedavi yöntemleri uygulanmıştı.
Olgularımızın

klinik . ve radyolojik dekalça ·ekleminin fleksiyon
abduksiyon, adduksiyon, iç rotasyon ve dış
rotasyon, ağrı aksama gibi faktörler ve radyolojik şifa procesinin. hızlanması ve eklem
uyumunun sağlanıp sağlanmadığı gibi faktörler gözönüne alınarak sonuçlar aşağıdaki
tablolaırda ortaya konulmuştur.
ğerlendirilmesinde

TABLO: 1
Hastalanma Yaşına Göre Tedavi
Sonuçlannm Değerlendirilmesi;
İyi

Grl1pla;r
7
7

ya.'ıtan
yaştan

küçük
büyük

Genel Toplam

Sonuçlar
Orta Kötü

Topl:ım

·9

3

·--.--1
13

5

4

3

'12

14

7

4

.25

TABLO: 2

Hastailığın Teşhisinden Operasyona Kadar

Kadar Geçen Süre V:e Tedavi Sonuçlannın
Değerlendirilmesi.

Sonuçlar
Orta
aydan az·
6-12' ay
12-18 ay
18 aydan yukarı
6

Genel Toplam
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8

4

6

3

14

7

Kötü
12
1
2
1

10

2
2

~-'
____ __
4

:;._·_.

,

'__:."'

Hastalığın Safhalarına

Göre Tedavi

Sonuçlarının Değerlendirillmesi.

Sonuçlar
Orta Kötü Toplam

Gruplar
__

İyi

Nkıroz

10

2

Fragmantasyon
Rejenerasyon

6

2

2

10

1

2

3

Genel Toplam

16

5

4

25

,

__ -·----

12

-·-*--. ·-··

Tablolar incelendiğinde en. iyi sonuçla~
nn 7 yaştan küçük, 12 aydan erken başvu
ranlarda ve hastalığın nekroz ve fargmantasyon ·dönemlerindeki olgulardan. alındığı
görülmektedir.
TARTIŞMA
Pertıhes
hastalığının
tedavisinde en
önemli prensip kalça ekleminde asetabulum
..-e femuıı:, başı uyumunun sağlanmasıdır.
Lloyd Robe_rts ve arkadaşlarına göre eri iyi
sonuçlar ha8talığın erken dönemindeki ameliyatlardan elde edilmiş olup eğer hastalık
Catterall'in IV. grubuna uyuyorsa yapıilacak
ameliyatların· sonuçları iyi değildir · (3) .. Perthes hastalıığının ileri dönemlerinde uygulanan koriservatif tedavi yö!lteınıeride başan
sızdır (4).

Suramo ve Heikkinen'e göre subt;okanterik femoral osteotomiyle kalça ekleminde
iyi bir uyum sağlanır~ Ayrıca. kanlanmayı
artırıp, venöz akımdaki- tıkanlıklık giderilerek normal venöz -drenaj sağlanır. (5). Fe"
rriur başı. anterolaterat: :bölümü. asetabulum
kenarının baskısı,:ile yassılaşır. Femoral osteotomi ile femur. başmıın · asetabuluma uyumu
sağlanır, rejenerasyo_na: ve siferik tarzda şe
kilsnmesine ortam hazırlanmış olur. _(6,71.
Dr. Shim ve arkadaşlarının yaptıkları
deneysel çalışmal!'tra göre, pelvik osteotomiden sonra osteotomi sahasının şifası sırasın
çia asetabulum ve femur başında bir aydan
ba;.Ia.yıp jiç •?.Y. ,kadar _.sür,E)n vaskü}er. prolifer~yon görüfor· foı. Bu durum mikroarıOiog~
fafik tetkiklere göre .vaskülerite; artışı;· kemik sintigirafile'ı:me: göre . a1füVite . artı.Şı ve

konsantrik redüksiyonunu sağlayıp, femur
sferik tarzda şekillenmesine zemin
haZıırlarnış olduk. Bu ameliyat ilerde oluşa
Cerrahi tedavi ile fer.ı.u;: başı epifize nekroz ve fragmantasyon dönemlerinden sürat- bilecek koksartroz riskini de azaltacaktır. Ayle geçerek rejenerasyon dönemine girer (9, rııca ost~tominin revz_skülarizasyon ve venöz
drenajı düzeltme yönündeki etkisinden fay10).
dalanılarak şifa proçesi hızlandırılmış olur.
Bit diğer .sonuçta konsE)rvatif tedavinin hasSONUÇ
- t~iüzerind,eki
psikolojik ve fizyolojik olumsuz
f " "
İkili osteotomi ile femur başının asetac:tkılerini · qitadan kaldırmasıdır.
buluma göre subluks<ısyonu ortadan kaldırıp
izotop klirens

hızının artışı

bulgularına ~öre

ile

de kan

kanıtlanmıştır.

akım

başının

~

/'İ,''

'

~·

OLGULARIMIZDAN ÖRNEKLER

Şekil-: 1 F.K: {5 yaşında erkek bir hasta) Sol kaı'Ças:ıa::daki ağn, topallama, hareket .sı
nırlılığı şikayetleri

ile

yatırıldı.

Kontrol grafisinde

lıastalığn

Catterall

gı up 2

ye

girdiği

görüldü.

Şekil : 2 F.K. Adındaki hastaya İKİLİ OSTEOT0:\1İ amdiyatı uygulandı. 6 ay sonraki
kontrolünde radyolojik ve klinik muayeneler ameliyatın «İYİ» SIJnuç verdiğini gösterdi.
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Şekil

: 3 E.G. 7

yaşıırda

erkek

lıac;tada

sol

kalç~ında

Catterall grup 7 ye uyan Peı~~s
sonuç «iYi»

tanısı ile hastahaneye yatırıldı. İKİLİ OSTEOTOMI amelliyatından 6 ay sonra

olarak

değerlendirildi.
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< ·ıoKlinigimizde ·E'6€L~ 1974 yıll?fl .arasında
istinatlı cihazı,

'Iihomasdschion

bı:ace · önyesi .· rady:o~Qii.!;:

ğf görülmüştli!r:.

(4,7)

. .,198.2 ·yılından itibaren Perthes hastalıgi~
nın korfrervatif tedavisinde tam konsantrik
yerleşim,

yeterli yük azaltımı ve uygulama
yeni bir b:-ace klinik kul-

kolaylığı sağlayan

sokulmuştu1·.

aır:tn,. ve

uşiÜr.

Tedavi süresince
ğe;:>lendirme sistemirıe

de-

. eatteriÜ!f.~:;• altı

oigU Catter.an II. ciört
btr olgu Catterall IV ol

(3)

vizüeldebaş-

göre,·;

langıç döneminden;,l't.ı.bare*~ı değerlendirme

y<:'.pılmıştır. Hanr:ison'un

dinne sistemi

'·
d

1

',\

değerlendir-

·sterilmiştir.

· i. k~duğunda Catte-

arasında:,,Triangülj'lr

istiıı;;!tlh:,rotasyon.;

l2n1ma

.Ç)l~ul,gpmızın

ğerlendiffiı.~siiıcie : }3i~: oJi'

1975---1982

CTachdjianl jşc~
intern Nl'l abdulı;şiyon
cfilıazı kullanılmıştır,. Ancak tedavi. sonu(:;lap""
nını' yapılan cihazların .ischion istinatının :ve
i$tenen,pozisyç.nunun tam olarak sağlanama;.
mr:.H•nedeni •ile yeterli tedaviyi sağlayamad~o
yıı.tfurı

hid:tr,

~

illt dcıtğerlendirme yate '•+ "· '5Uf~ince vizüeı

ralJ; ve Ha ·
pıldı. Brace

değeırlencU:rrrle\·

'Y

lenclirmeıl.ill
Mo~e yörltemine:

'Ç!a'Vİzüel değer~rg in CE açısı,

·· te tayini, epifiz
indeks~;ba:ş ..•
GtÇieksıdasetabulum indeksi::ve' bunI#'Ilİld~'kslen ~ranları ve kli·
ruk' .değerienillrni~ yaPiictı. ··. · ·
';fi~\.,sf

JJ0mm·..

B:itini,iıg'ham cihazıfem:ur
ucunw tedavi. sür~since ta:l'n konsa:Utrik konumda tutanr ve aynı ~amaıida' bacağın kendi ağırlığı

* İ. Ü. Cer. Tıp. Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Doçenti.
İ. Ü. Cer. Tıp. Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Uz. Ar. Gör.
*** i'. Ü. Cer. Tıp. Fak. Ort. ve Trav. A.B.D. Uz. Ôğr.
~~*
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dışındaki

kalça eklemini tam olarak yükten
kurtaran bir cihazdır. Hastalığın ilk tanısı
konduğunda eğer kalçada abdüksiyon kısıtlı
lığına neden:-01an~it~ spaznn• nedeniyle 'eğet
tam abdüksiyon ve maksimal rotasyon intern
sağlanamaz ise bir kaç hafta sweyie'.di.Z~ltı'
abdüksiyon alçısı ile bu spazm yenilerek hasta kalça eklel]J.i l5;dereCE)>n~.\tşiyon tama yakın abdüksiyon ve tama yakın rotasyon dntern pozisyonundacpel:v;i PE)cial alçı yapılarak,
imal edilecek cihazın ölçüsü almır. Hasta
kalça' •tarafına •gelecek ,Şekilde koiıati metal
kisın:l
~e ou'ıia eklenecek
.pefo(i .kalçanın roc
n.•iw: r . . . ·..
. •.
.
. . .
. .
tasyön ipternde. durmasına yardım eder. Hastanı'ı:l ayakkabısının alt,ına konari· bir çengel~ ~ıian :iind:r' ile ayak, diz 90 derece fleksi.Ycin .ci.k ik.~n .cihaiıı'ı posterolateraline' asılır.
1
:Hti~tıi:cihaz ın'yapmiı süresince'' cUzal1ıı' abdüksiyon · alÇısll1ı ••· CBroomstlck Plaster) kullanmaya devam eder.. Cihaz takıldıktan son~
ra. yÜ:'Ümeslıii engellemiyeçek şekilde. bükül~
müş oıa'.n k()ltuk değrlelÜeri ile hasta yürütülür.
· .. ·
.·
· ·
· ·
·

feCı~~t.·~~~ariıı şöy\edir =··afuıde 3 'defS:
15 . da.ki}{alik. sür~lerle: cih;az: çıkartılararaic,
actcı.üksiyon cmşmCıa R~1çaya ve ,di~e aıctif've
pasif "egzersizler ·yptırılır. · Ger!eieii. p~İod' çı
kartılarak cihaz ile yatlrılır.. Hasta •cihai Üe
uyumaya uyum ısağlayamazs·k Derinis-Brown.
cilizı vNilir." Yıkanma esnasında 'hasta•yüzü~'
koyun veya ·yatarak y1kanniası: tavsiye edilir:
Bizim· serimizde hastaların:· hepsi· gece ciha~
za uyum sağladılar. Hastalar ayda bir klinik
ve 4 ayda bir radyolojik kontrole çağrıldılar.
Klinik kontroller aletin ve. kullanımın kontrolü içindir. 'Tedavi· o.rtalarna 20 ay sürer ve
tüm sekestrler absorbe edildikten ve epifiz
çekirdeği yeni olu')an kemik tarafındart konveks hde getirildikton sonra yük bindirJlmesinc izin veı·ilic (l,2,4)
f,ONUÇLAR

En ez G, .en

uztın

41 ay takip edilen 12 hastakibi ı 7.5 aydır. Caterrall ı
olarak tedaviye alınan bir olgumuzun tedavi
tanın· ortalamı:ı

Resim : 1

442

sonunda vizüel değerlendirme sonucu Harri-''
son II, Catterall III' olan Catteı1aH Ill Ölai:ı
dört olgumuzun ikisi Harrison lI Ye ikisi
Harrison IlI olarak neticelendi: CatteralffV
olarak brace verilen hasta Harrisôn IV olarak sonuçlandı. 12 olgı.illiuzda tedavi süresince yapılan peryodik kontrollaFda 3 .9lgu.c

ve 2.ı tedavisinin efektif, 9 olgumuzun· ise kabul ecfilebilir olduğu saptandı. Bu
olgulal' önerilen cerrahi müdahaleyi kabul
etmediler.

1fuuzun (1.

:

Olgularımızırr

son radyografilerinde yap:

tığımı~ de~erlençli.rmt3ler aşağıda verilmiştir

,:;

Gerilemiş

Epifiz İndeksler Oranı

4

Başboyun İndekSlet Oranı

.3

1

1

8

Asetabulum İndeksler Oranı

4

9

Asetabulum Baş İndeksler . Oranı

2

8

2

SONUÇLARIN DEGERLENDİRİ,..MESİ .

, Catterall'in radyolojik bulgularına göre serimizin neticeleri klasik ile uyum içindedir.
12 olgumuzun 8 inde elde ~çlilen çok iyi
{5,Bm~ Pertfıes serilerinde prognozun büyük
Ye iyi sonuç ( % S5) Ye 3 orta ('Yo.. 25). ve.biY
oranda:ıepifiz çekirdeğinin. nekroz derecesine
olgumuzda elde ~dileii. :ı: kötü sonüÇ Harri~
son'un 213 olgulu ..:,s8)::isiyle paralellik taşı~ :bı;ı:ğlı ()l<fuğu Catterall tarafından belirtilmiş
maktadır. Tedavi sonunda hiç bir olgunıuz.:~ ,tir. Risk~faktörleri ·zaten deformasyon bulguda ı cm den fazla quadriseps atrofisi görül- ları olup, bedel ödenmeye zaten başlanmıştır.
(2,3). \Perthes hastalığı lezyon minimal CCatmo:ii. 7 olguda 0.5 cm atrofi mevcuttu. Hiç
bir olguda kısalık saptanmadı. 2 olguda diz- terall ll olmadııkça tedaviye gerek gösterir,
de l gôrülen n1inilfiar floksiyon .( kont;raktürü ancak grup ı olgularda yakın bir takip altın
hastaliğın ilerlemesi
cihdzrn;birakılmasını takiben 3 ay İçin de da buhuıduriılrna1i
durumunda tedaviye alınmalidırlar.
düz~ldi:

ve

i5''

... TARTIŞMA

Perthes rıa:sta:fığın~Ü ·konservatif ·tedavisinde.· son boç :senedir,: kullanmaya· başladığrc
rnl.21 . Birmingham
cihazı
Snyde.:: . askısının
maksimal abdüksiyon, '15 derece :fleksiyon ve
nıaksimal internal rotasyondaki bir modifikc
sasyonu olup ilk defa Harriso~ ve arkadaş~
la'n taraf1ndaı;. 1960 da Bi;mingham. KraÜyet
Ortopedi Hastanesi'nde kullanılmaya başlan
mıştır. 1982'de 213 olguluk bir seri yayımla
mıştır. (2) Bu metod ile bizim kliniğimizde
aldığımız sonuçlar, daha önce kliniğimizde
kullandığımız Thomas Ye Triangülel' ischion
destekli brace sonuçlan ile karşılaştırıldığın
da daha tatminkar ve Harrison'un sonuçlan
ile pamlel bulunmuştur. (4, 7) Harrison'un
vizüel değerlendirme kriterlerine göre ve

Btrminğıl.am brace Thomas ve Tachdjian
öınilzfarıı:Ün ·gerek kendi yapıiarındaki; · get~ks~ yap1rtllarındaki
yetersizlik
nedeniyle
.
.· . t:
..
.
.
tam olarak sağlayamadıkları, tam kcnsaııtrik ,rı:ıd,TI:ksiyoı;ru sağlaıp.ası, başa binen yük:
lerin epifiz çekirdeğin8. •eşit olarak dağılma
sı, ekstremitenin kendi ağırlığından başka
kalçaya yük bindirmemesi, ambulatuar olu~Ü: 'iyfıh.ir1lfan.1birdiologla hasta ve ailesi tarafirii:i~n ı koıaY' kabul edilmesi ve cihaza
bağlı moı·bidit3nin cluşük oluşu özellikleri ile
kliniğimizde diğer konservatif metodların yer~ne kullan:ma sokulmuştur. İki taraflı olgularda Dennis-Brown ateli ve tedavi sıra
sında ilerleme gösteren
olgularda cerrahi
müdahale olarak innominate osteotomi veya
varizasyon osteotomisi Harrison tarafından
bildirilmişsede bizim serimiz de böyle olgubra rastlanmamıştır.
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.TABLO : 1
HARRİSON'lJN GÖRSE.L DEGERLENDİRME KIÜTERLERİ
RADYOLOJİK GÖRÜNÜM C,Ap-Latl

Grade

l Çok iyi

Normal· epifiz

çekirdeği

görünümü, sferik

b~.

Grade' II İyi ·

Epifiz yüksekliğinde minimal azalma, genişliğinde minimal ark·
ma. Subkondral konveksitede minimal .düzleşme ...

Grade III Orta

Epiflz.yüksekliğinde

belirgin azalma, genişliğinde artma. Supluksas-

yon, mevcut.
Grade IV Kötü

Co:ı;:a

Plana,

ağı~:

şekil bozukluğu.

düzlEl .:me,

·TABLO.• 2

MOSE

SFERİSİTE DEGERLENDİRME KRİTERLERİ
RADYOLOJİK GÖRÜNÜM CAp-Latl

İYİ

Birbirinin

ORTA

Farklılık

KÖTÜ

2 mm.den büyük

aynı

epifiz indeksi % 60 dan fazla.

2 mm.den az epifiz indeksi % 60'da naz.
farklılık

epiifz indeksi çok küçük.

KAYNAKLAR:
ı.

Harrison MHM, Turner .M. H., Nicholsun
F. J. Coxa Plana J. Bone Joint Surg. 1969,
51-A : 1057-1069.

2. Harrison M. H. M., Turner M. H., Smith
D. N. : Perthes Disease, Treatment with
the Birmingham splint. J. Bone Joint.
Surg. 1982, 64 - B : 3 11.
3. Hardcastle P. H., Ross R., Hamalainen M.,
Mata A : Catterall Grouping of Peırthes
Disease, 1980, 62-B: 428-431.
4. Bilse! N., Sürel B. Akgün 1 : Perthes hastalığının konservatif tedavisinde
kullan-

dıığımız yeni bir cihaz Birmingham cihazı
Acta Orthop Turcıca, 984, 18 : 127-138.

5. Sepici B., Boz Ü.: Perthes-calve-legg Hastalığı tedavisinde alınan e·rken sonuçlar.
IX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji
Kongre Kitabı, 1984, 220-221.
6. Yücel M. : Femur başı Aseptik Nekrozunun İntertrohonterik vavilasyon osteotomisi ile tedavisi. Uzmanlık tezi. 1976.
7. Babacan M. : Perthes Hastalığında Thomas Cihazı Uygulaması Uzmanlık tezi,
İstanbul. 1980.

~~~::y~·

':.~·

,.

i ·l' · .· · · ·<·ı;l<;h

;~,.zftF:~~

;;s::

·)'·';

0

:0''"'""4i:';;'~·;i/;"'

,.,;::·

·~

··JC =·

~erthes iHastalığının feffavisi ~.Yönünden: imıominejJ;::ve;:~~t

!~·'::~~:·~

:~·;~

intentrô~ant~riK Derot&syon- Varizasyon Osteôtomile.rinin~·
,~,,, ' R~9mekaniğinin K~rşılaşıırıltnaşf . •, •. ··.· .·
'>;'<;~·,:,

,, '> '

' '''>

,,

,''f,,:::Y,7~~:\;:

i

;(.j'~:

**

Dr. Kenan AYCA:N

~as~lı~;~ık··ıit~in deJl:esinde ba• •. ı:p~~ııi~Bine · "'":;.
·olaıraltcervide innoiriil:ıeyt
a fe;moral, oskullanılır c2, 3, 4e1. i4J.lreı: iki
e>0teot6
in de birçok aifffiıtaj ve dezavantajla4ı ~~~ardır. B.u çalış~da innomineyt
CSalter, ~l)difiye Salterl Pi~ femoral Cintettrokanteliff.derotasyon- v~rizasyon) osteoto~lerinirı~':l>iyomekaniği . hlcelenmiş ve kares

şılaştınlma.Sı: yapılmıştır.

MATERYAL VE METOD
7

yaşındaki

erkek çocuk

kadavrasm~iuı

pel vis ve femurlar çıkarıldı. Sağ femur başa

bryum sülfat ve çini mürekkep· karışımı,
sol femur başı çini mürekeple boyandı. 8 2
vertebra ortasına orta hatta (Vücut ağırlık
merkezi) (15) ve asetabulum merkezine metal işaretler yerleştirildi. Bir düzenek ile pel\ is ve femurlar anatomik pozisyonda tutuldu. İliak kanat en üst noktası ile düzenek zemini arası uzaklıık ve femurun gerçek boyu
Cfeınur başı en üst noktası ile iç kondil en
alt noktası arasıl ölçüldü. Pelvisin ön-arka,
yan grafileri ve fotoğraflaın çekildi. Sağda
klasik Saltere osteotomisi (13) yapılıp üçgen
kamalarla 10°, 20°, 30° 40° lik devirmeler,
modıi.fiye Salter osteotomisi csı ile 30° lik devi:mıe yapıldı. Sağ femur boynuna c20°1ik anteversiyona uygun olaırakl ve diafize iki adet
Steinman çivisi yerleştirildi. İntertrokanterik
transvers osteotomi yapılıp derotasyon, derotasyon + lü0 varus ( 10°V), D 20°V, D 30°V
D 40°V pozisyonları verildi. Osteotomiler
sonrası o tarafta oluşan uzunluk farkını gıidermek için sağ hemipelvisi tutan tel aşağı
" Er. ün.

Tıp

** Er. ün.

Tıp

'*1.1Dr:Malmnit,A.RGÜN.
</,/
' ,,
'4 ' '

'~/}' ~,

'

d';

, :c,:~~,

veya yuk~tı lnil~frl~~~·~~
H.er or>teotomi ~O;~isyef~uıld';:J·;i~
.. ye fotoğraflar ç~k~lcli, s~ğ iliı;ı.kck ••c· y~f·~nıesafesi
ölçüldu. ô~arka I)elvis :gra:r{g'~de ·re~ .başının artrografik görüntüsW:tfl.e~ l?aşlI).'·;,:gı.er
k-ezi, trqkariter majör ~f " . .. .. dış noktası,
~et~bulurti~cl.ış köşesi. ve .. ·.· . hdriatta sabit
bir no);:ta iŞaretlendi. CE~iı.çısı, abduktor
ad~le i;kuvvet kolunun ;Jı.c;rizontal .;düzlem
ileyaphğı o .açısı ölçüldü: RadyograNerde
v_ücut ağırlık merkezinden zemine dik bir
çizgi çizilerek asetabulum. :ııerkezini~.Vücut
ağırlık merkezine olan uzaklıkları teiıbit edildi. Femurun gerçek boyu ile :radyografidec
ki femur boyunun oranlanması SOD:U<:;U büyütme miktarı ve lher radyogrruideki.büy}itme miktanndan gerçek ölçüler hesaplandı.
Tek ayak üzerinde dururken koronar .düzlemde kalça üzerine binen yük F-=. 5/W
y 1 + 2 CY /XJ. Sin O + CY/Xl ı .formülü (5
6l ile W Cvfü::ud ağırlığı) cinsinden hesaplandı. CY : vücud ağırlığı kuvvet kolu uzunluğu,.

BULGULAR:
Fotoğraflar incelendiiğnde

femur başının
normalde iyi
olmadığı görülmüştür. Salter osteotomisinde
başın ön bölümünün kaplanması femoral osteotomiye ocanla daha iyi· olmuştur. Hemen
hemen aynı derecede kaplanma için bu modelde femoral osteotomide 20° .retroversiyon
ve proksimal parçada fleksiyon gerekmiştiır.
Modifiye Salter osteotomisinde de kaplanma
iyi olmuştur <Resim 1, 2, 3l.
ön bölümünün

Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

kaplanmasının

Dalı.
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Resim:1: .Salter osteotomisi Cao 'lik devirme)
0

Resifu·s: MotlmY.J
'sıiııie~ cist~~t~Ilıisi ·do :uk
devlı:m:~>' ~.
'.
0

i '..i r

•. ; :

··değerleri

E:;•;:.ıı ~. : L:': ""' trokant2:ik

Ci.erotasyon -

zasycn osteotomisi CD

~:; Vı

0

va,[i~·

·ve

kpronal düzlemde kalça. yüklenmesi t1;13ıo, I.
,II; r~n~~-t: ~östı:ır-i}pıiŞti,r. / . .. ·.
•I
* :r

-,;,--,·ı1.-<·-·:, · -?:1-~-::1~1i:;
r~>-"">~~
~c
":;:; :;1--::-·
:, >"
.
,Tablo ,.,I. :,jnnomineyt
:ve t'c.ıpoı:al oş~eptomile,r,,SQnr,as~
..iljak.1.\~~t ·.~. r~r mesafeleri.
.
,_
-: ,,__ ,,/-,.,,if.""'---.·-- - > 0 - · , -, " --'·
, , . -·

--·r--.~'

~~-'-'""'",,--·-

'·''·''""5·;,__ı

Modifiye
Salter : 282

~,,,,_-_,.;,.

"-i·<~J.-

--------------- -----··--·-- ..·-·
mm

Tablo il : İnnomineyt ve femoral osteotomiler şoru:ası CE. ·1J.ÇISI değerleri.
'tNonnail CE
:29•

+10° Salt(3r

20° sa:ıter : 40•'.
30~

Salter

·::·:45~'

açısı ~

0

24"

Derostasyon

23° :

p

20° .v;

25° :

.D

20°

v
v

40° saitei·~ 'as"·

30° : D 30°

Modifiye
Salter : 43,5°

35° "-: n··.!0°v

.,

;

Tablo IIl :

'

,<~

-

iiinoın't~e)1 ye fe~~.ral

osteotomil
soıiras{korort~f'duii~ın'~J':
kalça eklemine binen yükleri •:: :
. '
... .

et

Normalde ;.koronal düZiemde kalça eklemiıie 'binen'Y'Ük
ıo• ,,~alte;r:
C'..".:

~

20~_,Salter

30° .Salter

2.29 W
2.25

w

2.18

w:

p 20°]

2.03·W : D :30•. V

w·

2.01 W : D 30° V

Mod:Salter :· 2,02 W
-------~~

..

'*il!~

2.21' W

2.21 . W : Derotaşyon

: 2.19 W:

40° Salter'.':: 2.fd

i

1.99 .W : D 40° V

•

· · Asetabulum merkezi 10° ve 20<> lik devirmeferde hafif d~şa,. daha sonraki devirmeler.
de hafüf dışa, daha sonraki devirmelerde içe
l}::;ı,ymıştır.
Merkez. ,tüm devirmelerde .aşağı
ve aırkaya yer deği$iirınişt~. Modifiye Sal ter
ostcotc·misinde jse. asetabulum. m~rkezi yukar
n içe ve arkaya yer değiştirmiştir.

TARTIŞMA:

Perthes hastalığında başın kaplanması
prensibine uygun olarak yapılan osteotomilerde ·amaç başın anternlateraline en iyi şe
kilde örtmek olduğu için (3,14), bu amaca
makroskopik olarak daha.uygun olanı innomi.neyt osteotomi olduğu görülmektedir.
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Femur

başının

örtülmesinin göstergesi o-

Sonuç olarak Salter osteqtomisinde

fe_

ıan cEh··~çr~lfifü saitei ös1ğö&ıMsitiae· d.filı'a' ' 1 ''ffiiır<l5aşi:&!?örtüıme veı'kaii1a:rlma'Sı" &~ iyiraz1a:·artınıştir'."Buı:ıun· sonucu 'Pauwels' e C11J

··dir, uzama ··ve adale ·gerginliği• artması·deva
göre birim alana binen. yÜ1tte ::a:~ 1mıi'salter .>31 :YaritaJP· ~wdfr'. Femor.a.1 osteotomide ise . koroosteoto~i~i~d~ ·· d~h~ J:~ladır ~~ s~ıter osteoto- n:arduzıen:d~: k.8:1x~ya b!Dçn .r'ik azaımakta,
. .
..,_ ,., .•• '· · ·
"
·
adaleler geVşeriıektedir:· 'Ancak kaplanma ve
mısınden sonra oluşan. uzama sonucu mey.
.
_.\ı ''<: :. :. . .~·,s.~ .. :•s:
örtülme innomine)'"t pste0tQ:nııye oranla daha
dana gelen pelvık egım nedenı ıle ortulme- azdır. Mod.ifı···y· e .· Salte·r.. , .o. . steo.. tomisinde ise
nin azalacağı, dolayısı'.ile'iCE aÇ1sinı:ıl' düşe- kaplanma .··•
·.,·. · · r····
,. · · •·
ve'·· örtülme.
iy. idir,
. Uzunluk farkı,
ceği iddiası da modelimiz.c,i~ .ç;lo~lı:mın.~mışadale gergiıHiklen · :oH.ıŞmaz: kalçaya binen
tır. (4,10). Femoral osteotomi sonrası CE açısı
yük azalır.
art1şı ise kısafak sonucu :rıteydanıt ,ısel,en pelvik eğime •. bağlıdır (9),.~
' ·.·
' ·· '
KAYNAKLAR

Salter ostetomosi açık kama tipi bir osteotomi oldı.iğı:l için'o tal'afta ı.izama7ölmasl.:ıfac
çınılmazdır··4; 12), Femoral osteotomide de
osteotomi açık kama tipi olmasına · ır:ağme:iı
femur boyun-cisim açısı azalması. sonucu k:isal:k oluşur c2, 3l. Modlfi~e<sıii'.ite{ ost~otomi
sinde ise osteotomi üst parçasının
kıs
mında üçgen çıkarıldığı .için kıs.alık: oluşmaz

Y, Kuzğun ..ü. : Derotasy.on oste·
'.A:.otomilerinde osteotomi seviyesinin sonuç_
laıra etkisi. 6. Milli
Türk Ortopedi ve
Travmatoloji . Kongre· Kitabı. Ankara,
Emel Matba8.9ılık 1,980, s~rfa 41-47.

ı. Akalın

arka

2. Axer A, Gershun.i DI;i., Hendel D, Mirovs.
ki Y. : Indica.tions for fem()ral osteotomy
in Legg-Calve::Pertlies Disease. cun orthop 150 :
- 87, 1000:

(8).

Salter osteotomisinde asetabulum merkezi 30°lik devirmeden sorura :µıe.ğialeı :ka;y:nıak
ta ve tüm·devirmelerde de-·aşağı··arka:ya· yer •1'•<•3.c Gatterelt A.: : "Legg-.Calve•Perthes' ·Diseadeğiştirmektedir. Bunun
sonucu uzama ve
se. Edinburgh, London, Melbourne and
korona! diJ:2;1~.~~~1:k~J9,~})!} ıbH/-f:lt,ı..~üls~!3 biraz.: <l
~,Eı.~.1'.'~r~;.'.)SllYTgh~P MY~~~f?i1e 1982 PP

1

azalma tesbit edilmiştiır. Bulgular~:nıı~ Rab'-~ .1 ;;.,,:ih~: ~\~lVl1.
ın ( 1~).~_ıı,t~m.aJJ:ktı!'JJ moçleı!ine. UYgu,IJ.Jut;:: gösc. ···•s.+,."Gotleı: .JM. : .. Surge:cy.. in . l.egg:Calv.e.Perttermektedir. V~~:~ste()~Pntü~iı:ı,Q.ı;ı 5ie.ıı,bd.u)<:-c
vhes;,·Syndt.omeı:.•The:.Amerikan Academy
tor kuvvet kolunun uzama:sı sonucu koronat·
of OrthopaediC ..Surgeons Instructional
düzlemde kalça yüklenmes1aza1maktadıiI' C7l.
Course Lectures 25':!135~:148 1976.
,'f '
' 1
SiJ,lt!;lr osteotomisinden""',:,','
'uzama
·nedeniyle
adale değişiklikleri de meydana . gelir,; Rab
(12J özellikle gluteus µı,ectıus adalesinin uzunluğunun ve gerginliginin arttığını, iliop_
soas adalesinde uzmanın fazla olmadrtğını ve
diğer adalelerdeki değişikliklerin minimal olduğunu tesbit etmiştir. Modifiye Salte, ostectomisinde ise uzunluk farkı meydana gelmediğinden adale değişiklikleri minimal• olacakt~ı:; İntertrokanterik derotasyon - varizasyon osteotomisinde ise kalça çevresi adalele~
ri .gevşer .. Ancak subtrokanterik derotasyon
osteotomisinde trokanter minör daha geriye
ğittiği içiri .iliopsoas. gerginliği artar (1).
1
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GİRİŞ:

Bütün intraartiküler .kırıklarda· amaç eklem. yüzl~rinin anotümik re<;lüksiyonunu sağ
lamak, .erken hareket ;v~:'lllek ve geç posttavmatik osteortozun gelişimini önlemektir (8,
9).

Tibi~ plato .ku;ıklannm tedavisinqe. birçok gÔrüş me~cuttur. :Birçok cerrah. alçı tedavisi, traksiyon, cast - brace gibi konserva..
tif tedavi yöntemlerini seçerken, konservatif
tedavinin deplase kırıklarda bile iyi sonuç
YOCdiğini iddia etemektedirler (6).
Ceıı:rahi tedaviyi savunanlar başarılı neticeye eklem yüzünün rekonstriksiyonundan
düzensizliğe yer vermiyecek şekilde düzeltilebilmesi, stabil bir tespitle erken harekete izin
verilebilmesi ve birlikte olabilecek olan ligaman ve meniskus yaralanmalarının cerrahtl.
olarak tedavi edilebilmesine olanak vermesini
neden olaırak göstermektedirler (6) •

Bu tip krunklarla beraber görülebilen ligaman ve mendskus lezyonları tanı konulamayan olgularda ı:ıonucu olumsuz yönde etkilemektedir c:;n. Kennedy ve Bailey'e göre
abduksiyon travması genç hastalarda lateral
plato kınğıı ile beraber medial kollateral ligaman ve bazende beraberinde anteriör krusiyat ligaman yırtığı yapabilir. ILlgaman lezyonları osteoporotik olan kişilerde daha nadir görülmektedir (4,5,6;).
MATERYAL VE METOD :
İstanbul Üniversitesi Ctırrahpaşa Tıp Fa.
kültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalına 1976-1986 yıllan arasmda plato tibia
kırığı ile mü:racaat eden olgulardan cerırahi

olarak tedavi edilen 28 olgu incelendi. Olguların en genci 2, en yaŞlısı 83 yaşında idi, ortalama yaş 47,7 idi. Olguların 24 ü erkek, 4 ü
kadm idi. En kısa takip süresi 6 ay, en uzun
takip süresi ıı yıl, ortalama 21,7 ay idi.
Kınklann
ayırımı AO klasüikasyonuna
göre yapıldı. Buna göre Tip c I Split kırık 10
olgu, C% 35,7), Tip II - Depresyon kıırığı - olgu, Tip III - Split..Depresyon kı.nığı 10 olgu
( % 35,7) , Tip IV Bikondiler parçalı kırık 8
olgu C% 28,5) olarak bulundu. Tip I de yaş
ortalaması 44,l, Tip IIl de yaş ortalaması 42,5
ve Tip IV de yaş ortalaması 59 idıi. Lateral
kondil kırığı 18 olgu C% 64,3) medial kondil
kırığı 3 olgu C% 10,7), Bikondiler kınk 7 olgu (% 25) idi. 14 Olguda menisküs lezyonu
saptandı C% 50). Anteriör krusiyat ligaman
lezyonu bir olguda mevcuttu ve bu lezyonlaırın tamam.ıı cerrahi olarak
tedavi edildi. 6
Hasta çağrımıza cevap vermedi.

SONUÇLAR:
Elde edilen

sonuçl.aır

iyi ve kötü olarak
sonuçlar klinik olarak
stabil, hafif ağrılan olabilen, en azından 90
derece fleksiyon yapabilen ve. herhangi bir
yardımcı araç kullanmak.sızın yürüyebilen
olgular idi. Radyolojik olarak 5 dereceden
daha a:ı depresyon, 5 mm'den daha az kondiler genişleme ve 10 dereceden fazla olmayan
aks kusuru •iyi olarak değerlendirildi. Bu değerlendirmeye göre % 66.66 iyi, % 33.4 kötü
olarak buulndu. Birlikte menisküs ya.ralanması olan 14 olgudan ıo'u iyi, 4'ü kötü idi.
Bu anlamda menisküs yaralanmaları sonucu
olumsuz yönde etkilemedi. Anterior. krtisiat
rüptürü olan bir olgu iyi olarak sonuçlandı.
değerlendirildi.

İyi

İstanbul ÜniYersitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji

Arui.bilim Dalı.

Sonuçların kırık

tiplerine göre dağıl.ıımı
gibi idi. Split kırıklarda 7 olgu iyi
\ff:l~:&ı ,t:1:rıc}l'.ğu 0'ltôtlFl(3 ;lg_5ı,~"l!s:Piit~aef)'~ssif
krrİklfl:rô!.t 5"ollu''iyl 3 ::oIITTl·';kÖ'tü, ·• Bikdttliiler
kırıklarda 3 olgu iyi ( % 5(}~:.~3 olgu·'K.i!itii;; (%
50) ola,ra.K değer,lendirilği. ~;ırığm şekli. il~
sonuç 'ara.Sındaki iuŞl{iy · Split ··kırık4ııl'da ···iyi,
parçalı kmıklaırda kötü olarak· bÜlUhdu~ ·
aşağıdaki

Mıiltipl' Kfrschrier. teli ile tespit edın~n 2
olgu kötü, Bolt vida8ı: ku:llanılaiı ıs oiglıdan
ll'i iyi, 4'ü kötü, sadece vida kullanılan 3 olgudan l'i iyi, 2'si kötü, plak kulanılan2 olgu
iyi olarak değerlendirildi. Buna göre bi.zim
serimizde Kirschrier teli gibi rijid olmayan
tespit materyeli kullanılan olgularda sonuçların iyi olmadığı, plak ve Bolt vidası gdbi daha riıjid tespit materyeli kullanılan olgularda
sonucun dalha iyi olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA:

Plato tibia kırıklarında cerrahi tedavinin
amacı, iyd fonksiyon gören adelelerle normal
sınırlarda kontrol edilen ağrı.sız stabil bir diz
mafsalı elde etmektir. Genel olarak tedavinin
başarısızlığı instabilite, hareket kısıtlıılığı ve
kalıcı ağrı faktörlerinden biir veya birkaçının
bulunması sebebiyledir. Bu sebepdendirki internal tesbit yapıldığında, bu tesbitin çok iyi
bic fleksasyon sağlayıp erken harekete imkan verecek şekilde yapılması gereklidir. Şa
yet fiksasyona güvenilmeyip postoperatuar
dış tesbit konacaksa bunun hiçbir zaman 2
haftadan daha uzun olmamasıının gerektiği
daha uzun tesbitlerin eklem sertliği tehlikesinin artııracağı unutulmamalıdır. Bizdm va.Ka..
larımızda Kirschrieır teli (birden fazla kullanılmasına ırağmenl ile yapılan tesbitlerde
fiksasyon yetmediği ve kötü neticeler ahdığı
görülmektedir. Bolt vidası ve pla.K. yapılan
fiksasyonlar sonucu iyi netıiceler alınmıştır.
Postoperatuar osteoartirit nedeni olarak
platonun yeterli miktarda milimetrik repozisyonun sağlanamaması kırık fragmanın aşağıya deplase olması veya aşağıya deplasmanla birlikte kenarlara içe veya dışa Ckırık
hattı içinde spongioz bölgenin depresıionu nedeniyle) veya arkaya doğru kayması, birlikte
yumuşak doku lezyonlacrınrın gözden kaçması

ve tamiri cihetine ~lineın.6si/gost&ilnek
tedir. Özellikle kalıcı angulasyon deformitesi
flô.11JiıfJ>fuieınl151''\ra:Rts·:·ctt;f~rinitesirutı::rr!füıta
f.iiii.ie aizdekl '6st~iirtntrifpost'6:i;ef~tillir' 3 nedenidir. Plato kurklan sonrasında ırfEikanik
fakt()rJ~!'' eF~!1It ·:\'.e ı geQ ;ostecıartiritin .rıeden
leri baış11f<;l,a gelir. Bu yüzden! plato kıf!kları
nın teda:\Ti~inm"' diari~ kı~kların:n · teciawsi
kadfir basit cilmadıgı. v& 1 1btlJtedaviyi·,uyglıla:.
yacak ortopedistfü> n'ıetodtı çik iyi bilmesi ve
bu. konuda çok deneyitilU olmasının gerekliliği bfiş.
yüzdesini ~ıracağı kanatindı;ıyi~.

rn

Tablo

ı

:

Kırık tiı>,ine

ı;ıoın~çlann

göre

değerlendirilmesi · '· ·

··

Sonuç
Kırık

Tipi

İyi

Kötü

3

3

Split
Split - Depressif
Bikondiler Parçalı
Total

7

1

5

3

15

7

sonuçların

Tablo 2 : Tespit tipine göre
değerlendirilmesi

Sonuç
İyi

Tesit Tipi

Kötü

·-----------~

Multibl K-Teli
Bolt Vida
Vida
Plak

11

2

2
14

Total
Tablo 3 :
Kırık

Kırık

tiplerinin

Tipi

Split
Split - Depressif
Bikondiller Parçalı
Total

2
4

8

dağıllımı

Olgu

Sayısı

8
8
6

22

451
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1

Sanaydleşmeli,ıe. olan i,ilkemizde, motorlu
travmatOlojiye müracaat eden kıırıklı sayısını
gün geÇtikçe arttırmaktadır.· Anterior ve mediaide, anatomik' destekten yoksun ofan tibia,
'saYuıimasız bir yapı olarak kirıığa çok martiz
kalmakta&rJ ..Bütün kırnklann % 15'ini·tibia
k!hklan' meydana ·getirmektedir, 'Tibia .kırık
laıfıitmda;% 49 unu•tibia c:isim kr.nkfan meY'dana;getirinektedir '(8).
vasıtaların sayısmin" gittikçe artması

K'.kiı( tj3da~isirid~ kemiiill kat0rilik r~s
1

l

to 1rasyonu kftdar, e}{strf~itelerin Imnk ne~~
r{i ıie l}o~ulan 'f?Ilkslyoniarıriin .•· iadesininde
6nemi göz öiıÜ~e·aııiı1f.sa, · tibia· kırikiarının
nedenli problem olduğu .paha. iyi anlaşılır.
J?:raş~ırıcılarm ba?ıla:n,. j;ibia. kınklannın. cerrnhi tedavisini savunurken,, .cljğer bir grupta
hemen hemen her olgunun konservatif mefodlarfa tedavis1ru' •savı.iıfürlair:' mi~ iki grupta maiııl'ı:ı:' aralştir'icılann bulunuŞi.ı 'Ve güvenilrr istl:ı.tfstiki sonuçları: 'bize tibia kırıklan
nf:rf:ted:avisfııfn' hafa guÇlü bir s-::.,run: C.ldiiki.fuu' gostehn:e!ctecıir: .: ·.

::;:·~~~ri .~ğıh!'1r Y1*leniemı:(tibia .kı~ıklan

'nınJ~yfleşmrsr üzerine zarar verici bir etkisi
oim.aaığı ·'v:~ ;ôzeiükie kınğın. "daha e'rken. ve

suZ:at1f'oi8.:ı:'a:k kayniuhasi. üzerfne .faydalı bir
ta:Jiri ·6Idufıi tHİfuriıekteilit. ··'
·
5; ... : ·~ ..

··.•'.:

;

: .-.••:ız ..

«•

! ,19aş'te. ilk !f.ez: Agtıpto .SARMlENTO. tibia
kınklannı,• kırnk.'tı:ı.rafz ekstremitesine. erken
yük vermeyi mümkün kıılan ve serbest diz
hareketlerine müsaade eden «Di+ ·•aj.tı. fonkDiyonel yürüme alçısı,. ile tedavi etmeye baş
rafuı.Ştır; Bu tedavi tibid H1iı.pal1 ve aÇik kmk'fanruff' iyHeWiriıiliesiricie . 'ideal l:ifr tedavi
;,.;,.. ·

•Uz. Dr. Ali ERDOGAN
Dr. Bülent ALIÇ

AlÇıı uygulandığı zaman tibia'nm
proksimal-; kısmınruı, .tr:ianguler bir ·şekil ,aldığı
tibia'nın proksiı:Iı,al J.psmı t.ersine
çevrilmiş
.bir. piramid gibidir. Bu clurılffi. fragı·nı:ıpia,rıı;ı
.rotasyonunu..:ve üst• µ~te binnwsini önleyici
bir etki yapmaktadır. Aynca patellar tehdon
hizasında ı:ı,lçı üzerinde yapılan çukurl4k we
a.lçınıın kondile.r hiı;asına kadar çıkan k~sµıı
özefıfkle tibia'nm proksimal 1/3 üst kısım kirıkfannda ·•-Olmak üzere rotasyonel stabilitenin ı:;ağlanmasında önemli bir rol çıyna.ma1t
tadır

(1).

MATERYEL VE METOD
Dicle Üniversitesi Tıp l"akültesi prtppedi
ve Travrhat~1oji ':kıinf~de 19l4~- T985 yılı
içinde tibia "kitiklı.'27 ha5ti1.Yi PTB alçısı ile
konservatif tedavi uygulandi. BU 27 olgi.ıta
kipleri yapılan /ve 't~d.a\ri1eri sonuÇ1~#arii~
eolgulardı. PTB alçısı uygulanan . dahı:_ı soru;a
'k:ontrolleri yapılainıyan tedavile-rı' somiçıa;J,~ı·rııamiyan olgular bu çalışma iÇfrle'alınma.dı.
•W:Qltı,ıdan 3 tan~si <% 11.11) kadın, 2'.1 tan~si
.<.% 86.- 89) eırke~ti. En genç olgu 6 }'.~.ıncja
bir çocuk, eıı yaŞJı,sı is.ası yaşıncıa.idi: 27 ol~
g,ınıun yaş ve cins ..dağılıımı TABLO : 1. d,e ,{5ÖSterilmiştir. Olğ:ul~dan 14 tanesitrafilr.. kaza.Sı,
o u düşme, biri ateşli silah yaralanması, 3 ü
ise muhtelif sebeplerle meydana gelmişti. Bu
TABLO : 2 de. gÖŞt;e'rtl~işt~r.. Ç)iW'ıard~iı i 7
:::i ayni gün, 3 Ü '2~10'·Urn.dı "g'illıde, 4 ü 11-30
Trncu"günd~·3·ü·3a·günden..sonramüraca:at et~
m1Şlerdifz ödem;; oluşan olgull:iirda: ödem 'in-dikterı . sonra, kayabileceği düşüııülen .vak.a1
tar ls~ ~ı:ı ~ 3 hafta traksiyon liiiU1~dıkt~n
somtf1P'rıB' alçısı uygulanmıştıır Olgularm\fü-

ı

.Qi;::;.l.Eı;;JJpiy,;.,:T~p. fş,k. çMopedi ve TravmatolojTAna; Bilim Dalı.
,*,f;:;ı.:Di&!~dln!y. 1:,fıp:fak.5 Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı.
·-

TARTIŞMA:
nk seviyesine göre kaynama süreleri TABLO : 3 de gösterilmiştir Olgulanmızm en az
hastaınede kalış süresi bir gün, en çok 70 gün
SARMIENTO'nun 100 olguluk taze tibia
olarak tesbit ecli!IIW?~1ı;"~rt~~~~.X~tm~.f>~· kırığ~,.~e:i~fıde :·6~.,,~ap?'l~)ibia kın~da orresi 15 gün olarak bıllll.rlmuŞtun:~ ali;:ısi- ~~1~Wfir'~~~.~f!lf:fW~~H3rb6 hafta, gerıye kanın kalma süresi ise en az 12 hafta en fazla lan 31 açık tıOıa kırığında ise ·kaynama süre18 hafta olup,ıorlalama 14·.haftaqq· 'Ilam ·ı:tğıJcUsf.::::lB,T::faft~ ...9ıar!'I-~ t.~;ıpit .•. edilmiştir {8,9l.
hk verme ise ortalam~i'.l.Qlhaftş,-oJara.kbµJ,un- Pf~tırycı b1i,~~>'n:qci,qi'Qia lôiriklan için en iyi
muştur
sonuç olarak füldirmektedir. Bu konuda çeşitli ~raştıınoılaır tarafından bildirilen sonuç.
·1arda hemen fıemeil' :a:,Yiıidir'.
··
Tabfo : ı PTB Uygulanan Olgulann Yaş ve:
SARMIENTO'.nun PTB ı;ı.lçısı ülkemizdEı de
Cins' Dağılımı
ilgi görmüş 1976 yılında ATİiILA :f>1'B a,lçısı
uyguladığı 30 olguyu,
1978·.de ALTINEL 56
Yaş
Erkek Kadın Toplam Yüzde
,,,
olguluk, yine ATİLLA• e2 olgu}uk S:erilerini
% 33.33 yayınlamışlardır, ALTINEL PTB alçısı uygu9
6-15
8
1
ladığı olgularda kaynama süresini ortalama
0/0°25.92
1
16-30
7
6
15.5, ATİLLA ise 14 hafta· olarak bildirmi_şle~
31-45
10
1
9
% 37.03 dir. Yine 1983 yılında ÇÖL ve. Arkadaşlaııı
120 tibia kıırııklı olgularında kaynama süresi46veUstu
% 3.7
1
1
ni ortalama 14 h~fta' olarak bildirmişlerdir.
,Bizlın 21 olguluk. serimizde de kaynam!i: 'sü~
Toplam
% 100
3
27
24
resi 14 hafta olarak bulunmuştur. . .

____

Tablo : 2 PTB.. Uygulanan. Ölgulıron
Etyolojiye Göre Dağılımı ·
ETYOLOJİ

'l'rafik .Kazası
A.S. ·.Yaıralanması

OLGU SAYISI

YÜZDE

14

% 51.58

1

% 3. 7

Düşme

9

% 33.33

Diğei-

3

% 11.11

Toplam

Tablo : 3

Kırık

27

% 100

Kınk

Seviyesine Göre Kaynama
Süresi COrtalamal

Seviyesi

Kaynama Süresi

1/3 Proksimal

15 Hafta

1/3 Orta

17 Hafta

1/3 Distal

15 Hafta

Sonuç
PTB

alçısı

olarak

Tibia cisim

krnklarımn

ile tedavisinin üstünlükleri

şu ·şe.

kilde belirtilebilinir :

- PTB alçısının tatbik ederken anesteziye
ihtiyaç yoktur.. Hastanın erken mobiÜze edilmesi ilEı yatakta kalış süresi azalmak~a yük~
lenmenin erken verilmesi. ilede pseudoartroz
ihtimali ortadan kalkmaktadır. Uzun bacak
al91sı tatbikinde .dizde görülen ekle; sertllğİ
bu. alçı tatbikinde görülınemekte, uyluk ve
baldır. adalelerindEı atırofiye rasianılmamak~
tadar:. Alçının tatbikinin kolay olması yani
sıra ucuz oluşuda .önemli avantaj olarak gÔrülmektedir. Bu nedenle tibia cisim kırıkla
rının transvers ve kaymııyan oblik kırıklar
da secilebilecek güvenilir. bir metoddur.
ÖZET:
Günümüzde tibia'mn

açık

ve

rıkları travmatoloıiide güncelliğini

kapalı kı

koruyan
ve üzer.inde en çok tartıışlan konulardan biridir. Bilindiği gibi tibia kınklaırıı hem hasta hem hekim için önemli bir· sorundur. Bu
çalışmamış 1984 .: 1985 yıllan arasında Dicle

Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine müracaat eden 27 hastaya

pedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. s:
209 Yargıçoğlu Matbaası. Ankara. 1978.

uygulanan P'J:'B .~ıqısı He.,,~~ııae- "';~~avın.in'. .i 1,4'.::v:m·~W:N'ı; w.~ ~- ;~ ;~'!Ji~\}!;wslyJ!!:\'t~i~ht - Beneticelerini. kapsamaktadır.: OlgurrutmiJ.Zin 3 ' . . .arind Treatnieiit bf Tibi~l'S:Ha.ft Fractures.
tanesi kadın C% 11.11), 24 tanesi erkektir.
C% eaooı. En gençıAlgu:!J/yaşında·bir çocuk,
Clin1cal Orth. 105: 187. 1974.
en yaşlısı ise 51. Y"'.""n.
s. ÇÖL, A .• ôZAK , N . ü .• TOMRUK , A . : T"bi
,..,..,,.,~d.sıdır
. . ...·..:;Olgu·l
. . . . ..arın 14 taı
a
nesi trafik kazası, 9 u düşme, biri ateşli silah
Kırıklarında. PTB Alçısı ile Tedavi. VIII.
yaralanması, .3. ü, çeş~tli nedenlı;ır,te meydana
Milli Türk Ortoped~ v~ :'l)·avı.ııatoloji~onggelmi$Ür.
• ... ' .
. '
· ·. •.
.
ıre Kitabı. S : 290, Emel Matbaacal!ık An•

..

• ··h

.

.•.

. . .

'

'.

kara. 1984.
.. KAYNAKLAR:
..
1·

s. EGE, R. : Hareket- Sistemi Travmatolojisi:

ı. ALTINEL, E., GÜNGÖR, T. : Tibia. Kınk
J.arının . PTB alçısıyla Tedavisi.. y. Milli
.. Türk Ortopedi ye ,Travmatoloji. Kongresi
Kitabı. s.: 212" Ya.ı.'gıçoğlu MatÇıaas~. An•kara, -1978. •

2.

6, MANN, .I. L. : Sarmianto. Method for Ti-

bial. Fraetures Clin,

Orthop. In Procee-

ding oif,, 84 : 277.. 1972.
7. SARMIENTO, A. : "A Functional .· Below
the Knee Cast for Tibial Fractures; J. Bone Joint Surg, 49-4, 855. 1967;

Ş,. Ö~11'f ·ıX.:· 1°f;f)J.{ER" Y.•. YIL-

8. SAMIENTO, A. : A Fnn,ctionaJ.. Below the
Knee Brace fOr :Tibi~l Fr~t'&es.' Bone
Joint §:ıırg ..52 , A : 295, _1970•.

: .Tibia. kmklarının. dizaıtı
ırıJ.ine alçısıı ne tedavi,st Gülharie ASkeri
Tıp Akademisi Bülteni. s : ıa ;1s.1a;
' ·

. I>JZ.,. M •. : , Tibia Kırıklannın. diz .altı yürü. m~.a.lçısı.
ile
tedavisi... V. Mifü .'Türk ..
Qrto.,,.
. . ·'·"
· .....
;.

s: 254. 1971.

yü.

A';Çt~.. S.

3 .. AI~·

A. Ü. T. F. Yayınlan: 16/4 - 1,

i
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** Dr. F~rit DEREBOY
Tib!a k:irık1atı.I1ın te1aavisi :genel· :PfensibIer dalrÜhı.de konservatif ve 'cerrahi olarak
yapılmaktadır. Konservatif tedavi' yöntehllerirule, redüksiyoı;ı:ye .uzun. süreli immobi}i~as"
yem,. redük$.!Ypn. v~ 1 1f .T.~;, alçısı t~davisin~. sı
ralayabiliriz. (8) cerrahi tedavi yöntemi olarak KfuıPscir~ ·iritı?ah1edÜU~r çl~isi, Ko. plak~
iı~' fiksasyon.ve E'ild~r Çivileri iıe;intra
medüller fiksasyon' Vöht~iliiertrii sir~li:tfal!ım.
riZ', . I, 5, '6l. Cerrahi teqavide amaç ta.rtıl"bir
an'atomik ·redüksiyon,~· ·sağlam· bir. lnternal
fiksasyon, erlfün hi:lTeket)'Ve yük 'vermektir.
1

lan

>;;:,; ','r ,',~<-:!

...

1986 yılı -il;ı~~'iisfflcl.e: .kıkafa. :Nufüuhe Hastanesi I Ortopedi ve travmatoloıji kliniğinde
13 tibia kırıklı olguda 2'si bilateral olmak
üzere bia kırığına Ender çivileri ile osteosentez uyguladık Olgularımızda en düşük yaş
14, en yüksek yaş ise 60 idl Ortalama yaş 31,9
olur.
Tablo I :

En

Olgularımızın yaş dağıflımı

düşük yaş

En yüksek

14

yaş

60

Ortalama

31,!)

Olgularımızın

12'si erkek, 1 'i ise kadın
idi. 01gulanmızdan ll'i trafik kazası, 2'si düş
me sonucu hastanentize müraacaat etmiŞler
di. 3'ü açık kırık idi. Bu kırıklar Ellis sınıf
landırmasına göre I. ve II. gruplardandır. (3)
Buna göre
idi

kırık

Segmenter Oblik parçalı Transvers Toplam

· • Ölgulıiriırtı'zi 4-ıoLgfüi· arasında ·iskelet
fraksiyonurltlan sonra::aırteliyata;;amrk: Cerrahi ginşifu, iıraksiyon ; masasında 'kıri~Kları
redükte edilerek pateller tendonull>'medlalinden y,~ lat~~al,in~~1n 1yapı~~p.,; cır;,lils ~sizxon~.
iardan
sonra . radyoskopi ' __kontr.ôli.ı
a1t~nda
;
1\:'-;_,;'S-::',}; .f-c_'::i;,P,-'Ai
: 7«\c"3·L::
1

',;,<;,~~?\

tiplerinin

dağılımı şöyle

~:

;-:;1~rr"'tı

i~ltrd~e%i-HHr,~?lfbak,~~W~~~9;g~~1,!Ş:}t;Ce~;y:ştin

L u::o,~. :r .?/::i 1\ ,
1

"·"'~TW~];.lrfE;I'f>D;:

Tablo• 2 :'Ölguİann kırık tipme göre dağ}ıinıı

.

ı.

,fftserim'.iiti{~roığu·'l·ıidet,'~ ·digU·~t~l:ifı't. ·lt
01ı:tıFcra' ·3 7 al:ıe'i"'E!ttie't '~h{sfliffe' o~teo'Writez
s~ğ!'ifucfl:~AclifliY'at1'soitt.iY&güttı ~d!1Fı:f"k8fl1rola gelmek üzere taburcu olurken 15 gün sonra kontrola gelmek üzere uzun bacak alçısı
na alındılar. Onbeş gün sonra kontrola gelen
hastalar, poliklinikte P.T.B. tarzında alçıya
alınarak çift koltuk değneği ile yük vermeye
başlanıldı. Ortalama 3 ay P.T.B. alçısında immobilizasyonu sağlanan olgularımız daha
sonra alçı immobilizasyonu çıkartılıp tam
yükle mobilizasyonlaru sağlandı. Bu serimizde 2 olguda ameliyat sırasında kılrk hattın
dan yaptığımız küçük bir ensizyonla redüksiyon sağlanmıştır.
Ameliyat sonrası 3-7 ay sfu:'eyle takiplerini yaptığımız o1gularımrzın hiçbirinde enfeksiyona rastlanmadı. Geç sonuçları alınan
ıo olgumuzda ortalama 4 ayda tam kaynama
olduğu gözlendi.
Takibini yapfağımıız olgularımızda diz ve
ayak bileği hareketlerinde limitasyona rastlanmadı.

* Ankara Numune Hastanesi I. Ortopedi ve Travmatoloji
** Ankara Numune Hastanesi I. Ortopedi ve Travmatoloji

Kliniği Şef

Muavini

Kliniği Asistanı

İki olgumuzda ameliyat sonrası dizde ağ

gözlendi. Bu da Ender çivisinin
tibia proksi'rnallı?:de migrasyonuna bağ4 oldu~
ğu tesbit edildi:'Ende~ .çivilerinin çıkanlma
sıyla bu şikayetleri giderildi.
rı şikayetleri

Sonuç olarak, tibia kırıklarında
çivileri ile osteosentezde :
•al

Bugüne kadar tibia kırıklarının tedavisinde konservatif olarak P.T.B. alçı tesbiti
ile yapılan tedavile.:inde iyi sonuçlar alınmış
ve serilerde bildirilmiştir. Ancak .P.T.B. ile
yapılan tedavide kaynamanın ortalama 8 ayda olduğu ve komplikasyon olarak ayak bileği hareketlerinde limitasyon olduğu, Sud.deck atrofisi gelişebildiği bildirilmiştir. (8)
A.O. plaklar ile yapılan osteosentez ile
rijit bir fiksasyon sağlandığı aynı za~
manda erken hareket ve yük vermenin mümkün olduğu da bir gerçek:tir.<Ancak bu yöntemde her zaman için ameliyat sonrası enfeksiyon 'olasıligmin mevcudiyeti osteoporoz
kırıkta

~e trohısoflebi{gibi koinpıikasyoıiların oluş~

ması.

ile kırık iyileşmesindekFolumsuz özel:.
JHı:lerciir:.ci, i(4ı. ·
Bu düşünceden giderek tibia. kırıklarının
tedavisinde Ender çivileri ile o.steosentez y9ntemi Itullanılnıaya başlanılmış ve serilerde
.iyi neticeler·. bildirilmiştir;,

Bi.z .ae kÜniğimiza~· tibia kırık11 1s olguda

g;\rie Ende~· ?iyilerine osteosent~z yÖntemi~i uygı.fütdık.. Yuk:ı;ırda belirttiğiilliz olumliı
yöı:ı:lerini 'takfplerini yaptığımız: olgula~ıJ'.ıız·
çlcı tesbit ettik. ·

·.

·· '

Enfekpiyon ,z?.slcinin az. olması,
';;

TARTIŞMA:

Tibia;·kıırklarında şifa objektif olarak
grafilerde tam kallus teşekkülünün olması
Subjektif olarak da kişinin. ağrısız ve eklem
hareketlerinde !imitasyon olmaksızın günlük
aktivasyonunu sürdürebilmesi ile sağlanır.

Ender

olması,

bl

Operasyon riskinin az

c)

Yeterli stabilite

dl

Erken hareket ve yük verme olanaknedeni ile seçkin olduğu

sağlayabilmesi,

larının bul'unlnası
kanısındayız.
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··Tibia 1Kırtklarmın ~errahi Tedavisinn'f Eğfti, ..M~slC ÇivRerıe·; ı·::·
lntramedullar Fixasyon
Dr. Gihanğir İSLAM

* ·Dr. Sinan <ADIYAMAN,

Tibia kırıklarında, lezyonun derinin hemen altında meydan:a gelmesi. üzerini örten
kr.lm adale tabakalarının bulunmayışı, kaYnaıyia gecikmesi, maluniÔn, non-Urıien ve erif ekte çılnia 'riskleri çok yüksektir: (5, 9)
segmenu.ı,l tibia kırıkintrameduller çivi ile
tesb.iti optimum stabilizasyo:O:u sağlar. (6,7)

Segment, özellikle.

1.;ı;nnda fragmanların
,0,

,

'

Bumda te.iavi
b i:.ı,

ettiğimiz

cisLın kırıklarriıı

vak'alara göre tiüç ·grupta topladıık.

Tip I 1/3 Proximal diafiz · ki1'1klan,
.Tip II 1/3 Orta diafiz kılfı.kları,
!j'

Tip III 1/3 Distal diafiz

kırıkl~ı.

Bunlardan Tip II kıırıklannçla intrameduller kanalın bu bölgede .daralması nedeniy.
le intranieduller çivileme en· yeterli bir fiksasyon sağlar. Ameliyattan sonra daha emin
bir stabilizasyon sağlamak için alçı ile yapı
lacak bir eksternal fiksasyona. gerek vardır.
(4)
Fragmanların

periostlarını

sıyırmadan

yani· vaskülaırizasyonu bozmadan yapılacak
ve biomekanik yönden optimum bir fiksasyon sağlayacak tedavi metodu muhakkak ki
içi dolu eğri çivilerle uyguladığımız intrameduller fiksasyondur. Biz .bu metcdu 187ü den
bu ,yana kaı:ıalı tibia kırıklarında tatbik etmekteyiz. Ancak sözkonusu çivilerin elimizde
mahdut sayıda oluşu, daha geniş bfr vak'a
serisi üzerinde ameliyatı gerçekle:;;tirmemizc
imkan vermedi. Bu tip çivilerin hammaddesi
yurtdıışından getirtilmek suretiyle Türkiyede
Evren firması tarafından imalatına geçilme-

. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ

si, bundan. sonra daha çok sayıda :v.~~·ayı
ameliyat .etm:emize .ve.daha sıhhatUistatistj
ki ·değerlendirmeler· yapmamıza imkan ı::ağh.
yo. .. aktır.

MATERYAL vo M.F.TOD

Son 2 yıl içinde 5 kadın 3 erkek olmak
üzere 8 tibia diafiz kırığına intramedulle:r
fiksasy.::ın uygulandı. Hasta yaşları 27 -45 arasında idi, Bu tip. kımklarda etiolojik. faktör
trafik kazası olarak kaydedildi. Tibia kırık
larında 2 üst, 4 orta ve 2 alt 1/3 bölümde idi.
Bütün vak'alar kapalı kır.ık olarak sın~flan
dırıldı.

Cerrahi Teknik :
Biz bütün ameliyatlanmızda içi dolu, iki
ucu eğri çiviler kullandık. Çivideki bu eğri
likler ·torsionel · zor1amalara: lmrışı fra:;manlarun stabilizasyonunu sağlamaktadır. Tub.ero"
sitas tibianın medial tarafında, mafsal aralı
ğı.ndan ve orta çizgiden: 3 cm. uzaktan· baş
layıp aşağı ·doğru devam eden 5 cm. uzunlukta vertikal bir cilt ensizyonu ile; deri altını dekole etmeden periosta kadaıi inilir. Perio.<Jt sağa sola sıyrıldıktan sonra 1. cm. genişlikte rnj · He .tibia medial kortexindeİ:ı yuvarlak bir delik açılır. Bu. sırada ligamentum
patellare'ye zarar vermemeye ,a,ı?;ami., gayret
sarfedilmelidtr. İkinci işlem olarak lJ.Ç kısmı
eğri bir reamer ile, meduller kanalda 4-5 cm.
uzunlukta, çiviye bir başlangıç yolu açılır.
Sonra çivi özel çakıcı cihazı ile aşağı doğru
çakılmaya başlar. Çivinin rahat ve doğru ola..
rak meduller kanal içinde ilerleyebilmesi
için bir asistan, dizi kıvırarak femur dista-

* i\.. Ü. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Gör.
Bu çalışma Prof Dr. Güngör Çakrrgil ve Doç. Dr. Derya Dinçer'in katkılan ile

yapılmıştır.

liI).µen. iki eliyle ,baldm. yukarı kaldı;rırken
dlğ;'
da ;tlpi~ dl~tal ucUndan ikl eliY~
le fleksi~;n yap~~k ti~anuı v.ertikal d.1:1ziem~
de eppo~isyominu ·. sağlar. Televize 'rontge~
altında; çivinin ..distal fragmanı m.edulleır kanalına sokulması bir problem arzetmez. Merle D'Aubıgne ye R, Maurer tarafından tarif
edilen teknikle elde mevcut üç boy çividen
en uygun olanı seçilmelidir. (8)

asistan

Posttravmatik ödem veya vak'anın kligeç müracaatı nedeniyle ameliyat'! bir
hafta kadar geciktirilmiş ve özellikle kınk
çizgisinin oblik veya spiral tarzda olu:·.:J, çivinin çakılması sırasında kınk bölgeye yapılaz:o.k 2 3 cm. bir ensizyonla
redüksiyonu
ve tel serklajını zorunlu kılabilir.

niğe

Hastanede ameliyat sırası bekleyen kapave geldiğinde ı cm. den az deri
lezyonu olan gıx-ade 1 tipi açık kınklarda, ameliyattan önce ı hafta - 10 gün süreyle traksiyon tatbik edilir. Açık kınklarda ayn~a ameliyattan önce ve 5 gün sonrası geniş spekturumlu antibiotik kullanılır. Açık redüksiyon uygulanan vak'alarda ise peropera'•uv::ıx
kasık çevresinden alınacak materyale kültür
r.ezistans testi yapılaralcuygun bir anti~iotik
verilebilir.
lı k:ırıklar

Grade: II. ve Grade III tipinde açık kır:ık
larda serraJ.ü_ müdabale, ger:ekiyprsa, şok durumu ~tıatııcıık~an' sonra' d~rhal ameliyata
a1ı.nili.aii.
'Ame11yat .sırasıı;ı.cta' ı.'<'·V. ve ameli,xc:,:::, "',
; '''. 'f·'j' ','' ,':'
yat ,20 gUri Söiırasillfı kad~ ı. ·M'.' yolla,, Ceplial::;thin (Keflm> vi Gentamycin\ieya CE)pha.
lothin ve Tobramycine CN~bcinj Ifom1ı1nas
yt'mla.'11;' vertlıtıelidir.::·:ı Kontaminı:tsYOn•. sözkonust.ı;.,olabilecek,y:aralai'·füı, debridmaI).dan soni!a .aldf$eRwı;f, aletlen; değiştirilerek; .temiz. bir
w~nıda. ihtelliıal';.fixas.yort ~yapılmalıdır:·' Postoperatif, diz üstüne çıkan sirküler.<ı;açıda
nda. tutıı,lur .. 2-3 ' hafta.
sonra
alçı
- , < '< '\hJ:'t,', '
,,ı-: '".:'
1'; ''7
ikişlef .alını:r; kasiktan 1!ıetatars
başl'' ' . aa~r Üz~~'Afı. ctfü:'~k"st~l~~nda
tuifüi;«iig'er bi0 ·sirk:Ület cwıi1kihi:?'c1ı.siJ yürüme açlısı konur. Bu alçı·'t:ili;~ Kapalı kmkıw~~ 4:tJ :~~f~a. a91ıt_ kırıklı:ı.,rdıl ı~~a. ,hş,f~;; b_:i,rk~<ı:,~pa,ı;,çalı; eı Igrt,Iı:larda ,sJ.a,, 12 _hafta .~ü5eyle
uygulanır. Al9.!\'ı.9}~~lcqMit~ .. s,2.zı~a,. :~!~stik
'«•,

,, ·::

'.

',

i ·:

'

,,,.:'{

NETİCELER

Bu 8 vak'a da kırıkların ossöz konsolidasyon göstermeleri ve ha,stalax-ın desteksiz yürüyebilmeleri ortalaına 16 hafta zaman almış
tır. Bunlardan 1/3 distaı uçta olan
kıırığın
kaynaması, orta ve proximal 1/3 olan kırıık
lara nazaran daha. yavaş olmuştur. Ameliyat
sırasında ciddi bir komplikasyona
rastlanmadı. Ancak, biraz geç müdahale
edilen
vak'alarda fragmanlann deplase olu.?u sebebiyle mükemmel bir redüksiyon ve çivinin
alt fragman meduller kanalına sokulabilmesi
için kınk bölgenin 3-5 cm. bir ensizyonla
açılması gerekti. Bu gibi durumlarda serklaj
tel veya bir vida ile internal fiksasyon ilavesi
de yerinde olur. Böyle müdahale edilen vakalarm IJ:ıiç birinde postoperatif devırede infek~
siyonla kaırşıla.?ılmadığı gibi, proflaktik olaantibiotik tatbikine de yer verilmedi.

rak

Postoperatif devrede de kayda değer bir
komplikasyona rastlanmadı, Çivinin çıkanl
ması için ı2c18 ay gibi bir sürenin geçmesine
de 'yarar .vardıır. ,
MÜNAKAŞA : '

Tibia cisim kı~kıarilun' tedavisinde seçi:.
le~ek en iyi' yol' h'u~usu.tlda birkaç: fikif var!

ve

dır. Aö grubU., açi:k redüksiyon
riiit inter-'
nal •nk:sasyonu; · sarilliefiw; 1 :cast-brace ile
:ıconser\tatif te'iia\ii ıınetodunu .müdafaa eder;
lei". Ü0,11)::.; ;i};ıL
, .

ricli~ftlf ~a~Y,i,nı~~ctu için ~~ doğ;

ıru seçim,

'kıriğıiı.' 'şekline, :tfapalı'veya açık

oluşuna; kemiği ıörtenıı;~·detiuin

ve ytım.uşak
doku1ap.n duı;JllllılJI.Wı ;bağlı 'çlmalıdıır. SegmentE!>l. parçalı kiJiıvl5.la:r<diğyr lqnkl_arda;ı::ı1 far,ı1lıdır. (7, 13)
. : :B.azL.otöı:;ler(,f2} pt!:Jar'i ~n;ı:\ı:lard~;~:µser
:,;qtif t,edayirıiı;ı )c5?tü 'pro~oz xe ~e11?:ı n~ticej:
lerindeı:ı,7söz esl,erler '01{,onserwtif tedav.:i., ;Sa':'U~
nurnr:u Chaomley:, (3) ,l:ıHe bo,ı..tip segmen~~

kı~iar<ıf!- !r~Prtk. &rfıti~z:iiajı, ta.tlıajni. t~v~iye
eder.

Diğer bazı

otörler de

açık redüksiyo~
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ve internal fiksasyotı. ve. kemik ğrefi ile yapılan kombine'bir tedavi metoduiiun ideal oı~
duğuna inanırlar. (9)

Langard ve Bo, 54 vak'alık segınental tibia cisim İunklarl.riı konservatif metodla tedavi etmiş, bunlardan takip ettikleri 45
vak' anın: 11 de ( % 25) yavaş kaynama, 3
vak'ada da (% 7,5l' ·bariz bir kısa1ık tesbit
etmişlerdir.• Seg:infüıtal kırıklarda
stabilite
açısindan yetersizliği, konservatif tedavinin
biyÖlöjik avantajlarını hudutlar (7).
Halbuki açık redüksiyon ve internal fiksasyon, .yumuşak ,dokularda harabiyet yapmasına,,rağmen stabiL bir fiksasyon
sağlar
(6), yani cerrahi metodunda mekanik yönden avantajı vardır. Tibia cismine .ait segmental olmayan kırıklarc1a, fonksiyonel Castbrace ile erken yük .v:erm~min etkinliği işaret
edilmiştir. Cıo, 11) Ancak ne Sarmiento nede
diğer konservatif metodu
savunanlar, segmental kırıklarda Cast-brace ile .erken yük
vermenin lehinde neşriyat yapmamışlardır.
Tibiarnn segmental kıırı.klarında intrame~
duller çivilemenin üstünlüğü tartışılmaz (6;!:1l,
ancak çivinin eğri ve dolgulu vasıfta. olup,
fragmanları sıkıca kavraması şarttır.

İnce

düz künscher çivileri stabilite sağlayacak bir
fiksasyon .temin edemez; İnternal fiksasyondan sonra alçı ile yapılacak bir eksternal fiksasyon mutlaka l.üzumludur. Aynca, extremi:
te bu alçı içinde yeterli süre istir.ahat etmeli ve radyolojik kallus teşekkülü görülmedeıı
bacak üzerine yük vermeye müsaade edilme~
melidir. Aksi .~ald.e beklenmeyen. komplikasyonlarla ~arşıl~ııabiıir, 'ci, 9, 12)
Yüksek:ciskli segmental kııııklarda hem
intemal hem de eksteriıal'fiksasyonla tedavi
uygulandığı takdirde, ciddi komplikasyonları
önleyerek başaırılı sonuçlar alınabilir. ;
lntrıim.eduller fiksasyon ve alçi tesbitln-

deri sonra· derhal yük verilmesinden kaçınıl
Her şeyden önce yumUŞak dokuların
şifasi ve primer kallus teşekkülü için extre:rllifoiılıı• ilk 'haftal~rcta''mutıak· ist~::-ahiitı Sağ.
malıdır.

lanmalıdır:
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, Kırığni. tam;;d'ssöi ll(jllso1iaisyorr göster~
rh~si,'a1Çı ~karulıfr tam'ytikle :yürüme safh~
s:dı.d.a;fyanf alçidan birkaç ; af sori'ra 'geli.şir.
Tibİa i/3 sdistaf kırikfanrida; •bir tarrutaiı
proksiıh~ldeiı distale Cloffeu; seyreden: besleyi~
ci riutrisyen damarla1-li:i kiht{ nedeniyle kopmalari, diger taraftan\, meduller kanalın bu
bölgede genişleyerek ihtr\imeduller fiksasyo:tı
güçlüğü ve tibia distal bölgenin direkt tırav
.malara diğer bölg\')lere göre daha fazla maruz kalması gibi faktörler, ti.bia 1/3 distal uç
kırıklarında yavaş
ka;ynama ve n.on-union
riskini artırır. Bu nedenle bu bölgenin kırık
ları sağlam bir internal ve kifayetli bir eksternal fiksasyonu gerektirir.
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·Ayak'.Bi'leği Travmatiflibia-FiffufrtK~'·sinrteiffiösis·:·.nia&tazll·
·Olgularında UyguladıgıJnız Yeni Bir ôsteosentez Aram ile

Tedavi Yöntemi ve
* Dr. Azmi HAMZAOGLU

Souçları

* .Hayati DURMAZ

** Dr. Ayhan N. KARA

*** Dr. Halit PINAf'.
GİRİŞ
Ayakbileğinin kemik ve bağ lezyonlarıında
çok küçük de olsa defektli iyileşme ayakbileğinde patolojik değişikliklere yol açar (2,10,
lll. Ayakbileği ile ilgili yapılan klinik ve
deneysel çalışmalar fibulanın ve alt tibio-fibular sindesmosis bağlarımın hareket fizyolooisinde son derece önemli olduğunu ortaya
koymuştur (4, 5, 7, 8l. Ayak bileğinin travmatik tibio-fibular diastazlı olgularında fibulanın osteosentezi ile birlikte bağ tamirinin
emniyetini sağlamak ve anatomik pozisyonu
muhafaza etmek için transfiksasyon vidası,
Bolt çivisi ve özel agraflar kullanılmaktadır.
Vida ile rijit transfikasyon yönetiminin sakıncalarından dolayı ameliyat sonrası fonksiyonel tedaviye faydalı olacağını düşündüğü
müz yeni bir tesbit materyelinin kadavra
üzerinde şekillendirilmesi ve biomekanik deneyleri yapılmış ve sonuçta transfiksasyon
vidalarının endike olduğu olgularda
daha
avantajlı özelliklere
sahip olduğuna inanı
larak klinik uygulamaya geçilmiştir.

MATERYAL ve METOD:
Erişkin insanda Tibio-Fibular bağların
kuvveti ve elastik sınırlarını tayin etmek
amacı ile biomekanik deneyler yaptık Deney
için kullanılan kadavra numuneleri cerrahi
kliniğinde çeşitli nedenlerle bacakları ampute edilen en küçük 28, en büyük 70, ortalama
yaşı 49.5 olan 1:3 hastadan temin edildi. Yapılan deneylerden
Sindesmosis bağlarının

şimdiye

kadar bilinen değerlerden daha fazla
elastik özelliğe sahip olduğunu ve Sind~smo
sis bağlarının kopma noktasındaki maksimal
kuvveti 70 kg. olarak tesbit ettik. Yeni tesbit
cihazı da kullanılarak yapılan
deneylerde
malleoller arası mesafenin ortalama 5 mm.
açılması için 40 kg.lık kuvvete ihtiyaç olduğu görülmüştür. Sindesmosis bağlarının elastik özelliği de dikkate alınarak tesbit ci:hazı
nın klinik uygulanmasına
biomekanik deneylerden sonra geçilmtştir.
Ameliyat

Tekniği

: Ameliyat turnike almalleol üzerinde longitudinal insizyon yapılır. N. Fibularis Supe·:fisiafö
korunur. Fibula kırığı anatomik pozisyona
getiıilip 2.5 mm.lik Ki::schner teli perforatöre
geçirilerek d:ş malleolün ucunun 0,5 cm. yuka.rsından ve ortasından delinir. Medülla istikametinde sokulur. Kirschner teli çıkarıldık
tan sonra yeni tesbit materyeli aynı delikten
geçirilip sokulur. Çivinin delikli ucu tibia üzerine yaslanır ve tam oturması sağlanır, ve
eğer posterior malleol kıruğı mevcut ve eklemin l/4'ünden fazlasını ilgilendiriyor ise repozisyonu yapılıp delikten yollanan vida ile
tesbit1 yapılır. Sindesmosis bağlara karşı karşıya getirilip dikilir ve sonra katlar kapatı
lıp ekstremite atele alınır. Dikişler alındıktan
sonra egzersizlere başlanır ve fonksiyonel
tedaviye geçilir.
tında yapılır. Dış

Bu yöntem 1980 - 1986 yıllan arasında 43
olguya uygulanma.ştır. Ameliyattan soma en
krsa 11, en uzun 76 ay, ortalama 60,5 ay ta-

* İst. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Tıravmatoloji Anabilim Dalı Uzmanı,
** Vakıf Guraba Hastanesi Ortopedi Şefi,
*** İst. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Asis.

kibi C5 yıl o,5 ay) 3YııPılari1 olgıila.F subjektif
radyolojik .ve objektif
bulgulaıra göre değer!'
:: ,<:
) '
' -: ' :
' : "'.'
lendirilmiştit.. ObıJektif, ·subjektif ve radyolo.iik 'sonuçlar İC;:in BuRWEL'
<'.::HARNİ.EY'in
i\:ul:lanchgı ·kriterıer kuiianılmıştır c1ı. Olgulı'.trtil1ız<la 'en· küçük yaş · 19, ·en büyük 80, ortalama yaş 41 idi. Kırıklartn .sınıflandırılma
sında WEBEij. sınuflandlT11lasını
kullandık.
cıı, 121. Olgu18:hı:nıZın 19'{ında C% 39.ül WEBER ':B' tip( 27'sinde C% 60.ll ·WEBER C tipi
kmk mevcuttu. '32'si 1 erkek, 14'ü kadındı.
T~·ı:ıvma.sebebi olarak,29 olguda burkulma, 2
çukuı::a düşme, .2 künt ~:isim darbesi, 6 yük::ekten • düşme, . 7 tr,afik kazası tesbit edildi.
Radyolojik , so:imçlar tablo l'de görülmektedir.
Y.. ,

f

,·'
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A'

;
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'
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;:,~

•32 :ôfğutiluztllı• İÇ malleol kırıgiliı:i:XZuggutL
tung iie osıeosen:tei • yapılirııŞtır~· Ameliyat
bulgusu olaraiı: 28 olgtı:da: Tibfo-Fibulaı~ ·bağ
ortasincian' kbpmuŞ; 7'sinde . fibulaya, 9'.unda
tibfaya Yapişma •yerinden," 2'sincl.e de· tibiaya
yapışin:a' yerinde kemik parçaları 'ile avülse
olriitişfo. WEBER A tipi lezyohla::da uygulanmruruş; WEBER B ve C tipi lezyonlarda uy-

~

ve

Lezyon tipi

Anatomik Orta Kötü Topbm

WeberB

18 (%39.6)

WeberC

---

gulanrmştir;
TAı'9.TIŞMA

Son y~llardaki biomekanik çalışmalar dış
malleol. ve Sindesmosis bağlarının .ayak .stabilitesindeki rolü .üzerinde önemle durmak"
tadır (2.,4,'7,&J. Ayakbileği. tahmin
edilenden
daha fazla streslere ma::uz kalmaktadır. Basınç , kuvyetleı,ine ek olarak çekme, ma1{aslama, rotasyon ve valgus zorlamalarında.. en
çeık etkilenen anatomik oluşum Sindesmosis
kğlanföL'. (11, 12). Yüı:üme ve koşma durumunda ayakbileğine .binen yükün vücut ağır~
lıığının 5 katı ve daha
fazlası
olduğunu
FHANKEL. bildirmiştir C4l. Ayakbileğine bi·
nen yükün .1/s'sı da fibula .tarafından ta:7m~
maktadır. ·Ayakbileğine yük binmesi
durumunda fi bulaya intikal eden· kuvvet yaklaşık
deneyler sonucu elde. ettiğimiz bilgiler ayak7

·---,------~-----

25 (%53.8)

1
2

27

43 (%93.4)

3 (%6.6)

46

:

19

TABLO-!

Subıiektif kriterlere göre değetlendirme
ler Tablo 2'de dN".
İyi

Orta

Kötü

nı

Topl

" - -..-.--.-.-·-:---·----

-----

Weber B
Weber C

17 (% 36.4)
24 (% 52.6)

1 (% 2.2)
2 (% 4,4)

1 (% 2.2)
1 (O/o 2.2)

19
27

41 (% 89)

3 (% 6.6)

2 (% 4.4)

46

----·-

TABLO -

49 kg.dır. Bu bilgiler;ve bizim biomekanik
deneyler sonucu elde ettiğimiz bilgiler: ayak
bileğinde diğer stabilite faktörleı i ihmal edil-

Kötü olan 2 olguda infeksiyon nedeni ile
forıKsiyonl~rda ortalama '% 40-50 arası kayıp
mevcuttu. Objektif sonuçlar Tablo 3'de görülmektedir.
~

l

..

h

II

_______________________________ _____

· Gı~roıı

Tipi

--~--:

Weber. B:2

Welıer

ç__

se bile Sindesmosis bağlarının tek başına ne
,,

İyi

16 C% 34)

2 (% 4:4)

·c%/4.4J

24 <% 52.Bl

2

40 (% 86.8)

4 ( % ?.8) '

TABLO-III

Topbm

Kötü

Orta

___:_ ___~·-----------

1 (% 2.2)

i
.~

(%

19

___

2.2)

(% 4.4)

__

27

·_..,::.__
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k~aı:..tıtkin.olduğunuıaç*

Qlarak: ortaya koy-

maktadır. Ay!l:k'.rbileğ~in: ltik~asyon .~~

lerjnin; cep:alJ;i;;qıdavj..sini

savunı;ı;nr: Y~aJ!lal'

çoğunlukta riş~, \de.:}{onsery;~tif;. ~d~vi, Yanlısı

yazarlar da

vardır ... (6) •

Tibio - Fibular dias,.
bütün olgulcırd~ gününıüzde 13n geçerli tedavi. yöntemi fipulap.ırı
tibiaya tra:ı;ısfiksasyonudur. Transfiksasy.on
2.
vidasının alt fibula-tibial eklemcie ossfikasyona neden olmasıı, dorsal fleksiyonu kısıtla
ması, yürümeye izin verilme.den önce çıka.~·ıı.
ması gerekmesi ve alt tibio-fibular eklemin
3.
sıkışmasına neden olması gibi sebepler transfikasyon metodl1unn sakıncaları olarak kabul
edilmektedir. Transfikasyon yönetiminin yukarıda belirtilen sakıncaları gözönüne alın
4.
dığıında ayakbileği luksasyon fraktürlerinde
yeni geliştirdiğimiz osteosentez materyeli ile
elastik fiksasyonun daha avantarjlı özellikler
taş;dQğına inanmaktayız.
Elastiki fiksasyon
5.
Dorsal ve Planta:l' fleksiyon esnasında duyulan birkaç mm.lik malleoller arası açıJmay::
6.
izin vermektedir. Bizim kullandığımız materyalde fibula kinğının tesbiti ve tibio bibular
bağın emniyeti gibi istenen iki amaç tek bir
materyel ile elde edilmekte ve Siıidesmosis
.7.
üzeriiıde parçalı olmayan . transvers kıruklar
da çok iyi s.onuçlar vermektedir. Materyeliiı
fibllla medullasına geçirilen kismı, fibular
valgusa uygundur. Sindesmosis üzerindeki.
8.
oblik kırıklarda repozisyon ,için mat13ryele.
ilave serklaj teli kullanmaktayız. Diğer cerrahi yöntemlerle materyelimizde kullandığ~
mız yöntemin sonuçları arasını:J.a. objek;tif,şo-.
9.
nuçlar açısından faırk olmamakla birlikte
Sindesmosisin rijit fiksasyonunun daha önce.
bildirilen sakıncalarını taşımayan bir yöntem
olarak yeni tesbit matery'elinin' daha faydçılı )O.
'

'

>

''

'"

;'

,'

,tazın.söz;korıusu olduğı.ı

olduğu ·kanısına varılmıŞtır.
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ÖZET:.

1980 - 1986 yılları arasında İstanbul Tıp
Fakültesi ortop~di ve TravmatÖloji Klhlikfne
acil olrurak başvuran ayakbileği:; travnl_~ı 8,l}
çinniş olgular arasından Tibio-fibular ,SiiıdesJ
mosıs dıastazlı 46 olguya yeni bir osteosentez aracı ile tedavi yöntemi :uygulanmış ,;y1:3
alınan sonuçlar radyolojik, objektif ve subjektif kriterlere göre değerlendirilmiştir.
•
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G. : Lengthenlıii ·osteotomy
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Tibia Psödoartrozlarının <Posterolateral Kortlkospongioz

Greftleme
* Dr. Halluk

YETKİN

İle Tedavisi

** Dr. Selameddin

Günümüzde tibia kınklan için gelişmiş
tedavi yöntemleri bulunmasına karşın kaynama yokluğu sık görülen bir komplikasyon
olarak hala önemini korumaktadır.
Yüksek enerjili travmalarla oluşan sıklık
la kemik kaybı ve ağır yumuşak doku zedelenmesi ile birlikte olan, açık segmenter tibia
kırıklarında erken dönemde
enfeksiyon ve
geç dönemde de kaynamama riski yüksektir.
Tibia pseudoartrozlarının tedavisinde deyöntemler kullanılmaktadır (1,2,3,4,9,10,
11,12,131 . 1945 yılında HARMON tarafından
tanımlanan posteral girişimle tibia pseudoartrozlarının greftleme tekniği
sonralan bazı
yazarlar tarafından kullanılmıştır (6,7,8,9,11,
ğişik

13).
Kliniğimizde de aynı yöntem
kullanıla
rak, tibia non-union ve konjenital pseudoa."irozlan tedavi edilerek izlenmiştir.

GEREÇ ve YÖNTEM :
Şubat 1984 ile Şubat 1986 arasında Ankara Numune Hastanesi II. Ortopedi Kliniğinde 11 olgu tedavi edildi. Bunların 3'ü korijenital, 8'i posttravmatik pseudoartrozdu. B'i
erkek, 3'Ü kadıil olan hastaların yaşlan 8 ila
50 yaş arasında olup, ortalama yaş 23 idi. Etiyolojik nedenler arasında, 5 olguda trafik kazası,. 1 olguda tibia kronik
osteomyelitine
bağlı Pf).tolojik kilirık, 1 olguda yüksekten düş
me, 1 olguda ise ateşli silah yaralanması bulunmaktaydı. 3 olgu .ise konjenital tibia Pfl.eudoartr'ozlu idi.

* Ankara Numune Hastanesi II. Ortopedi

** Ankara Numune Hastanesi II. Ortopedi
*** Ankara Numune Hastanesi II .. Ortopedi

DEMİRCİ

**" Dr. Mustafa SANCAR

Olgulara daha önc.:ı deri, flep rotasyonu,
eksternal fiksatör, intramedüller çivileme,
plak tespiti, alçı ile tespit ve kemik greftlemesi gibi yöntemler uygulanmıştır. Olguları
mızın tümünün tibia ön yüzlerinde ceı::rahi
girişime uygun olmayan cilt defektleri mevcuttu. Olgularımızın birinde tibia ön yüzünde drenaj vardı.
Hastalar yüzükoyun yatırılıp, pnömatik
turnike kullanılarak genel anestezi altında
cruris posterolateralinde HARMON tekniği
CCit. 5l ile tibia posterior yüzü ekspoze edilerek ilium posterior kanadından alınan lwrti:
kospongioz kemiklerle greftlendi. Greftler
Özellikle tibio-fibular sinostoz yapacak şekil
de yerleştirildi. Kırık uçları arasındaki yumu:
şak dokular mümkün olduğunca. korundu.
Postoperatif uzun bacak· alQisı ·yapıldı ortalama 2. aylık uzun bacak .alçısından sonra
J(TJ3'ye geçildi.
SONUç;~:

· 11 olguunh 9'u ortalama 6.5 aylık bir sü~
a:-ede kaynadı. Posttravmatik etiyofojili 1 oF
gutla greftlemeden 2 .ay sonra .fi bular osteô"
tomi ve PTB alçısı uyglılandı; osteotomiden 5
3,y sonra kayriaıha gözlendi. Konjenital pse~
udoartrozu olan bir olgu takipten. çıktı. diğer
2 olguda kaynama görüldü. Tekniğe bağlı ola..
rak hiçbir komplikasyona rastlanmadı. Daha
tmce uygulanan tedavi yöntemleri nedeniyle
ayak bileği ve diz. fonksiyonları bir mikta~
kısıtlandığından objektif krite:-lerle değerler,ı.~
dinlemedi.
Kliniği Şefi.

Kliniği Başasistanı:
Allı:ıiği Asistanı.
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Fonksiyonel sonuçlar RECK[JNG Cl3)
kriterlerine göre değerlendirildi :
Çok iyi - Karık iyileşmiş, drenaj yok,
.... fiemp~nıyok,2 cnı'den.az.kı~

· ··ınsalık · ca

İyi

Kqtü.

.

· ·

Kırık iyileşmiş, intremittant
drenaj, 2 cm'den az kısal{k v~
ya her ikisi birden mevcut (1
olguJ.

-

-

ciıkuJ

Non.union, sürekli drenaj, 3
cm'den fazla kısalık, 15 dere·çeden fazla açıl~a (1 olgu).

TARTIŞMA·:

sonra

gel:Lşen non-unionlardır

(6,7,8,9,11,13).

Posttıravmatik olgularıınızda

bu özellikler bu.
lunmaktaydı. Olguların tümünün Cl'Uris önyüzünde cerrahi girişime uygun olmayan yumuŞak çtoku sel\eıierl .ve blrln?e ise drenaj mevcuttu.
·Literatürde derin posterioı· kompartmana
greftlerin erken vaskülerize olduğu bildirilmiştir (6, 7; 13) 13.u yi:Jntemin başarılı sonucu olarak değerlendirilen tibio-fibular sinostozda bazı.ı olgularımızda sağlan
mış olup, bunun diz ve ayak bileğinde ağrı
ya neden olmadığı gözlenmiştir. Bu durum
mera1üre uymall:tadır. (8, 13)
yerleştirilen

Tibia non-unionlarının son yarım asır
içinde tedavisinde değişik yöntemler uygulanınıtır. Bunların arasında fibular
osteotomi
veya ostektomi ile birlikte PTB uygul~ası
bas-arılı bir yöntemdir (14). Ancak uygula,ına
alanı sınırlıdır .. Ostektomi, sinostoz
şarı.sını
ortadan kaldıracağından bir dezayantaj ya.ratabilir (13).

Enfeksiyon ve crm:is. ön yüzde . drenajı
olan olgularda bu durumun geçtiği veya gerilediği bildirilmiştir (7, 8,11,13). Cruris anterior yüzünde sürekli drenaıjı olan bir olgumuzda operasyondan sonra enfek'siyon gerilemiştir. Bu hasta intermittant drena:ı olduğu için iyi gruba sokulmuştur.
Kötü scnuç
alınan· olguda solid kaynama olmasına karşın
4 cm.lik kısalık mevcuttur.

Kapalı; enfekte olmayan hipertrofik non.unipnlarda :riii<.l internal fiksasyon değe.rli
bir. yöntem .olmakla birlikte (2,12), olguları
mız için uyguIL değildi.

Çeşitli yöntemlerle tedavi edilmiş ancak
olgularda dikkatli bir
teknikle yapılması gereken bu yöntemle yüksek oran da başanlı sonuçlar alınabileceğine

Mc MASTER ve HOHL flO) tarafündan

non-uiıion ·gelişmiş

inanmaktayız.

savunuHın·

'Cross-pegging sinostozis' yönteminde geniş ekspojür gereklidir ve buna bağ
lı riskleri mevcuttur CCit. 13).

İnvaziv, semiinvaziv ve ndninvaziv elekt.
rik stimülasyon yöntemlerinin pseudoartroz
iyilyşmesi üzerine olumlu etkileri kuşkusuz
dur. Aıncak enfekte olgularda ve kırık uçlan
arasıııda 1 cm'den fazla boşluk olan olgularda baçarıı. şansı azalmaktadır CCit. 8, Cit. 13L

Anterolateral girişimle kemik grefletlemesi yöntemi .olgularımızda ki cilt sorunlaırı
nedeniyle uygulanmadı;
Tibia

pseudoartrozlarının

tedavisinde
tekniklerle fibulanın vasküle~
pediküllü greftleri kullanılmış ve başarılı sonuçlar alındığı bildirilmiştir. (4).

mikroşirürjikal

Posterolateral greftleme yönteminiff genel endikasyonu açık, enfek:te ..ve.. segment
kaybıyla birlikte olan tibia
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Konjenital Tibia Psödoartrozunun Tedavisinde iutramedüller
** Op. Dr. Mücahit GÖRGEÇ

.,.., Dr. Alev KAYAHAN

GİRİŞ :

Konjenital tibia psödartrozu etyolojisi kesinlikle aydmlatılainamış, tibianın 1/3 orta
ve alt birleşim yerinde kemikleşme noksanlığı ilEl kEmdini gösteren bir hastalıktır. Has:talık. doğuında hemen tespit edilebileceği gibi (1. tipl :ıp.evcµt .olan bir kistte oluşan patolçıjik .kırık sonucu ge1işebilir (2. tipl . veya
konjenital olarak.mevcut .bir eğriliğin cerrahi yolla dÜzeltilmesinden sonra ortaya çıka
bilir (3. tipl.
AEGEij,TER'e. göre konjenital tibia. psödartrozu, nörofibromatos~ ·ve fibröz displazi
r,ynı yc·lla meydana gelen hastalıklardı; (ll.
Yazaı:-a göre fibroelastik kitle ile çevrili olan
bu üç lezyon da sinir yollaınnın anormal büyümesi sonucu meydana gelınektedir. Klinik
f:,'ö:z.lemlerde ise nörofibromatosis vakalanndan kcnjenital psödartroz görülmekte veya
fibröz displazi (tibia yerleşimi gösteren kis
tik forml p::ı.tolc;;ik kırıkla komplike olarak
psödart:-oza dönü.<;.mek te veya cafe au lait
ı;;:ıot'l::ı.rı bulunan nöı.-ofibromlu veya nörofib.
rosuz konjenital tibia psödartrozu olguları
tespit edilebilmektedir.
Konjenital tibia psödartrozunun tedavisi
oldukça zor bir ortopedik problemdir. Ancak yukardaki tipleri de gözönünde
bulundurduğumuzda cafe au lait spotlan bulıınan, nörofibromlu veya nörofibromsuz konjenital tibia psödartrozu olgularında kemiklerde ki displazik durum çok ileri derecede
olmakta ve kaynamanın elde edilmesi de o
oranda güçleşmektedir. Hasta büyüdükçe giderek artan ekstremite kıısalığı da ayn bir
sorun ola;rak belirmektedia·.
kuşkusuz

* S.S.Y.B.
** S.S.Y.B.
*** S.S.Y.B.
·~

Şişli
Şişli

Şişli

Çivileıne

* Doç. Dr. Ünal KUZGUN

Biz bu çalışmamızda oldukça nadir göbu tip 6 konjenital tiiba psödartrozu olgusunda stabilizasyonun sağlanması ıçın
transtalar Küntscher veya Steinmann çivisi
uygulamasının sonuçlarını sunmayı amaçlaı ülen

dık.

MATERYEL-METOD
Mayteryelimizi .1973 - 1982 yılları arasın
da İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniğiı>.de tedavi edilen 3 ve
S:S.Y.B. Şişli Etfal Hastahanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniğinde tedavl edilen 3 olgu
olmak üzere toplam·6 konjenital tibia psödartrozu olgusu oluşturmaktadır. Bu olguların müşterek özelliği hepsinde de konjenital
tipte tibia psödartrozu ile birlikte Cafe au
lait spot'lann bulunuşu 2 sinde ise bunlara
ilaveten nörofibromlannm bulunuşudur.
Hastalarımızda

en küçük yaş 8, en büyük
olup yaş ortalaması 15.3 olarak bulun..
muştur. ı olgumuzda ilave iskelet anomalisi
olarak Skolyoz mevcuttu.
yaş ıc

6 hastaya daha önce muhtelif meırkezler
de toplam 28 ameliyat uygulanmıştı. Bu ameliyatların hepsi de psödartroz onarımına ve
konan materyellerin çıkanlınasına yönelik
ameliyatlardı. Onlay, inlay grefonaj, dual onlay grefonaj vb.
Biz bu 6 olgumuzdan hepsinde de ameliyat öncesi kısalık farkı tespit ettik. Bu kısalık
farkları 2 cm. ile 17 cm. arasında değişiyor
du. Özellikle aşırı kısalık farkı olan h.:..stalaırda psödartrozu kaynatma işleminden sonra gene de bacağın kısa kalacağı söylenmiş
ve amputasyon yapılarak protez verilmesi ö.

Etfal Rast. Ortopedi ve Travmatoloji Kl. Şefi.
Etfal Hast. Ortopedi ve Travmatoloji Ki. BaıŞasistanı.
Etfal Ha,?t. Ortopedi ve Travmatoloji Kl. Asistam.

tür

nerilmişse de bil"
~talı;tr
kabul etmemişlerdir.

amputa,ı>yonu

nesi .isk.elet matü,rasyonunu. tamaınlamı.'Ş olup

hale~ de ksalığı telafi -eden PTB 'yÜrüme 'cL
hazı kullanmaktadırlar. Henüz hastaların h1Ç:
birinde çivi çıkarılmamıştır ve çiviye bağlı
irritasyoiı, ağrı

bir
dığı

takdirde
tedi1'.

ve benzeri şikayet olma~
da düşünülmemek

çıkarılması

-Reshn ı : Ameliyattan önce görüriüni;
_ Genel anestezi altında-hasta uyutulduktan sonra tibia ön y.i\zde, Jog~tüdinaLin_si:?;yon
yapılarak psödartroz alanına girip tüm fib-

fo'el1i~t:dik aoklı1ar''a'ksize• eôlıd{ H:Mt~i~cta
ili~'ciüıi~ ifari ·d'ereceae'J fübe b1dügunaaK' psödartroz alanındaki medüllanın açılmıilif:per
fo::-atör ve- dril yardımı ile yapıldı. Uygun ka..
lınlıkta Küntscher çivisi seçildikten sonra retrograd olarak çakıldı ve çivinin baş kısmının
tabanda ağrı yapmamasına dikkat edildi. Bilahare crista iliacadan bol miktarda sponjiöz
greft alınarak psödartroz alanına ve çivi çev::-esine yerleştirildi. Turnike kaldırılıp kanama kontrolu yapıldıktan sonra yara primer
kapatılıp diz üstü alçı uygulandıı. Postop. dönemde alçı süresi 4 ila 7 ay arasında ortalama 5.5 ay sürdü. Alçı çıkarıldıktan sonra alı
nan kontrol grafilerinde kaynama görüldüğünde PTB yürüme cihazı verildi. Hastalar
.ameliyattan sonra en kısa 2.5 yıl en UZUlll 7
yıl o::-talaına 5.4 yıl takip edidiler.
Bu uygulama ile 6 hastadan 5 inde kaynama elde edilmiştir. Hastalarımızdan 3 ta-

TARTIŞMA:
Ko:nıjenital tibia psödartrozunun tedavisi
oldukça güçtür. Hastalığın erken dönemde
farkedilmesi ve tedavisi ile geç yaşlarda ortaya çıkan aşım kısalık farklarının önlenmesi gerekir. Yurdumuz ko:;ullarında aşırı kı
salık farkı ile birlikte konjenital psödartroz
duırumunda müracaat eden olgularda amputasyon yapıp protez vermek hastaların kabul
etmediği bir endikasyon olmaktadır. Bu durumda kısalık farkını ortezle telafi etmeyi
göze alarak psödartrozun onarımını gerçekleştirmek sözkonusu olmaktadıır.

Kemiğin aşın derecede displastik olduğu
ve klinik olarak cafe au lait lekeleri ve nörnfibromatosis veya bu bulunmaksızın ken-

din.r ~''ğöS'ter~:H..ı~J digüfartia 'isfi ·östef>Je'neziıstii

uyar'iirtl.i:tsr' k~dar; 1 iıatta·''ortdı:lıb.'ct;.r·aalı~'·öi

n~m}i bfr 'p~<soı~~ .. olar~:k'~- ~tıibilzi~sff.oiıhli

saği~ası beıirrriektedir. Tibi~ clistal · bölumünd.e aiıgulasyolııa da kerı:dini ~ö~t~ren bÔyle bir psödartrozda ireftle~le stabilizasyon
sı:r~laınak . t('.1; bir altern,atiftir... C2} ··Arıcak<lm
olgulardı;ı, •grefti~. tespitL:!Çin konmuş v-idalaırµı .girdiği deliklerde bile psödartroz oİu
şabil,mekte ve bu vidaların çıka,nıması psödartrozu tekrar belirgin bir şekilde oİ.iaya
kQymaktadır. Bu gibi duiumlai'da iskelet mat~asyonu tamamlanıncaya / kadar sürecek
int1:a'ın:eci1iıier bir fiksasyo~. ·-ayak. bilegi har~~etlerinde kısı€ıanmayş, yol açsa .da başa
rı.la sonuçlar veren bir yöntem olarak önerilmektedir C3,5i.
.
.
Bizim bu yöntemi uyguladıığmız 6 oıiu
r.üızdan 5 inde kay:ri.aam elde edişimiz oldukça' yüksek bi:- .baŞa~ oranı. olarak belirmektedir..• Hastalık çok .seyrek ofarak görüldüğü
iç~# bu konuda bir ortq_t)edistin fazla -v;aka
yaplll?' şansı maalesef· Y()ktur. :prneğin tilin
AB,D·~de 1958'.yılm.akadar blldrrilıniş olan

;~r~~tt~~ t~1~::~~~

nin 30, yıll~k materyalinde is.e 19_ hastada 20

konj~İ1.i tal.
C4>.

tlbfa p~tOzu·
/'•·'···· .<.

a ....•

'oilcU.iiliruştir.

'''·''"tr'®ıüriı.u'ı:mizı.ht'···l§ir·rge:rçegPJae·:ştıaur·'ln

amputasyon işlemini yaŞa~ml.l'ffi.ir"oa~ak"iÇiri
hastaya kabul ettirmek hemen hemen mümkün 1:biTıı~tadır. '~İ'söd~szwi tlliffirlllden

soıv'~ottaya çıka

ı~sder~ede filsaıudatın''

ort~zle

telafisi h ....• ~'t.~r~ından .. dfilf~"çok
tercih edilmektedit:~.Bu.. Şekild~· .başan elde
edile.n 5 hastanın da kisalik farkına.rağnı.en
operasyondan memnU!Il
oldukları
gözlehmiş,, '
'
',
tir.
'~

;'\~>
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Konjenitaı ·Tibia Yokfoyu
* Dr.

Şükrü BAYRAKTAR

** Dr. Selameddin

Nadir rastlanan bu anomalinin gö:-ülme
1/1000000 dan daha
azdfr (8). Olguların % 30 u bilateraldir (8).
Beraberinde? kalça Ç:kığı, femur kısal-ığı, femoral kondil bozuklukları, ayakta kemik ve
yumuşak doku anomalileri ve nadiren de üst
ekstremite anomaliler bulunur (1, 3,, 4, 5, 6,
Etiyolöjide

değişik

faktörler so:'Umlu tuekstremiteleFinin vasküler ve iskelet modelleri emlJciyolojik gelişimin
5. haftasından oluşmaktadır (2, ıoı.
Diz, .k.ruris ve ayakta, kemik ve yumuşak
dokulara ait şelı:il, sayı ve yapısal anomaliler
vardır (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10).
DÇ'ğumdan hemen
sonra çekilen gmfilerde, tibia yokluğu saptanabilmektedir (1,3,4,l. Anomalinin radyolojik
gô~üi:ıüİnü 1978 yılında JONES ve ARl{ADAŞ
LAR tarafından' sistemik olarak tanımlaumıştır.
'
··
·
tulmuştur: İnsan'.alt

Tetl~vi

ve'

: Doğumdan hemen sonra başlan

malı
çocuk yürüme çağına gelmeden: belli biıİ' aşama Jı:aydec:lilmelidir, Temel prensib,

femur; fl.bula ve ayağın ayru hat üzerine getirllıriesidir Cl,3,4,6,7,8;9).

X '-- KorıServ~tif ~teı:!~wi : Elle manipula:ı.
yon, 'korekSiyon alçıları ve breysle~ie yapılır
(6,7,9).

2 - Cerrahi tedavi : Ce:-rahi ·girişim için
en uygun zaman 6. - 18. ayla1·aras1dar (J,11,
5,6,7,9). Kullanılan başlıca yöntemler:
- Putti ameliyat (6,7),
...:i. Brown ameliyatı (1,6),
-'- Fibula osteotomisi ve fibularun m::fay::ı.
tıransplantasyonu,

..:_ Diz artrodezi ve Syme amputasyonu
(6,7,8). .

l\1ATERYEL. METOD :
SSYB Ankara Numune Hastahanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde 1986 yılı
içinde bilateral konjenital tibia .yokluğu olan
4 olgu saptandı. Olgulardım 2 si erkek 2 si
kız olup~ yaşlan 16-20 arasında değişmekte
idi. Olgular hakkında geniç bilgi tablo : 2 de
sunulmuştu.:-.

Etiyolojide, belirgin bil' faktör bulunama..
Ancak kız olan 2 ol:i;Umuz (tılg·u .34) kardeş idi. Hastalanmız hiç yürumemi;; ve fo'
davi görmemiş olup, ya;:amlarnriı dizleri üstünde sürünerek yada tekerlekli hast2~ arabalarında sürdü::üyorlardı. c.Hastalan!l hastahanede kalma süresi>71;1{)2 gün fı.ra:;ıEda deği
şiyordu (ortalEµna .89 günl,
dı.

Tüm olgularda, klinik olarak arteria tibi:
alis anterior ve dorsalis'.padis riaoazaı-ıları
palpe edilememiş ve ameliyat sırasında Ri
anatomik disseksiyonda cla arteria tibialis an.
terior saptanmamıştır.
konuda' özel angi:
ografik çalışma yapılmadı) 2 ayh sEıansta
.o ·ı -'3 hafta ara ile bilateral.ddz dezartikülasyonu yapıldı ve immediate postsurgical
prosthetics · uygulandı. 4 .• olgumuzda 2. ·taraf
diz desartikülasyonundan sonra uygulanan
geçiqi protez içinde güdük ödemi :ve büller
.oluştuğundan uygulamaya son verildi. '7 gün
sonra güdük nonnale döndü .. Bu olgumuzda
ameliyattan 3 ay sonra bilateral kalıcı protez
uygulanda. Diğer 3 olgumuzda, komplikasyon
çıkmadı, bilateral
immediate nc:·stsurgical
prostheti·cs uygulanmasından .sonra kalıcı desartikülasyon tipi protezleri uyguland!ı. Hastalarımız
desteksiz ve yardım~ısız olarak
günlük ya;~amlarını sürdüı.-üyorlar.

Bu

* Allkara,Niınıune Hastahanesi 2. Ortop~di Kliniği Uzmanı,
Ankara, Nuini:ırie Hastahanesi 2. Orto:P~di Kliniği Uzmanıı,
. ,A.Iıka:r~ NWrıuiıe''"'" ~as,tahariesi 2. ''örtop. dl Kliniği Asistaru.

**
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*** Dr. Mustafa UZUN

~ Diz deslirtiklilasyonu Cı,4,7;8,9).

oranı canlı doğumlarda

7, 8, 91 ..

DEMİRCİ

'

'

SONUÇ:

TARTIŞMA:

Konjenital tibia yokluğunun etiyolojisi,
İleri yaşlardaki konjenital bilateral tiib::ı
henüz aydınlatılamamıştır. Heredite konuc yokluğu 'olgUlarında, diz desartikülasyonu +
sunda bazı görüşler vardır (3). Bizim 2 olgu- immedi'ate postsurgical prosthetics + kalıcı
muz ka;cc:leş idi, f'akat genetik ayµınlatıcı bil- ,,pı;gt,e~ u,ygulamasını ideal .yöntem olarak kagi alınamadı. Etiyolojide, embriyolojik haya- bul ediyoruz.
tın 5. haftasında teratolojik yaralanmaların
KAYNAKLAR:
etkinliği görüşü ağır basmaktadır (2, 10) .
Konjenital tibia yokluğu olgularının %
30 u bilateraldir l8l. BROWN 1 (ll, JONES
VE ARK.ları 9 (3) ·ve KARCHINOV 2 (4) bi~
lateral olgu bildirmişlerdir. Bizim 4 olgumuz
da bilateraldir.
Tüm olgularda, diz, kruris ve ayak anomalileriin yanında, tarsal kemiklerde de zamanla rüzyon oluştuğu ifade edilmektedir
(1,2,3,4,5,10). Bizim olgularımızda da aynı durum görülmüş, radyolojik olarak Tip - I olan
olgularda fibula aksının normal, Tip 2 ve 3
olan olgularda ise, tibia kalıntısının lokalizasyonuna göre, fibulanın kalınlaçarak angule olduğu müşahade edilmiştir.
Konıjenital tibia yokluğu olan ekstremiteler üzerinde yapılan angiografik çalışmalar
da arteria tibialis anteriorun olmadığı gösterilmiştir (2,10). Bizim tüm olgularımızda da
klinik muayenede ve ameliyat sırasında arte,
ria tibialis antenorun olmadığı görülmüştür.
Bu vasküler anomalinin . bilinmesi rekonst,rüktif cerrahi yönünden önem taşır.

Tedavi, doğumdan hemen sonra başlan
ma1i, çocuk yürüme çağma gelmeden önce
gerekli cerrahi girişimler yapılmalı; ortez yada pi·otezle Çocuk yürümeyi zamanında öğ
renmelidir (1,3,4,5,6,7l. Erken çocukluk döneminde BROWN ameliyatı, hareketli bir· diz
sağlaması nedeniyle tercih edilebilir (l,6l. İle
ri yaşlarda rekonstrüksiyonu imkan.Sız kontraktürler ve deformiteler gelişip yerleştiği
ıçın, en
iyi tedavi diz desartikülasyonu ·ve
protez tatbikidir. Diz desartikülasyonu, alt
ekstremiteler arasındaki uzunluk· farkını giderir, malrotasyonu düzeltir ve stabilite sağ
lar (l,2,3,4,5,6,7,9l. Bu tür olgularda ilginç
olan taraf, hiç ayakları üzerinde yürümemiş
lG-2.0 yaşlarındaki

hastaların. bilateraı·.·diz

desartikülasyonuna takiben •u.ygulauı:liıi': de~
sartikülasyon tipi protezlerle rah.atea •y-Üfü:
yebilmeleri ve aktif yaşamlarını sürdürmeleridir.
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Multipl

Kırıklı

Hastalarda

Uyguladığımız

Tedavi Yöntemleri

* Prof. Dr. Orhan ASLANOGLU
Kırl:ğı

olan

bir

hastanın

tedavisinde

amaç
-

Kını.ğı

-

Eklem hareketlerini korumak,

kaynatmak,

......:.. Hastayı en
döndür.inektir. 1-2

kısa

zamanda eski

.işine

Kırığın Lokıilizas}'onu

Sayı

Üst ekstremite

42 (9

Alt ekstremite

03

Vertebra

12

açıkl

(21

. 31,,

Pelvis

Multipl kırığı olan hastalarda bunlar özellikle önemlidir. Hastayı uzun süre yatağa
bağlayan iskelet traksiyonları veya bir çok
eklemi içine alan alçılar yerine, erken ayağa
kaklrtıayı ve yük vermeyi sağlayan cerrahi
tedavi yöntemlerl:ni ve daha az eklemi immobiliz~. e.ğ.en alçılar kullanarak bu üç amaca
:v~~ya çı,ılıştık ve .bunda başa.."'llı .sonuçlar
altlı,Ji;., , ; .

açıkl

B:uinerus •

1

Radius

1

Asetabulum

1

3

'Femur
. . .·.
. ,Tibia

GEREÇ VE YÖNTEM :

7.

-------~------·---·

T~blo ··3':'Bil~teral 'oı~~kl.nkl an~ 'dağılımı
0

'Gazi Üniversitesi· Tıp·. Fakültesi Ortopedi
ve·ffravniatoloji Anabilim Dalında Ocak 1982
- Aralık· 1986 tarihleri ara.sanda, multipl kırığı
nedeniyle te.davi edilen 126 hasta araştırmaya
dahil ediicti.' H:~sta1aı:.ın 103'ü erkek ve 23'ü
fadıb: .idi. Yaşları 4,5 ila 71 arasındaydı.

,

Sayı

Trafik Kazası

86

İş Kazası

21

Diğer

18

Toplam
Tablo

1:

12ô
Multipl

kırığa

neden olan etkenler.

:.

Lokalizasyon

'•"

.

1.

"-

-.-------------

-~·~~.

Sayı

Humerus - F(fö:iui'"c. Tiöfa
··Radilıs

nedeni

• ,;,,

2

- Tibia •·

·Femur - Tibia

2

8

Tablo. 4 .: İpsilaterW,, olan kırık~ann dağılımı
Femur kmıklarının 8'i, tibia kırıklarının
7'si segmenter idi. Uyguladığnmz tedavi yöntemleri ise ş~lar idi :
- Ayak kırıkları için minimal osteosentez ve eksternal fiksatör Üygufanması.

* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,
Bu çalışma Doç. Dr. Şahap ATİK ve Dr. Hüseyin ŞENGÜL'ün katkı ve yardımları ile
düzenlenmiştir.
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- Humerus ve radius kırıklarında :
kçfüpr:;syon plağı ya da Sarmiento tipi alçı.
Femur

kırıklarında

:

al İntertrokanterik kırıJ.ı;da' Ender intram.;;:düll0r -;i~ı. ''
"'
kırığında

bl

Cisim

Küntscher intrame.

c)

Subt;:ok.anterik veya supr,akondiler
Küntscher,Jle; l:Jif!}ikte vida.

l·ıc·tkd:;t):!.elikli

- Ti,bia kırıklarında : Enqer
kr çivi ya da PTB alçı,

iııtnımeqıil

Pelvis eksternal fiksatörü uygulamasıda
yine hastanın uzun süre yatağa bağlı kalmasını önlemektir. 6
l'.vfoltipl kırıkların lokalizasyonuna göre
bLr tedavi' planı, yapılma~n
ger~l;:mektedir.
'
'
''

ıı

'"

\'

,'

,,

'

'~

'~

Önce hangi kırıktan başlanmalıdır?

2) Kırıklaırdan hangisi ortopedik tedavi
edilmelidir?
3)
Cerrahi tedavi yapılacaksa hangi ostecsentez materyali kullanılmalıdır?

Önce ekleme ya,kın ,kırcı!_{l,ar ~lf:l ·ı:ı!ınma
tedavisinde
gecikme
fonksiyon
,};,:;."/";«.f'; :«. ::~
"''.;:: •.;
~
·,":~:"\.
lmybına 'yol açar:
·
·
... "

lıdır. Bunların

;·e

BUI.GULAR:

Eklem hareketleri serbest, ayağa lı'aı:k:ıl:ia
ve yük veıTiıe zamanı e~~e':rı'.idi.. Dolayısıyla
hastanede kaima süre~i. ki;a: idi. '
Sistemik komplikasyon· görülmedi.'

hastanın ameliyat yar~iiıcia CıiÜş:irı

ü'ç

yumuşak

visiy le

doku enfeksiyonu antibiyotik. teda-

iyileşti.

.·i

'TARTIŞMA

Multipl kırığı olan hastaların iskelel tr8.ksiyonu, plak ile osteosentez, pelvipedal• alÇı,
uzun bacak alçısı gibi konvansiyonel yöntenı~
ı~~ ile' 'tedavisine bağh 'oiaiclc :
'
bağlı

Eklem hareketlerinde

kısıtlanma,

Uzun süre yatağa bağlanma ve buna
sistemik komplikasyonlar.

- Hastahanede kalış süresinin ve ışıne
döl}me süıresinin uzun oltL']u s~~lıkla karşıla
şılan problemlerdir. 1-2
Ancak kliniğimizde son Y1llaida uygula.
yöntemlerle bu sonuçların ortaya çıkişl.nı 6h1emekteyiz. 3
' :
dtğımız

JA~ık

tibia kı~lkl~~a ek~ternal fiksatör
uygulıı:ması bir çok kolaylık sağlamutır. 4

Kapalı tibia. kırıklarında, intramedüller
Ender 'Çivisi, hast~ya hem erken .yük vererek
ayağa kaldırmaya' imkan verıniŞ, hemde diz
ve ayak bileği eklemlerini alçıdan kurtarmış
tır.

5

;,.HeLÜüst eksti emite'hc:rri 'de ıit!f'ekstremi
tede kmk varsa, önce üst ekıltı Eıin{tedeiı baş-'
lıyomz;
Çünkü ayağa ka1ı:nak için' ,1$;Qltuk
d~ğneği. kullanacaktıı;

Eklemlerde" 1tıstt1a:ı:lrrıa yıi.pacak alçılun
hiç kunarl.mıyci.:üz. tnternar fiksa::ıyonu ta:;.:
viye için alçı ye:iine eksternal'fiksatör kulla;
myoruz.:·

.

Ost~oseri.tez materyali olatak 'eıtıi:ırni ıiıi2
~eket · ~ttfrebilecek ve hastayı ·erken c ayağa
kaldıracak osteosentez materyalleri tercih e.
diyoruz; Ender ve ~üntsche:~ çivisi, Eksternal
fiksatör gibi.
· ''
'
·<Özellikle· alt ekstreinitehin bilateral ve ipsilateral kırlklannda. aldığımız sonuçlar yüz
güldürücüdür. Örnekler verecek•'olursak;
-

BÜatet~l rerii.ür 'cisiin knriğı ;,

Bir çok klin.ikte hala plak viqa ile oste.osentez yapılmaktadır. Oysa b.iz kı:'ık h::ıtt!
isthmusdan uzak bile olsa intramedulkr
Künbcher çivisi kullanmaktayız. Ancak böyle durumlarda çiviye delikler açıp, buralardan vic~al['v ge.~ıircrek rotu~"y<mu önlcmel;teyi c
ve i:;tc,bllit3yi m·ttırm::ıJ;:tayız.
- - ! ;:it•'3r:ıl lihb

·.:isim

kırığı:

Ya PTB alçısı yada inLı amcdulleı
çivisi llc immobilizasyc.hu satı '. '. · u·".
Jikle uzun bucak c.lç sı kullanmıı. oı uz.
İpsilateral

Fr.ı· '<

''i

femur ve tibia kır:ı;'~ı :

Bu durumd;:ı. bir çok klinil:tc iL·' elet rr
siyonu, plak ve vida :ıe o:;t:e; .. ;cnte7.. p.:ı.:

··

un bacnk

alçısı

He immobi-

r; A Y

i~

!1 K L A R :

l;' :•dır.

intrameduller
(b~\zan deli.klerinden vida
çivileı İ ile, tibia ·kic:
.. '~1m::-:duller Ender çivileri
·, le-t:bif' et3.Yi8ktG'yiz.-;

i:iı.

·, .·:

femur

.. • ı
ı·"ı

:::

kırığını

·:ı·:·~·ıJ.:i k r:ldaı·dan her hangi biri~in,·, ;., h:ınü ı.;ınk olursa olsun

1. Fdm"mson, A.S., Crenshaw, A. H. : Camp()pen1tiYe Orthopedics. 6 th Ed., St .
b::~osby,.~9so : 510~

c

'.':U•(:,

J:., C. A., Groen. D. P. : FracLippincott 1975, 81.
Kuymak, O. Ayas, İ., Aslanoğ
R · Multipl Kırıklı H'.'lstada

'1(»: kcıllcn!rıaktayız.

·1' i

,~

ı·~;

Daha erken sürede
"(J

yü,;.z:

-- ·Böylese
lurln1

Kayn1ak, Ô., ~\tik,
F.: :rreatment of the epen

erkc:ı bac;1anınkta \:e

_;~ L~1..J:: lçsıth1..nma

ya

ıninirna1

hastayı ayağa

kal-

ı.rerdirrnel:teyiz.

,-0

sistenıik kırıl::

korno-

{..,Crmeınekteyiz.

Fizyoterapi'de
Nisan

Anlrn.r a,

l:·r:kh ha~L~!.LG da uygul:ıdığımız
: ı- \ i ile ,g~:T·a1ekteyii, ki :

r.ch~; bilitnf.yon

rn:-~kuı.

~oıusul

with External

Fixator.

1884 : 7 (6) : 996.

5. Ege, R., Atik, O. Ş., Ayas, İ. : Tibia Cisim
Kırıklm'rnın Ende:Çivileri ile TedavisL
Erken Smrnçiaı'. IX. Milli Türk Ortop2 ..'.i
ve Travmatoloji Kongre Kitabı. l'.·D7,

kalış o;ün:;~:i kısalnıaktadıc.

lrn.zançlı

olmak

ı·
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Alt Ekstrenıite Amputelerinde İnınıadiyet Protez Uygulaması
* Dr. Haluk

YETKİN

** Fzt. Candan ALGUN *** Fzt.
**** Dr. Mustafa UZUN

Dinamik bir varlık olan insan için yürüyaşam aktivitelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Herhangi bir şekilde bu özelliğin engelenmesi kişiyi büyük ölçüde kısıtlar. Amputasyon sonucu olan uzuv kaybında ise yürüme fonksiyonu bozulur, hatta bazen imkansız hale gelir. Amputasyondan sonra kişinin
yeniden yürüyebilmesi aınputasyon seviyesine göre seçilen uygun bir protez ve protezle
yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile sağla
nır. Ancak fonksiyonel düzeyde protez kullanabilmek için yaranın iyileşmesi, ödemin
çözülmesi ve g~:dük şekilenmesinin tamamlanmGs! gerekir. Protez kullanmak için gereken bu süreçler hızlandıı.nlm:azsa ampute hasta uzun süreli hareketsizlik ve bunun getirdiği tıbbi, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Klasik ola..
rak bu süreyi kısaltmak için elastik bandaj
ve egzersizi kapsayan bir rehabilitasyon progranu uygulanmakta, buna rağmen güdük şe
killenmesi 3 ile 6 ay gibi bir süreyi kapsamaktadır. Ayrıca bu yaklaşım kişiye hemen
yeniden yürüme olanağı tanımamaktadır. (4).
me,

Tilin dünyada amputasyon sonrası ortaya çıkan bu sorunları çözümlemek için yapı
lan çalışmalarda, erken ambulasyonun etkili
olacağı kail!lsı yerleşmiştir. İlk olarak 1963'te
Berlement ve Weiss ameliyat masasında protezi uygulayıp, hı:>..stayı post operatif ı. günde
ayağa kaldırarak ampute rehabilitasyonunda
devrim sayılabilecek bir adım atmışlardır cı,
2,3).

Ayşe

KARADUMAN

Immediate fitting of prosthesis
nin 5 önemli yararı vardır :

tekniği

1 - Kalan güdük kaslarının optimum
uzunluk ve gerilimlerinin korunması,
azaltması,

2 -

Güdükte ödemi

3-

Güdük postürü ve foknsiyonunun ko-

runması,

4 -

Geçici fonksiyonel bir protezin kul-

lruruılması,

5 -

Protez güdük uyumunun

sağlanma-

sı

Erken ambulasyonun çok yönlü avantaıi
yararlanmak için Ankara Numune
Hastanesi II. O.::topedi Kliniği ve Hacettepe
Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Yüksek Okulu Biomekani Ünitesinin ortak
çalışmasıyla 8'i bilateral olmak üzere toplam
10 hastada ameliyattan hemen sonra protez
laııından

uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Hastalardan 6'sına konjenital alt ekstremite anomalileri nedeniyle diz dezartikülasyonu veya diz üst femoral amputasyon, 1'i
donma, 3'ü travmatik eski ampute olan 4'ü
ne diz altı amputasyonu ve güdük revizyonu
uygulanmıştır. Hastalarımızın en küçüğü 12,
en yaşlısı 47 yaşında olup, ortalama amputasyon yaşı 22 dir.
Travmaya bağlı ampute edilen 5 diz üsaltı:ı hasta elastik bandaj ve egzersizi kapsayaın konvansiyonel yöntemle tedavi
edilerek kontrol grubu olarak izlenmiştir.
tü, 5 diz

* Ankara Numune Hastanesi II. Ortopedi Kliniği Şefi.
** Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.
*** Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Uzman Arastınna Görevlisi.
·
**** Ankara Numune Hastanesi II. Ortopedi Kliniği Asistanı.

mu

YÖNTEM:
Deney grubundaki

ıo

hastaya ameliyatyün güd\lk çorabı giydirilmiştir. Kemik çıkıntılar daha önceden hazırlanan keçelerle korunduktan sonra güdük çorabı ile bu keçeler tutturulmuş
tur. Daha sonra 3 kat alçı sargı yapılarak, 3
kı::matlı adaptör bu sargı üzerine yerleştirilip,
tekraJ· 3 kat alçı sargı yapılmıştır. Bu adaptöre tüp ve ayak ilave edilmiştir. Diz altı hastalarda Y bandıı, diz üstü hastalarda silasiyen band alçı sokete eklenmiştir.

tan hemen sonra steril 5

katlı

Hastalar post operatif 1. gün

W alker
gün bir
yürütülmeden sa-

yardımıyla ayağa kaldınlmıştırr. İlk

tartı aleti ..yardımıyla
dece lusmi ağırhk verme çalışması yapılmış
tır. Bi::- hafta boyunca hastalar ortalama 9 ile
15 kg. ara8'lnda ağırlık verdirilerek yürütülmüş, ikinci !haftadan sonra 25 kg. ağırlıkla

çift

yürütülmüşlerdir.

Her hastada post operatif ilk alçı değişi
mi 1 hafta ile 10 gün sonra yapılmıştır. Diz
dez::ı,rtikülasyonu olan 3 hastada alçıda gevşeme nedeniyle post operatif 3. günde alçı değişinıi yapmak gerekmiştir. İkinci ve üçüncü
alçı değişlmi birer hafta ara ile yapılmıştır.
Üçüncü alÇJ değişiminden sonra kalıcı protezleri için ölçüleri alınmıştır.
Hastaların hepsi pre operatif 10-15
gün
süre ile yapılan değerlendirmeleri doğrultu
sunda egzersiz programına alınmıştır. Hastalanmız
kalıcı
protezlerine ortalama 28.
günde geçebilmtşlerdir. Hastalann hiçbiri
fant0m ağrısı ve faıntom hissinden yakınma
mışlaırdıır. (1,3,5,6,7,8,9).

Konjenital anomalisi olan hastalardan 4'ü
tekerlekli sandalyeye bağımlı idi. 3 ·Hasta esı.
ki uygun. yapılmamış Syme amputasyonlarıı
ile yürüyemiyordu, Diz üstü ·seviyesinden
ampute edilen iki hasta ise koltuk değnekle
rinin yardımıyla tek ekstremite üzerinde ambulasyonlarını sürdürüyordu. 4 Hastaya bila..
teral diz dezartikülasyon protezi, 4 hastaya
bilateral P.T.S. tipi diz altı protezi, 1 hastaya
Modüler Pylon diz üstü protezi yapılmıştır.
Hastalanmızın hepsi protezlerini fonksiyonel
düzeyde kullanmaktadır. Diz dezartikülasyo-

yapılan

ği, diğer

hastalar kanadyen koltuk değne
bir araç kullanmada,,."l

hastala.."llmız

yürümüştür.

TARTIŞMA

Ampute rehabilitasyonunda ana amaçlardan birri güdüğün şekillenmesini hızlandı
rarak fonksiyonel protez kullanımına mümkün olan en kısa sürede geçebilmektedir. Bu
nedenle post ope!ratif ödemin kontrolü tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ödem tedavisinde çok çeşitli yöntemler denenmiştir (2l .
Weiss'ten sonra Bargess ve arkadaşları
ameliyattan hemen soil!ra alçı sargı kullanı
mını desteklemişlerdir. Ayrıca Zettl, Kitowski, Condon ve Buss gibi çeşitli araştıncılar
200'e yakın olgu üzerinde bu yöntemi denemişler ve başarulı sonuçlar vermişlerdir (5,6,
7,8,9). Kaynak taramasında çift taraflı amputelerde yapılan çalışmaların az olduğu gö.:-ülmüştür.
Çalışmamızda 8 hastaya bilateral
amputasyon ve takibein immediate protez
uygulanmıştır. Yürüme fonksiyonunun tamamen bozulduğu çift taraflı amputasyonlarda
bu yaklaşıımın tıbbi, psikolojik, sosyal ve ekonomik aÇJdan önemli tartışılamaz. Yapılan
çalışmalarda, amputelerin post-operatif 25 ile
30 gün arasında kalıcı protezlerine geGebildikleri bildirilmektedir. Hastalarımızın kalı
cı p::-otcez geçiş süresi ortalama 28 gündür.
Kontrol grubunda aldığımız 5 diz altı, 5 diz
·üstü ampute hastada kalıoı proteze geçiş süresi ise 84-106 gün arasında değişmekte, ortalama 85 gün olarak. bulunmuştur.
Erken protez

post-0perapek çok araştırmacı tarafından vurgulanmıştıır.
W eiss post..operatif
derin ağrının g&rtlme kuvvetleri tarafından
oluşturulduğunu ve erken protez uygulamasıyla ödem, hemorrajinin gerilime neden olan.
etkilerirrıin dolayısııyla ağrının ortan kalkacağım
bildirmiştir Cl,2,4). Hastalarımızda da
post-operatif ağrının kontrol grubuna göre
daha az olduğünu ve post-op~ratif 2 yada 3.
günde tamamen ortadan kalktığını gözledik.
Hiç birinde fantom ağrısı ve hissi görülmemiştir. Bu bulgu erken protez uygulaması ile
periferik uyarılarım devam etmesi ve proksitif

uygulamasının

ağrıyı azalttığı

en

-·'ı!k''-'F.ım.:ı:ı;,ın,.t"'"·ı-:·rxn •• ıkulla.."1flı:ç.aşır.fa
f~;, \:tom .sğ·.w:,oın.·ı •gö, ülmcye<:eğ.k gör.üşün]i

d ~ .. ~cl:bmoktodir. Diz altı ve diş üst.i!ı mm};in.ı,:
t)rde imrne ..iate p:otezin ağırlığı kalça ek~ :nıir:l ı~,.: ·trn 1 pcei·-,:;. ı:.:n( o., tutmalttd,~"dii . ·ekle1nl
ı::lçı so'.;:ct içine dmdığ\ndan fleksiyon Jrnnt~ ·eJct(1rü ö':--:ıch:nek~tcıir. Kdi{~eni~~a(· f:C1:ıcnlo
· :,·(:2to
4 haEtı::c!a kalz;a ekstunsiyon,
«.ddü!:siyo!1 yönunde görülen
aı:tiı': tH~lcm lin1ith!;yC·:r.n\ prcuperatif dö~1emcl:;
y g .u o.
yakh;ımı ve. alçf soket uyguI':' m~ ,.-yl:i tl:mamen ortadan kalkmıştır.
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o~U'.smda :: ir prostetist ve fizyote'

ıTpistln bulunmaEanı

gerektirir. Özel protez
ve bu:rılarm bazılarının önceden
·.to:'iliz:::.-y::·nu st'ğlann:.alıd:r. Güdük şekli 've
h:1cmindo\i değişikliler alçı soketin sık s1 ı:
ck;!.·i·;tirilmosini gerektiri:-. Bu şartların her
1ordc snğlar;Qr.:ıamnsı :uygulama için P,ir engel olu~ lurm'.lktad1r. Pek çok ara~:LtTna. ı bu
u:.::?ulcırnaı:ın ynra irı::,pekSiyolluna izin vers.~ı.;eınc31J olarob
mişti ,..
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t it h stremitef erirı .Gezici ve
Dr. All:İiıet KARAOGUZ .
Dı;;:Tü1:Irnr · ÖZKAN
1
• •
• Dıiifoan'.'ve arkadaşlaını
198'.i'!de.'etyolojisi
bilinmeyen, alt ekstremitelerin gezici '(mig:-ato~'Y l o~tevlizisi.diye yeni bir senctrom tuldu-

la~ı., c1ı' se:iıctrbmuiı Özemğt ı;:ıt; 61ü:r\'~ı:tıı·eı0r

ci.e.'
geliiei:ı i:iöıge>;el .~i.·;fü-.:, ::i:ğrCve\6'~9::ciy sü:::
·' ·.. !" ·."' :: . ·:J .' ·: c' ..
ı:

-ı

~

·>

• ·ı

.,

·,.

•··· ..

ron aşırı osteopQ:çözdı:i.
'.(2) ~onraJatı
alt ek~t;
•;;·; ·;
. '• .... , '
rurnitelerin regföı:i.:.ıl östeorx··; 6zu, geçiCi Ctransie:n.tı ağ:-1 lr oste-oporczu • b:: ş}ıklarında :o Jc;u J:;-~; bildiril dl (5,G,"/, 30,12,13)
,<ı

.: Du bildiride t>rfopedist,'radyofog· ve" fizik
t•.1 <fa'i;i· uzmanlarına ta:riı ve tedavide; yarrdım
G). olgıa!{

:.l'Y.•Jµn
.::·r45
hı:wm

için,

dahçı

önceden..tarif. .ec:Ulenlere

uy~n bfr,oı&U tai:ııtıldi. ; '. .. '' ;
ya;;n'ı.da l'·enı.i:n.istasyonu

biukaç·

sahfüi erkek

ağırlıık .>erHince ·a:;::tan ağrı. vard;r ve :bu,nedenle,]>:qltuk dE)ğneğiy~e .yürüyorqu,

''Lab'arotuvarda Çaıı'J)ıcı patolojik değe. le/
fKan sayimı, .'sedirtıaritEı:syon, elektrolitler,: at}{alı:m •. asi~Jçıs~~taz.,. urik as~t. P.F,, A.p.Ol elde ı;ı}illmec:li. tadyolojik kontrolda; s~ğ ayak
Wegu xrtayağin,pı:o:ksimal kemlklerincte,'şqğ
dizd~ ~erriiiwralfa~~yonile ,sağ. ayak bileğin:
de yun:luşak doku şişÜği görÜldü. Benekli.tip~
te demineralizusyon olmakla birlikte ayak
bileği 'eklem: arafığı oldukça:· iyi:bfr aurun1dayfu. Yapılan Tecrietium 99 m CTe rnm:ı ke:
mik,sin.tigrafisinde sağ ayak., bileği ve.ı, ıne
tı;ı.tapıçı,İ, ehlemçle bariz _bir l'f;l.dy9a).ı:t~ivite rurtışı

· ·.

tıt11uridu.

''"'' · ·

· · ··

ayC!ır sağ. ayakbileğiiideki ·ağn

Y.ı:tı~w~na!a.rııyla pı:~Ş,yurdv,. H.f!:Stanın &'ene.Lsağ

lık: ~f:.ıw~u iyi ei!liP, ağrının aç·ıklamp:asıria
f,'.r~im:·ı ··oelirJi o)~ traV!rıa v~ya-~krefui tufn'htıktalık beÜrdsi yolrtu. A,ğrI zariıanii art:rw; 'e yü üme zodaştığuidan koltuk cteğne
iKi' kullanma;;ı;ı.·başlamış ve sadece aspirin alrı-ı;ı'.;:,. falrat .bir ·süre soı;ıra: vücudunda değişik
IH;11.ır. hiı:~cdim:;e bırakmış. Özgeçmişinde: Ay~11 ~:ile·· yetbri 2 yıl önce sol· kalçada bar;.layıp,
s,1 dizine inmiş ve sol ayak, bileğine geçmiş.
Daha sonrada sağ dizine atlamış. Bu arada
H·t f·1·ı.0ı:::di
bir romatolo,ji uzmanınca te~' '. i' :.· ..:nnüŞ, Sol dizine a:'trogran'ı yapılmış,
'· f d'?.infüı:ı minimal mayi alınmış ve hidr1»"ti'.'.c·n: 'edlm,i~:.. Sağ aYakta olu7ıın ağr:lı
,-Art:•.•,ı::-:·2.o.I'i için de Moı ton
nöro·nasi bile
.\1P;HmC·:-:_. Yrn;·,;fan tüın romatJloji testleri
hııJuımıu:;,.
Zamanla bu şikayetleri

ve

Y r..J,,r:. muayel1esinde: Sistemlerde patn.
·':;,·bir ckruın tulur:mnc dı. ::.nğ ayak bile-

;~-ı~:':) ın inirnü~n 1 enfli:ılTinsyo:ı.

bu1.c;ular1

YG

f!:ııstaya

tifi.\oıii,st~k,

yatak

i_stirahatiı1in yanında

CIQ<;>brufenl

an;

.veı;:ilerek

izlendi.. 1,5
r:y, poni-a koltuk değneğini kullanmıyacak dururn~-ı. - T:k~t.:J/ay içiitJc f\~rJa~l .o;,
1.fı.zaldı. lo .,,OY
son:·8.ld kc·".t.ı ()lfü~clc :;;ilmye'Jeri · tamamen
kaylx·Lİi.1 Şfü. H ay sonra tekrı~:·lanan "fe C•9
mm 'ki' fuik sintigrafisirıde sağ' ayak bileği::de
eskiden görülen bulgulann kayb0ldu!2;.J tespit edildi.
,ı..

'TARTIŞMA

Eilclıirilen olgu lfteratü'de tarif e.:1ilenl _rp
aynen benzemektedir. cı. 2, 3, 6, 9, 1::-:. 1::-.1 oı
guda eklemler birbirini izleyen dunımc1a h:ı:.
talığa yakalanmışlard~. ·Aynı bölgede ikiı 0 ci
kez ·hastalık belirtisi görülmemi'.7; bazılaı md '.1, C1,2) kalçt!da yakalanma olmamasına karşın, diğe:-lerinde kalça, diz ve ayak bilekloöı.
de tutulma olmuştu;:. (11, 9, 13) Aynı patoje·
nik mekanizma ile deği'.;.i1: el, Jemlo> i "ut'"n bı'
durumun ncc'enlm i h0nüz bi1inrno~nek' cc1ir
(8) IIJ.~.to.lık

~t('e:ne11ikl0 C"'Üt

··orkr~klı::,·r:""~

Daştangıçta radyolqji normal görülür, 4-8
haftada. kemikte eklemin üst ve alt kısmında
dansite kaybı başlar, hastalık 6-9 ay sürerken
kemik değişiklikleri iki yıla kadar uzayabillir,
zamanla rerri.iner~lizasyon y~rini alır ve .. kalı·::ı.ı bir bulgu görülmez. (12) Tanı için femoral arteriogram yapılmış,. fakat bu çalışma
normal bulunmuştur. Cl, 12)

Swezey kalça ağrılıyken Strontium nitrate (85) Sr) ile osteobiastik aktivitenin fe'
mur ba~.ında artmasını göstermiış, Omara ve
Pınals sodium fluoride .. (Na 18 Fl ile kemik
sintigrafisi değişikliklerini belirtmiştir. (9; 13)
Hastamı.zda Tc 99
bileği semP,tqmuridan

>
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Ayrı~a\anıda; bir'ekle.rrıdeki ağırı ve osteop0roz bulguları, geçici osteoporosiste reversib}dir, şiddetli travma veya kırıkİa ilgisi
toktur. Moho artiküler artrit, romatoid arti:'ii, g\i.t; ~iarkôidosis'. krorli1c se:Psis dÜşiliıül&:
bfürsed~ bıbian teyit edecek hıiçbir bulgu bti~
lunainam:IŞtir.
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Post-traNmatik sempatetik distrofi ve Südeck atrofisi sendromu ağrıyla birleşir ve bazi yazarlarca patojenik mekanizmasy'aynı
düşünülür. Hem gezici osteoporos:is ve hem tle
refleks sempatetik distrofili ayak şdş ve ağ
rılıdır. Birincide travma farkedilinezken; ikin.
cisi bir y'.ll'alanmayı izler. (13)
Tedavi yöntemi genel olarak semptomatiktir. Konservatif programda rehabilitasyonc
la tedrici ambulasyon yapılır. Ağıırlık yüklenmeden sakınma, yatak istirahati, antienflamatuvar ilaçlar kullanılır. Duncan 8 olgudan
5'nin stroidlere CPrednisone 15 mgl 3~4 haftada cevap verdiği, semptomların ila~ kesildikten sonra nüksetmediğini, .. keınik değişik
liklerinin nonsteToidlerle tedavi edilen hastalardaki gibi aynı şekilde normal görünüme
geldiğini rapor etıniştir. Cal Bazıları da aşın
şiddetli olgularda kortikosteroidlerin
ağrıyı
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gösterilmediğini bildirındşlerdir. (8)
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Mt Jifüa~Hbular Şlndesmoz Yaralanmalarında Uyguladığımız
Cerrahi T0'üavi Yö'niemi ve Elde Ettiğimiz Sonuçlar
* Doç. Dr. İ. Metin TÜRKMEN
** Doç. Dr. Ünal KUZGUN
*** Dr. İbrahim ŞAHİN
GİRİŞ

Deplase ayak bileği kıınklaııının tedavisinde uzun yıllar iç malleolün iyi redüksiyonunun üzerinde durularak medial malleol ve
deltoid bağın stabilite için yeterli olacağı ileri sürülmüş ve bunların sağlam olduğu durumlarda alçılı tesbit yeterli göııülmüştür Cl,
7, 11).

Daha sonraki çalışmalarda bimalleoler kı
rıkların geç takiplerinin yapılması sırasında
görülen artrozların nedenleri araştırılmış ve
çoğunlukla etkenin fibular malleolün inkomplet redüksiyonu olduğu görülmüştür. Fibular
mrıllcolün yetersiz redüksiyonu sonunda talus'da tilt meydana gelmekte ve bu instabilite, artroza zemin hazırlamaktadır. Y APLON
başta olmak üzere bir grup yazar, dış malleolün iyi redükte olmadığı durumlarda bilekte
stabilizasyondan bahsedilemiyecegini, malleolün redüksiyonunun yanında, sindesmosis
bağlarının da tamirinin gerektiğini ve 1bunun
iyi sonuç, geç stabilite ve artıroz gelişmesi yönünden çok önemli olduğunu vurgulamışlar
dır

(3, 6, 7, 9, 14).

Bilindiği gibi ayak bileği mo:tisıi rijit bir
yuva değildir. Bu yuva fibulanın üç planda
olan hareketleri ile talusun hareketlerine
uyum sağlamakta ve yine talusun anatomik
özelliği ile dorsal fleksiyonda mortis genişle
mektedir. Sineradyografik çalışmaları ile
WEINERT, yük binme esnasında fibulanın
distale yer değiştirerek mortisi derinleştirdi
ğini ve bileği stabil hale getirdiğini, CLOSE

*

Şişli

**
***

Şişli
Şişli

ise elrntansiyon ve fleksiyon sıraSıında mortiste 1-2 mm lik bir genişleme olduğunu göstermi'.)tir. LEEDS, ayak bileğinin normal ve stres
altında çekilen standart grafilerinde sindesmozun 2.5-5 mm arasında genişle~ğini, yara..
l:lnmı:; mortislerde ise bu genişlemenin 5 mm
nin üzerinde olduğunu açıklamıştır (2,3,4,5,7,
10,12).
Mortisin gerek stabilitesi ve gerekse yubelirtilen talusun hareketine gösterdiği uyumu yönünden en önemli yapı alt tibiofi.bulor bağlar ve bunların esnek yapısıdıL
Sindesmozis seviyesindeki yaralanmalar WEBER'in tasnifine göre B ve C tiplerinde, LAUGE-HANSE sınıflamasında ise daha ziyade
supinasyon-eksternal rotasyon CSEl, pronasyon abduksiyon CP Al, ve pronasyon-eksternal
rotasyon CPEl tiplerinde olmaktadır (5,7,11,
karıda

13).

LEEDS'in de dahil olduğu yazarlar grubuna göre, anterior tibiofibular bağdaki yır
tılma ve beraberindeki distal spiral
fibula
kırığı ayak bileğıinin lateral instabilitesi için
potansiyel biır sebeptir ve cerırahi olarak tedavisi gerekir. SE tipi kınklarda çoğunlukla
sindesmozis bağları da yaralandıığı için bu
tip kırıklara sindesmotik kırık ·adı verilmiş.
tir C3, 4, 7, 8, lll.
Sindesmozis bağlarının ,'yırtıklari ile beraber olan kırrıı.klarda fonksiyonel tedaviyi ilk
öneren WEBER olmuştur. Bu bölgenin tamirinde genellikle kullanılan yöntem transfiksasyon vidası ile tesbittir.

Etfal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Etfal Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Etfal Hastanesi -Ortopedi ve Travmatoloıiıi

Kliniği Şef

Yrd.

Kliniği Şefi
Kliniği Asistanı

Y;ÖNJEM,~

••tG;?"~JS~!el?-·açıf1ık. 6.3 ~·
,.•;.;.t,:rg~fO!kciHazinin klf
Burada, u\kdiriı, e~ec.eğiIDiz ·tedavi; y():nte::J i ·;r~~lerde IIlaııe~ııe?'
mi~ yukarıda bahsedilen kmklann .fonk.siyonel tedavile~ini yapmak üz:ere, J.ü.. tk·TıJ)
Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabiliın D.~;:
lı'nda Dr. AYHAN NEDİM KARA tarafıiı.rufu

· .· ..•....• .

...· .. ·

.

'de-

gelişt:irilıiıiştir.

KARA'mn kadawalar üzerinde yaptığı
Cihaz, 2.5 mm lik KU::schnef • telinden
deneylerin sonuçlarına göre, sindesmozis bağ- geliŞtirilmiştir, dist~r kısmında fibu1Jiı.in fiz..
!arının gerilim .ile kopmaları .anındaki kuv- yolojik .valgusuna uyan eğimi vardır CRı:ısim:
vet 70.4 kg ve bu esnada mortiste meyda;n~\ l).
·
·

.::::::;!

~

1·;·.ı:·"·I'''"l'''''"i"'i'J"''ij''''"'J'''•••·ı·"f~···•:'J,'!:i'~''r'!''r~'e'''ı''J'':''J:'''i''l'":·1·~·'!V"~l:"t
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Eesim :

:fsö; 5§;· erkek 5858/137). Ameliyat öncesi ve geç· kontr:ol grafisi gikülrıteıce~: İç tiıalleot kırığı: için çekıici kolon osteosentezi yapılmıştır.

Turnike altımda ve lateral kesi ile yap:MATERYAL:
lan cerrahi muuahale sfrasiiıda ilk ola:fa:K ais'..:
Serimizi SSYB Şişli EtfaL Hastanesi Ortal fibula Iurı~nııp. r~pozisyonu YJ1;Pıh1ı,akta.
fö]Jedi
ve Tırmrrriatoiojd Kliniğinde 1982 Temve daha sonra cihaz, fibula distal kısmının
0.5 cm üst ve ortasından açılan delikten int- muz - 1987 Ocak ayları arasında yukarıda
r.otmedüller olarak yedeştirilmektedJr. :Şu .~es belirtilen. ye~ yöntem He. tedavi edilmiş olan
bite rağmen fibula kırığinda'deplasmaI1 olur- 12 vaka oluşma,k:tadır. İkitanesi kadın olan
sa serklaj önerilmektedir. Daha sonra ciha- serimizde yaş 'ortalaması 43 olup, yaralanma.ların 3 tanesi trafik kazası, diğerleri düşme
zın distalıindeki delikli ucu, tibianın alt bölümüne iyice yaslanarak bil' adet korteks vi- sonucu· oluşmuştur. Hastaların çekilen AP ve
lateral radyografilerinde sindesmozdaki ayrıl
dası ile tibiaya tesbit edilmekte ve bu arada
ma kesin belli olmuyorsa ·20 deıre:celik iç rorepo:a:syç.ııye t~sbitigerekj3p: posterior malleol ki~1klıınnın da tesbiti. •· yapılabilmekteclli:7 tasyon pozisyonup.ô.a mortis grafneri çekilDaha &Yrll'aki işlem kopmuş olan sindesmozis miştir (1, 5, 13}. E.n erken aynı gün, en geç
bağlv_r'ınuı devaı;ı::ı.lı sütürlerle . tamiridir. İç 40. gün ameliyata alınan hastaların !'ln ierken
malleolde. tesbiti gereken: kink veya deltoid takibi 5 hafta, en geç takibi 14 ay olmak üzeortalama takip sürelerd 5.3 aydır. Serimizdebağ :ıı:opuğu varsa onun da tedavisi yapılır.
Biz bu. aşamada malleol kirıkları için çekici ki hastalardan 1.tanesinde iç malleol yakının
kolon çsteosentezi kullanmaktayız. Ayak bi- da, 1 tanesinde . dış malleol yakınında ı. dereleğin~ maksimum ekstansiyon ve fleksiyon ce. açık kırık yarası, ve sonuncuda aynca ipsilateral plato tibial kımk vaırdı. Bil' kadın
yaptırılarak mortiSin .stabilitesi kontrol edildikte!l.. sonra, yırtılınış. olan kapsül de tamir !hastamızda, ki kendisi serimizin en genç has.
tasıdır, sınıkçı tedavisine bağlı olarak ayak
edili~':.'te yara .kapatılı.J:. Dış tesbit olarak,
ayak bileğini nötral durumda tutan poster:ior sırtında enfekte. yara ve yaygın enflaıllasyon
vardı. Açık kırıklı olan hastalarımızıncerra
alçı atel yeteırlidir:,.Anleliyatı takip eden ilk
dört günclrn sonra atel aralıklarla çıkaır:tılıp, Ili tedavileri, yaralarının primer iyileşmele
10. gürid~!J.~rıra ise tamamen çıkartılıp ayak rine kadar bekletildi. Sınıkçı tedavisinden
bileğinin hareketlerine izin vetiliI'. Ameliyat
sonra gelen hastamız hem geç müracaat etsonrası 8. haftanın sonunda. fadyografik kont- . mesi, hemde enflamasyonu .nedeni ile ancak
rol yapılarak. yük verdiriliI'.
40. gün ameliyata alınabildi. Postoperatif dö-
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n'emd€,ı:ba.zF 11iistaıanmı:zdan~. özellikle .aÇik
·kirrnır:ve ı?omblııe :lünkn oianiarfuda atel ye-

'diri! !fıiljatılmasi' 'Si"i-asıhcta

rine sirkület alçı tesbiti uikulacİ'ık ve tesbiti

etmemektedir.

2

aya kadar·uzattık·

· · Hastalarımızın _geç · ~eğ,erteı:iiliaiıriıeleri
IJJRWELL ve CHARNLEY'in kriterlerine göre yapıldı C5l. Anatomik 'değerlendfrmede; 9
hastada İYİ, 3 hasta ORTA, objektif değer
lendirmede; 7:,hastada İYİ,. s· hat;tada ORTA,
l hasta KÖTÜ olarak \değerlendi:tildt Subjehif değerlendirmede ORTA sonuç olarak
değerlendirilen 5 hasta arasında sınıkçı mücln'.nle nedeni ile geç olarak ameliyata alına
bilen v~cka ve ipsilaternl platotibial kınğı neC:eni ile uzun süre alçı tesbiti uygulanan vaka vardır. Diğer üç hastanın anatomik sonuçlan:ınn iyi olmasına rağmen, subjektif sonuçlarının
o·::"ta bulunması, rehabilitasyondaki

Yürüme ve koşma durumunda ayak bilef;ine tıinon yü'.c normal vücut ağırlığının 5
katı 'oya daha fazlasıdır. Ekleme gelen bu
yükün 1/6 kısmı fibula tarafından taşınır (5,
;;). Bu ve yukarıda belirtilen bilgilerin aşığı
~ ~:cr..da fibulaıı: malleol kırıklarının ve sindesmozistekd yaralanmaların ayak bileğinin geç
ı:'~,J:ı~litesi ve gelişmesi muhtemel artroz yöP'.i.1den önemi açıktır. Bu bölgede uygulanaC['ı~ z::erarhi tedavinin aynı zamanda fonksiyonel c·lması, bilek hareketlerinin istikbali
y:'::ünden aynca önemlidir. Sindesmozds bağ
lar.. nın tamiri amacıyla daha önce denenmiş
d::m ve sindesmozis hizasından yapılan fibubtibi~:.l oblik fiksasyon, ossifikasyona neden
r.!arak mortisin hareketlerini smarlamıştır.
Keza mortisin bh-kaç cm üstünden yapılan
transfiksasyon da mortisi sıkıştırarak talusun
dorsal fleksiyonunu engellediği gibi fibulanın
yukarı aşağı plandaki hareketlerini de engeller.
A. N. KARA tarafından geliştirilen bu
yeni tesbit cihazı sayesinde, hem mortisin,
hem de tamir edilen sindesmotik bağların emniyeti temin edilmekte, hem de ayak bileğine
erken 'hareket verme imkanı olmaktadıır. Cihazın intramedüller konulmuş olması da cil-

':"'

sayıci~i vakaiamrlııi ne ou 'yöntem
haklı:ın'cı'a.1 Cıetayfr'sônuçıari'vernıek infunkün
oltnamiŞtfr,!''.dııcak tedavi ettlgimiz hastalarda a:nıapa·ulaşılmıştır. Sirküler ı;ılçı tesbiti uyguladaığmız vakş.larda:: bile, alçı açıldıktan
sonraki. rehabilitasyon: ve yük .verme. sır-asın
da. implantın içeride olmasının yarattığı ciddi komplikasyon görülmemiştir.
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aırasınd~ Gazi· Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında 8
femuli. kırıklı hastaya normal Küntsçher çivisin~ hazarfünan özel y\lvaldrdan vida geçiırerek' osteosentez yapıldı. Tek başına Küntscher çivisinin yete:rli olmadığı; çök parçalı segmenter femur cisim knkları, femur l:ioynu
ile birİikte olan ci.sim kınklOC:J., subtrokariter,
1/3 distal femur kırıkları, ve ,ipsilateraı subtrokanter femur kırığı ile beraber tibia karık. larında daha stabil, rotasyonel, deformiteyi
önleyici ve erken mobilizasyona imkan ver:diğinden bu türden uygulamaya gidildi.
Femaral angulasyon, rotasyon ve kısalığı
önleylci .olması nedeni yanında birkaç cerrahiyi yada plaklamayİ gerektir~n femıµ- .J<ırıklarında tercih ediWL
·
· '

.
·
·
,

,',,

. i

'

'

tez olduğu için ba<şarılı · bii- Wınk kaynaması
temin edilemez. Femur 1/3 o~ cisim kırıkla
rında fragmanlar iyi dişlendirilirse rotasyon
ve uİ:ıgulasyon olmamakta, a,ncak' 1/3 . üst ve
1/3 alt bölümlerde ve segmentec kırıklarda
osteosentezin teknik güçlüğü yanında stabilitenin lwrunması problem olmaktadır. .
1952 yılında Camargo feniur 1/'S dıistal
kırıklarıında Küntscher çivisinin
distaline
ıncmte . edilebilen kama sayesinde fiksasyonu
[:ağladı. Daha sonralan Klemm, Schellmann
ve Kempf proksimal ve distale interlocking
vidaAuyguladılaır. Brooker-WiÜs 21'i açık, toplam· m femur cisim k~nklı hastµda xotasyonu
önleyen Küntscher'e koopere kamalarla tedavi yap:İn:ışlar, oldtµl:ça başaırılı sonuçlarını ya..
yınlamışlardır. Distal femura böyıe:bii" uygulamfuıın güç olduğunu ve özei aletlere ihtiyaç bulunduğunu rapor etmişlerdir.

Uzun kemiklerin, kırıklarında intrariıedul
Ana
Prensipler
:
.
ler çivilemeyi, 1937 yi.lında ilk defa Rush ken- .
:
.
i
İnterlocking ~üntsche;r uygulaması, çıvı
di ismi ile anrlan çivisi ile, 1940 ydında da \
Küntscher yfue kendi adı ile:. bilined' çiviSi ye aÇılan yuva veya yuvalardan kbrtikal veya
spongiöz vida geçirme esasına' dayanar. Hasile ya'pmışlardır.
tane atölye olanakları ile Kün1;Scher çivisine
Küçük trokanterin 5 c;m. ,altında:o, geçen kırrığin durumuna göre istenilen yer ve boyutlıirc hat ile fem:ı:ır kondili ~dduktor tuberkü- ıarda delikler açıldv V:idaıar1n deliklerden
!ün 6 tm.;üstünclen geçen hat ara.Sı:iı.da. k~laiı. geçip geç:rrideiği test eçİild,i. AJ;neliyatta) kul.
bölüm .. feri:iur clsmi olarak kabı.il eddlir. Fe- lanmak üzeı"'ıf , KÜUJ;i:I:ıei ÇiviSi Çakııldıktaı'l
mur çismf üç pa:rçaY;a ·hÔlfurmüş; '1/3 ÜsÇ1;3 'sonra delik yerlerini b~lmada kolaylık sağ
orta, i/3, alt bqlüm oiarak mütalaa edilmiştir. la.yan k•lavuz alet yapıldı. Segmenter kırık1/3 alt bölüinü,n kohdile yakıh1 kısmın::ınedul~ !arda; vidalar kiıhk hattına yakın,· l;>ikor,tikal
lası oldukça geniştir ve intrameduller çivi ile
ve tnınsvers olarak geçirildi. Subtıokanter
her zaman stabn psteosentez•:mümkfuı değil, veya·boyun krnığı ile beraber olan: cisim kı
dir. 1/3· üst"'böliliri kmklaniıda da, 'sağlam; nklooiıda spongiöz bir veya'iki vida boyuna
olarak fragmanları tutamayan ;biir osteosen- p::ıralel olarak yerleştirildi.
1

'

:
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Vidalı
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'

'

Küntscber
uy:guladığımiz
vakalarıh dağılımı.
'"
'
.
'
.,,,
'

'

'

'

. 'l:'.rM4'fEI\J;.ı\T,c,.ve:.ME1'.0D:.~·

s femur kırıklı hasta,' GüTF 0:i:Üpecli ·ve
Travma:toloji ABD'da Mayıs - 1985 ne:Şubat1987 tarihleri arasında tedavi edileli: Vaka:fa.r:ııi3 dağılımı Tablo - 1- de görülmektedir;
1

'P9st-operatuvaır devrede kısa sürede ay8,,

ğa,. rotasyon önleyici bot alç yapıldı: .· Aktif
Q;ıtadric:eps

ekzersizlerine

he:ı;nen başlandı.

Tablo -1- den de anlaşılacağıı üzere 2 va~
kada femur açık kırığı mevcuttu. 4 haftalık
iskelet traksiyonundan ve enfeksiyon riskinin
kalkmasından ·sonra ameliyat yapıldı. 1 vakada. femur 1/3 proksimal kırığı ile beraber
isı>silateral Gustilo klasifikasyonuna göre Tip
III açık tibia kırığı mevcutttu. Önce tibia aÇık
kıııığına Eksternal Fiksatör ile osteosentez
uygulanıp, 3 hafta sonra subtrokanter kırı
ğına viôali Kütnscher uygulandı.
1 vakada kollum: femortiste psödoartroz,

dış rota,.5yon deformitesi ve 3 .cm.ıik .kısalık
oluşarak komplikasyon görii.lpÜ. Aynı vakada ipsilateral kollum femoris, femur 1i3 orta, 1/3 distal segmente;r ve . p:;ı,t~lla k,mığıı ve

uyluk lateralinde Gtistno · klasifikasyonuna
göre Tip II açık kırığı mevcuttu.
BİYOMI!.Kı\NİJ{

.ı..ıc ~~~~J:l!3i ç\~i~ilı~ ~~eJ hiv,a!a'.f ·~~ılftak-

t~n

sRnra

mekıinik ·$.tressıere

daha ai .daya-

:ri:ı.I' ·düıŞün2e'si ·ile· biyciniekamk'de"ğetıendfrıne
yapıld'ı.

Bu

amı:lçla'ODTü :Malzeme 'TestıLa;..;.

özel yu\ralı:aym·tıoy
ve kalınlıktak1' .çMlere .a:ksiyer planda; lbinen
~lı:ır İ!ff'.~r9,~ll.95, .Pilı,az:ı;nda. plçül~~·,· Bµ
ci,hı;ı;z;; ,ıoo gram ~ 190
arasınd~ koffi,pf'es'::
yon uygulama olanağı,olan :ve l:ıu sıkiş'fu.n:ıan
c~leri~ 1 ~~s.t~rÇu~ ; tepkinin. eğrisi~i~'Çizcti
ren elektronik bir aygittır.' Bulduğ~~i ·de-

Daha. sonıı~a,1 ~}5spe;rim,enı;al çılı;ı..r~J~o~~
ölçüz. feı:nuı:una . m.akaslama ye rotasyonei
k,uvvetleri altında ani dm;be He muhtelif, kirıklar. ol:uşturuldu: ·l3U parça:lı kırık. modeline
vidalı .Küntscher :uygulamala:rı yapıldı.· !nst;
ron .- U9& çiha2;1nd51 aksiyel, rotasyonel ve
anguler deformite oluşacak şekilde , yükler
bindirildi, ve 1/3 orta' cisim kırıklı vidasız
:K:üntscher uygulanmw femur kırıkla:rıı ·ile
mukayese edıildi. Alınan sonuçlar şöyledir;
femur cismini ilgilendiren kınklarda:, subfrokanter, 1/3 proksimal, 1/3 orta, 1/~ distal ve
femur cisim seg:ı;nenter kırıklarında Küntscheı- çivisi destek görevi :yaparken
vidalar
özellikle rotasyon kuvvetlerini nötralize et~
mekteclirc Yine vidalar segmenter çok parçalı kırıklarda kı:nık hattının proksimal ve di&
taline uygulandıklarında, nötra:lizasyon ödevi görüp impaksiyona ve over-riding'e ma;ni
olarak olu~aca:k kısa:lığı önlemektedirler.
Ancak, kollum, trokanter, subtrokanter
izole. öküz femur kı
r'klarında Küntscher çivisinin ·proksinialin9,eı;ı. açılan öµıl. yuvalardan geçirıilen ve boyu~
,,!
na 'doğru yollanan kansellöz ·vidalarla, redüksiyon ariafom~k olsa da:, çok az bir aksiye!
koniı;ır~syonıii ooyui\.i:ı.a va;rus, anteversiyon
gozlenri:ıiştir. Tek kansellöz vida ile 15 kg.,
iki kimsellöz vida ·ile 18 kg. ve· üç a:det kansellöz
'ile 19 kg.lık aksiyel komj;ııresyon..
dan sonra anatomik redüksiyon bozulmuş,
boyunun va;rusa, anteversiyona. veya .retroversiyona gittiği gözlenmiştir. .
lnnğı . olıişturduğtimuz

v<'

\,'

,v'

v

v

\

v;

:;

,'}-"'''

{v

v

vv

'.:-

vraa.

ooratuvarındasağ1ani·ve

tün,

ğer!er .~ü.nts~her çiy~sinin eğilmeye b~Şi~ığı
a;ndaki kuvvetlerdit. '"
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Anieliyat Tekniği! :

a. xaıra· 1atera1 .· deıl{ubit pozi~:yoııın;cta. femur c.ismine;p.aral~llateral
insizyon ve an1
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kış ,~~ıı~ için; trofan.ter. ıw;tio:ı; ye gluteı,ıs ırle;

flfasİn~n 2-.2,5,pm. \İ~ ~~zyon yapıldı:
Medulla QYtıldukta;n ., sonra., Çiyi .·delikleri Ja,
teralde kalacak şeklide KÜ:rl!tsciier çİvisi ~62
düksiyonu müteakip uygulandı. Çivi delikleıı::ııti .P.~r?Ş,SÖ'Z; ,9uı:gıa.c;ı.,a kılay:uz olarak. geliş-

Pll?

~~~iğ,.~~·..~~.!a~?~rf;Ü~.~rldi.' Bl1'.a.1:e,~•·.~~~
1

·;,'·~·"

Lf:;r;ı~r~ı·~.

proksfrnaline .monte edildikten sonra distale
inen ve her ·santimetresinde işaretlen
miş Üzerinden hareket edebilen iki adet kı
lavm:Ia bir çubuktan ibarettir. Bu kılavuzlar
dan proksimaldeki kolluma 135°lik açQ, distaldeki ise femur cismine 90°lik açı ile transvers olaTak çubuğa yerleşti.rilmiştir. Konuma yollanan kansellöz vidalar tek korteks~
ten ve uçlan spogiöz dokuda bırakılmış, femur cismine traiısvers konan kortikal vidalar
ise bikortikal olarak Küntscher çivisine koopere edilmiştir. Uygulamayı müteakip iki
yöhlü röntgen kontrolü gerektiğinde oblik
g;rafilerlede takip edilmiş ve stabilizasyon
kont:·olü yapılmıştır. Hemovak dreni 48 saat kalmak üzere konulup katlar kapatılmış
doğru

salık, angulasyon ve rotasyon
}msyon sorunlarıdır.

başlıca

tır.

Winquist ve Hansen, bu gibi kırıklarda
ameliyat sonu traksiyon, cast-brace veya herikisini birden serklaj teli ile tespit ettiler.
Serklaj telinin enfeksiyon ve non-uniona sebep olduğunu rapor ettiler. 1952 yılımda Camargo ve 1958 yılında Küntscher benzer uygulamaları
yayınladılar.
Daha sonıralan
Klemm ve Schellmann trokanterler araso. uyguladıkları oblik ve distal femur fiksasyonu
için iki transvers vida uygulamasına interlocking Küntscher adım verdiler,
Kempf ve arkadaşları interlocking uygulamada. ang'lllasyon, rotasyon ve kısalıktan
§öz ettile,r. Tekniğin· zorluğunu anlattılaır.

kompli-

,,,","

Amelliyat sonu

bakımı

:

Ayağa

rotasyonu önleyici bot .·alçı kısa
kalacak .şekilde uygulaµdıı. Bacak,
trokanter - ayak. arası 8 saatte bir açılıp
y.eniden sımlmak .üzere elı:ı,sti,k sargı ile 7-.10
gün, sarıldı. Gelişebileçek . troın~rınbolik
proçesleri önlemek üze;re profila"\;:tik ?Jllıwlar
için, aspi•:irı' 2 g:-.f gün verildi..)zorlıetrik Quad,riceps ekzersizle.rine ,hemen başlaµdı. 2 ay
sonra. hafif yük ve;ril~rek mpbilize edildiler.
Bu vakaıarct.a klinik. ve radyoloiik.. kaynama
4.s uydu. s:.ı.ğlandııktan şonra .tam Yüklenmeye müsade edildi.
<ıfm:;de

SONUÇLAR:
1 açk femur kırıklı vakada 30° dış rntasyon deformitesi, 3 cm kısalık ve kollum femoriste psödoartroz gelişti .. Psö9.(/a:..."troz tedavisi henüz. yapılmadı. Bu tür uygulamada diz
fonksiyonlarıruı yenicJ.en 'kazanılmasina özen
göste~ildi, fizyot~rapist nezare1ıiiıde ':erke~
fonksiyona başlama nedeni ile tüm .vakalarda 00~ fleksiyonu geçmiş, 3 vakada full fleksiyon .·elde edilmiştir. Tüm vakalarda ekstanslyon. kaybı mevcut değtldir. Çlvi .çıkarılan
2 vakada tam kaynama elde edildiğıinden 16
ve. 18'inci aylaırda çivi ve· vidalar çıkarıldı.
Diğ~r 6 vaka henüz tıµtibllnizde~r.
TARTIŞMA:

Jntrameduller. uygulama ıçın, femur 1/3
orta cisim transvers ve o'ölik kııııklarda idealdir. Femur proksimal ve dıistal cisim ile
~e~ental spiral ve çok parçalı kırıklarda kı-

. :B~zim serimizde, .yalnız Küntseher çivisi.
nin yeterli stabilitr sağlıyamıyacağı kırıklar~
da uygulandı. Bunlar rotasyona giden, instabil kırıklar, kısaliık kı:i.çıriilmaz oıa:ri ve konse~atlf tectavi ile foriksiyonlarını kaybedece"
ğimiz kırıklardı.
··
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Vario-Kopf Protez

Uygulaması

ve Irken

Sonuçlarımız
• Dr. Ömer ŞARLAK

** Dr. Hilmi ULUS
,

,

. 1983 - 1986 yıÜar arasında . GüIİ:ıane As;
Tıp Akademi.si .As. Tip Fakültesi Ortopedıi ve
Travmatoloıii Anabilim Dalında collum femoriS 'kıriğıı olan 28 olguya Vario..Kopf protezi
uygulandı: Olgulardan 18'i kadın %.64,2), 1o'u
erk:ektrr l% 35,81. Olgulann yaş ortalaması
ise 5El dıır. Ortalama takip süresi 1,5 yıl olan
olğuıarın 2 sinde. ( % 7,1) ektopik kalsifikasyon görüldü. Bu tip protezlerin kalça arthrodeziı'ıi kabul etmeyen. genç olguların komplikasyonlu ·kırili:larında ve parsiyel protez ·geırektirerr yaşlı olgulaırıtı alt yaş sınırında kul~
lamlmasıhın uygun olacağı kanısındayız.
.
.
Giıiiş

:

'«•

400 yıl önce ilk defa, .Ambroise Pare

tarafında~ ta~mlanan. femur boynu kırıklarının
tedavisinde günümü.ze kadar pek çok çalışma
yapılmış ve Çeşitli tedavL yöntemleriuygu~
lamış~~~· (16). ~u kırıkların tedayisinde geçerli
yöntem femur başının korunması ve internal
fiksasycn olmasına rağmen, yaşlılarda ve
genç olgulaırın komplikasyonlu femur boynu
kırıklarında protez replasmanı sıklo.kla uygulanma..1.ttadı.r. 5,6,13,15,16.
Hey· Gu:-oves'un geliştirdiği ilk protez tipinden sonra, günümüzde en çok kullanılan
Moore ve Thompson parsiyel protezleri geliş.
tirilinceye kadar birçok çalışma yapılmıştıc
n:ıo,13.

Yaygın

olarak kullanılan parsiyel proteze.
lerin ilk senelerdeki memnuniyet vericli so"
nuçlan uzun takip dönemlerinde femoral
kompantte aseptik gevşeme ve asetabulumda.
ki afmrt1a n.edeniyle başarısızlığa dönüşmüş

ve revizyona iht{y aç gÔsteıren olgu sayısi'art
mıstır..Asetablilumda. meyd~a .gelen haribiietin ~~deÜi ise asetablllunia biıien yÜk ve
ve asetabuluın' ne\:irotez arasındaki sfutünrıie gü~leni 'ne· oluştuğU düşÜnÜİınüştür: · 7,14.
Bu kon;,plikasY'oiılarcİan korunmak içinde bi~
pola!'. protezler ortaya çıkmıştır. Bu prbtezl~~
iki komponentli olup femoral komponent ve
bunun üzerine yerleştirilen, çevresipolyethylen'den. ye.pılimş; asetabuluma tesbit edilme~
Y:~n cU:p komponentin'den meydana ie1miş~
tir. He( iki ':kompone'nt arasında haırek.et mev~
çutti:ır. 14/
1

İlk bipolar, protezler yalnız aksiye! yönde
hareket ,edebilmekte idi. Daha sonra her. yönde ha,r,eke;tU olan bipolar protezler gelü~tiril~
mi::;tir. 17 CBateman, Giliberty, Moiık, Vaırio
Kopfl: Serimizdeki 28 olguya uygulanan :yario~Kopf. p~_tezlerinin .öz.elliklerini şöyl~ 'sııra
liyabilfriz: ..Femoral ve asetabular kçmporientl8raen:. ibarettir.· Femoral korhponeıitin baş
çapımne2 mm olması total.proteze geçişi ıi:o
laylil.ştfor, Asetabular komponent ise' yüksek
dansiteli polyethylenden yapılmıŞ' ve etrafı
ne1i derecede düzgün cilalı Illetalle kaplı
plastik sokettiı'. .Plastik soketlerin dış çevresi
ı mm cıxo.l:klarla 39 mm' den -55 mm'e kadardır! Aset~bul::ır soket femoral komponentin
qaş1 üzerir].e geçirildikten.sonra bir emniyet
Hi:ası yardıinl. ile kilitlenebilmekte ve buda diSfoln'\f.y(•na kar~Q koruyucu bir önlem olmakt~dr:-.

~,!

GEREÇ ve YÖNTEM ':

. mm '.. HJ[:6 yıll~n arasında Gülhane As.
Tıp ·~l\.d. <A,s, Tıp fak. Ortopedi ve Travmato-

* Prof. Dr. Ô. ŞARLAK Gül. As. Akd. As. :Tıp' Fak. Ortop. ·ve Trav. ABD. Bşk.
*·* Yrd, Doç. 'Dr. H. ULUS Gül. As, Tıp Akel. As. TıP·Falı:. Qrtop ye.Trav. ABD. Yrd. Doç.
Bµ

ça:lışmaı

Doç. pr. Ethem Gür'ün katkclar' ile

yapılmıştır.
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loji Anabilim dalında collum femoris kınklı
28 olguya Vario-Kopf protezi uygulandı. Olgulardan 18'i kadın (% 64,2), ıo'u erkek (%
35,8) olup en. yaşlı. o~gı,ı 72 •.. en gepç olgu.
5
yaşında idi. (Yaş 6~laması 56) 1'•
Ameliyat;;.T~Irnigi.:

.:• '

Ka1ça.· ekıeinf !Watsbn - Jones lateral giile ortaya çııkartıldık~an sonra seçilen
Uygtiıf'r~hi.<)fai k~fup6nent bone cerlıenfkul
lanıJarkk meaü'ıier :kan~la klaSİk total protez
yÖnt~mhle implahte edildi. Yarto-Kopf dene:
me"pr~tezleri ile uygıin .asetabular soket be~
Urlendi. s~çd1e!l. ı:isetabular .soket ya .asetabuıtim~. yerletirilİp. f eı:ho~al komponent redükte
edildi, empiyet halkası takılarak kilitlendi,
v~Y~ as.ıatabular soket . fenıor.al .konıppnent
Üzertiıe monte edilip ei:n:niyet halkasi" geçiriı
Cl.i:kten. sonra .asetabulum.a yerleştirildıi. Hempvak dı;enkonulduktan.sonra cerl'alıi işlem
tamamlandı. Olgulaırın tümüne profila:ktik
antfüiyotik ve thromboembolizm profilaksisi
uygulandı. 3-4 gün süre ile cilt tra:ksiyonu
uygulanan olgular postoperatif 6-7. günde
koltuk değnekleri yardımı ile yürütüldü.
rişimi

Resim 1- Vario-Kopf Protezi CFemoral kom.
ponent, emniyet halkası, asetabular soket>
Serimizdeki Vario-Kopf protezleri 17 olguda sol kalçaya, 11 olguda :ise sağ kalçaya
uygulandı. Takip süremiz sırasında iki olgu..
muzda ektopik kalsifikasyon oluştu. Literatürde görülen, protez .dislokasyonu, her iki
komponentin sepemsyonu ve asetabular erezyon tesbit edilmedi.
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TARTIŞMA

ve SONUÇ :

Femur boynu kınklaınında uygun tedavi
anatomik redüksiyon, rijit fiksasyon ve yeterl.i. kaynamay:ı'.;~ağlaıiı.iı.~tır..•-1,S.~>13,16. İntemal
fiksasyonla tedavi edilen oıiularda görülen
en önemli komplikasyon ise % 30'lara ulaşa
bilen avasküler nekrozdur. 9, 13, 16. Serimizde en genç olgu (22 yaş) yapılan cerrahi girişinıe rai;n:1;e11 ay.asküler, ııe:la'?z t~~ekkül
~~en ye kal9.a artroaezilıf. k~sirılikle "_k8:~vı
etmeyen o)gµ }eli. Yaşlı.ol~lapn: femllft"' .. boy~
iıı,ı .. kınkr~~da'"uyiulan~~ parsiye! :Pı-ot~~1e.~
rirl,uzun takip sürefori sc)~unda orta,Ya Çikan
~n '(inen;;:l~ 'koml>likı;ıSyonlan)ı.Setabular' erez~
prot~zin. aset.abÜluriı;ı.. n,ılgrasyonu ve fe~
moral stem'.de asıa~tik gevşemedir. . Bfpplar
protezlercJ.e. am~ bu .· kompÜkasyonları orrt!ı..
dan kaldrrmak. ve. total· proteze geçişi kolay~
laştırına:ktır. Tek paı;ça}1 protezlerd.e asetabu~
l.ar erezyon as13tabulumdaki sürtünme kats.~
yısınıın yüksek1:iği nedeniyle oldukça fazladır.
Andersson ve Nielsen Cı> 1972, D'acry ve De~
vas (6) ın 1976 yılında yayınladıkları Tuompson ve Moore tipi protezlerle yaptıkları çalış.
mafarda asetabulrur erezyon oranı % 11 olarak
tesbit etmişlerdir. Halbuki Leyshon ve Matthew (12), Monk «hard top.. bipplar protezlerle
yaptıkları 182 olguluk
çalışmada 4 senelik
takip süresinde asetabular erezyonu % 5 olarak bildirmişlerdir. Aynıı tip protezlerle yapı
lan llG olguluk Schwartz ve Vedel 15'in serisinde ise ortalama 23,9 aylık takip süresinde asetabular erezyon tesbit edilmemiştir. Bizim ortalama takip süresi 1,5 yıl olan serimizdede asetabular erezyon saptanmamııştır.

yoo,.

Bipolar protezlerin en önemli iki komplikasyonu komponentleTin bisrbirinden ayrıl
ması ve dislokasyondur. Bu oran literatürde
% 2,2 ile % 9 arasında değişmektedir. 2,3,7,
8,11,18. 28 olgumuza uyguladığımız VarioKopf protezlerinde ise emniyet halkasının
komponentlerin birbirinden aynlmasını önleyerek dislokasyonada mani olduğu kanı
sındayız. Çalışmamıızda % 7,1 oranında görülen ektopik kalsifikasyonu ise cerrahi girişim
srrasında yumuşak dokuların tahribinden ileri gelen teknik IJ:ıata olarak kabul etmekteyiz.
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·••Kalça<EUemi.rttle"]üzey·:oeğiştirnıe

ArtroplastisL(Wagner Protezi). nin;·

Geç Son;uçlah
* ·Pior. ı>r: Fahri SEYHAN
Daha önceki kongreleroe bir.. panel ko(4) .:ve .bir serb~t bildilride (5). kalça
ekleminde yüzey 'cl.eğiştirme artroplastisi
CWagnervProtezD · ni,.~ı;ınıtina:ya çahşmıŞ ve
uygulamalarımızın erken sonuçlarım bildirııuşması

miştim.

Hatitlanacagı · gibi . 0i'ie.Y değiştıirrne

artroplastisi . femur başıii'ı: yerinde bfrakarak
yapılan kalça artroplru,tisidir. Ari.t~rior iliof emoral ensizyonla girilir; kapsülü açılan ek:lem::ctisloke ediliır.: AsetaJmlUl,ll oyulctuk:tan
sonra . pJastik asetabuluµı. pr()tezıi yerine çim~ntolanır, ·Bundan. şonra .femur başınıın rodaıi[ yapılır; ve ~Cup ArtroP,lasi» nde kiı,llanıla
benzer madeni bir protez femur .. başına
geçirilerek çimentolanır. Bu şekilde uygulanan artrop1astide. femur başı yerili.de bir'ak11:
dığı; sadece bozulmuş ·'olai!l ekleın,yüzeyleri
değiştirildiği içiıi, Total kalça: artropla:stisine
oranla daha az komplikasyonlU·olacağf.düşü
nülmüştü;r. En önemlisi de yerinde .bırakılan
femur. başının, ·daha: soma başka rrevizyon
arrıeliy~tlarına imkan vereceği, bu nedenle
de ·ikinci müdafaa hattı» oluşturduğu Heri
sürülmüştür
C6,7,9l. Bu düşüncelerle 1970'li
)'ilıı~rda dünyanıın çeşitli ulkelerinde uygula~

na

1903' de 8. inci. Milli Türk Ortopedi ve
Travmatoloji Kongresi Uludağ'da bu .konuda
bildiri>sunduğUmda' (5), ilk. vakalarımızın' 3
:yıla v~ran takibine dayanarak; ameliyat sonrasında. kalça hareketlerinin düzelmesi ve
ağrının geçmesi bafilmından sonuçların ba.5arılı

olduğunu

rum.

"

.~ompJikasyQn

··

· · ·

~\

'.!- ~

ı·

Vak.a ı.: E. A .. 38 yı:_ışrudalü bu · kadm
hastaya iki 'taraflı .ıkoksalrtrozu. İçin ı&79'da
·sa~,"rnslide sol.ta.rafa Wı;ı,gnet protezi hygu.
lamıŞtık. ş yıl sonra 19!34'de' s8:ğ ta:f?f"ta fein,ur bq,ynu.kirığı olduğÜ protei',in vaius durumuha' gelı'n~sfyle anlaşıldı ve feııiuf 'başı
çıkarılıp Moore protezi uygulandı . .: ·
Tablo : 1
. ,Yüzey Değiştirme Arlroplastisi
CWagner Prots'zil Uygulamasının.
Yıllara Göre Dağılimı
.

ına alanı bulmuştur.

Biz İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Tarvinatoloji Ana Bilim Dalında Wagner protezi uygulama8ına 1979 yılında bıişladık. Bu
uygulamanın· sayısı, özel vakalar cta katılın
ca 5l'e ulaştı. Bu uygulamalann yıllara göre
ctagılımı incelendiğinde <Tablo 1) sayınım önce aırttığ:i halde 1984'de durduğunu görüyoruz.
Çünkü erken sonuçların ümit verici . görünmes1ne rağmen, geç. ~onuçların pek de iyi olmadığını gördüğürµüz ,için bu uygulamayı
durdurctuk.
. ·
·..
· .

bildirmiştim.

:01arak' myo13iÜs ossifikans ve yÜzeyel enfeksiyon gördiigÜrnüzü, . feınur. baŞiıi'ın r~zqrpsi
yçınu ye bÖyfunun kırıgıp{ ise hiç is9ri!ıedi
ğimiz,den bah;>etmİştim: Bugüiı ise, 5.yılı·.aşan
takip sonuçlarını incelediğimizde, ilk .~3 vakamızın 16'sında karşdaştığımız femur başı
komplikasyonlannı ve bunla-rı düzeltmek iÇin
.y;,;,ptığimız r~~izyon ameliyatlarını sunuyo-
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· · Vaka 2 : P. ,c: 36 yaşında.lU . bu ka'.dııi
sol koksartrozu için 1979'da ·Wagner protezi uygulamıştık. .4 yıl sonra· 1983'de
femurr başının varusa, düştüğü görüldü .. Cup
içinde. kemik rezorpısyonuna ugramış femur
başı çıkarıldı, ·yerine· Tiiompson ·protezi uygulandı.
·
··
·
hastanın

:Vaka 3 : H ... A. 42 yaŞınd(lki .bu .l(adın
koksartrozu için 1979'da Wagner
protezi uygulamıştık. 7 yıl sonra 1986'da. fe~
rriur bıişının varıusa duş:mesi He kemik rezorpisyonu. ve barebetjnde asetabulUın protezinin de gev.şemesi teşhis. edildi v:e . a13etabulum
halkası ile takviyeli kalça total protezi uygulandı.
·
.
hastanın sağ

Vaka 4 : N. T. 48 yaşındaki bu kadın hastaya sol koksartroz için 1Cı30'de Wagner
protezi uygulamıştık. 5 yıl sonra 1985'de ağ
rıların tekrar başlaması ve radyografisinde
femur protezinin varus durumunun ortaya
çıkması üzerine kalça total protezi uygulanda.

K. 52 yaşında.kıi bu kadın
koksartrozu için 1981'de
sağ tarafına W agner protezi uygulamıştık. 3
yıl sonra 1984'de ani ağrının başlaması üzerine radyografide femur boynu kırığı teşhis
edildi ve kalça total protezi uygulandı!.

Vaka 5 :
iki

hastanın

Ş.

taraflı

bu kadın
D.K.Ç. zemininde
oluşmuş artroz varın. 1982'de asetabulum derinleştirilerek Wagner protezi uygulamıştık.
4 yıl sonra 1986'da ağnlaırının tekrar başla
ması üzerine çekıilen ıradyografide, femur başı protezinin varus dönüşmesinin görülmesi
üzerine kalça total protezi uygulandı.
V aka 6 : A. A. 48

hastanın sağ

Ayrıntılı

. TARTIŞMA:::

Yüiey değlştiime anieliyatında, damarla1
rındafl' ayrÜarak. YE)ri!lde bfrakı:lan femur
başıtıda

zamanla avasküler nekroz C>luşabile
veya femur boynunda karık olabileceği
ihtimali· şüphesiz .. akla .gelmiştir. Wagner,
avaskqler nekrozu. önlemek için, posterior ıre
tinakuler arterin sağlam l:>ırakılmasını tavsiye eder (6, 7L Femur boynu kınğıri.ı önlemek
için de cup pfotezifl, valgus dlırumunda yerleştirilmesini tavsiye eder (6,7). 'Bu ameliyatı
uygtılayanlar burada. bi~ çelişki olduğunu· heı
m,en farkeder. Çünkü, yeterince valgus, duru~~m.i sağlamak için femur başımn arka
ve yukarı kısmını oymak gerekir, o zaman da
posterior retinaküler arteri korumak imkansızlaşır. Bizim vakalanmı21ın ayrınt:lı olarak
incelendiği çalışmalarda femur başı kompilasyonu görülen vakaların hemen hepsinde
protezin valgus durumunda yerleştirilnıi:ı olduğu ve bunun komplikasyonları
önlemeye
yetmediği ortaya çıkmıştı (3,81.
ceği

Literatürde daha önce yayınlanmış çalış
de kısa süreli takibe
dayananlarda femur başı komplikasyonu oranının düşük C1,6,9), uzun süıreli takip sonuçlarmda ise yüksek olduğunu C2,3,8l görüyoruz.

maları incelediğimizde

yaşındaki

SONUÇ

kalçasında

olarak burada sunulamayan di10 vakada da benzer klinik ve radyoloıjik
bulgula:rla total kalça protezi uygulandı.
Revizyon ameliyatlarında çıka:rdığımız
femur başlarınıın, femoral cup protezi içinde
iyice küçülüp rezorbe olduğunu, gerıide kı
rılmış kemik parçalan gösteren bir baş güdüğü kaldığını ve cup'u dolduran kalın bir
bağ ve granulasyon dokusu oluşmuş olduğu
nu gördük. Çıkan bu parçaların histolojik
iincelemesi de; A vasküler kemik nekırozu ve
bağ dokusuna dönüşme olduğunu gösterdi.

Bu tecrübemizin ışığında yeniden bir deyaparsak W agner protezinin ameliyat sonrasında görülen iyi sonuçlarının
uzun ömürlü olmadığını gördük. Bu nedenle
değerinin ancak iyi seçilmiş vakalarda, total
protezden önce uygulanabilecek bfr ara ~:mo
liyattan ibaret olduğunu söyliyebiliriz.
ğerlendirme

ğer

KAYNAKLAR:
ı.

Gruess, R. L. : Hip Resurfacing According
to the Method of Wagner, Journal Bone
and Joint Surgery, 62 - B : 134, 1980.

2. Head, W. C. : Wagner Surface Replacement Arthroplasty of the Hip. Analysis of
Fourteen Failures in Forty one Hips. Journal of Bone and Joint Surgeıy, 63 - A :
420-426, 1981.

495

3. Ôzger, Harzem : Kalça Geı:ırahisinde Yüzeylerini Değiştirme Artroplastisi : CWag.
Iief"Pröıe±ii'Vıi. Mim TÜrk'brfupedi ve
1

·

·.•.:.cing:P:ı:ocedure.

;by Reclıirfa
JournaLof Bone andJoint

S:urgery:-, ·61 - B : 235, · 1979: .

'ITavrilat<liüjiKO#resi Adana 1001, Ko~~ a.· t~zıcroğlu, :ö., Özger, H., Töiün, R., Seyre.~IG{~bı s, 65 ".69.· · · .
·
·
. ·.
. rfuın. F., Telı:ı:elli, Y. :"Yüzey '· Değiştfue

5, Seyhan, P:, Yazıcıoğlu, O., ôzger, H. : Kal~
çada Eklem· Yüzeyleririi :OeğiŞtfrme ·:Art~
r6pla$tisi cwagrter RroteziJ. vm. Milli
Türk .Ortopedi've Travmatoloji' Kongresi:
~luclağ 1paa; Kongre Kitabı,. s. '357 - 36ı. ·
6:

'J.~·'Wagn,er, :R~;::x:{\r~oplasty;.

Wagner, il : Surface Replaceriıent of the
Hip. Glinical Orthopaedics, 134 : 100 - 130i
1978.

496

·;ArtropıaS'tneritıfu' Ardı.iıdan Göıiiıeh··Fe~

mur Boynu

Kırıkları

ve Tedavileri. Türk

Tıp ·Derneği Toplantısında .. bildiri; ·İstan

bul, 1985.
9. YÜc~ı. M. : KaIÇa Ekleminde Wagner"irl
Kapak Protezi. UygµIamasının EndikEıSyon
Siİıirları, Tekniği ve ·Erken S9nuçla."1. ·Acta Orthopaedica et Traumatol9gica Turci ·
ca, Cilt 12, 23 2 • 243, 1978.

1

xKöR sa~ttoı'lif'~Ha'staıarda ~J-Otal Endo prntaz Uygulafüası'ndır<
0

·Mekanik
* Doç. Dr.

Şafak ŞAHLAN

Gevşeme

Nedenleri

·

· ** Dr. Mehmet ALTIN, . ** Dr. Levent ALPALTAŞ
** Dr. Sertaç KINAY

'ÖZET:

Kokartroz'lu hastalarda· total endoprotez
CT.E.Pl uygulanması son ya.Harda oldukça
aktüel .biı:r. konudur: Çimentolu protez uygulamalarında ilerki yıllarda mekanik gevşeme
lerıin görülmesi protez şekillerinde bazı deği
şikliltlerin yapılmasını
gerektirmiştir. Yurdumuzda da.gecikmekle beraber yeni tip protezlertn kullanılmasına. başlanmıştır. SSK
<:>kmeydanı •hastanesinde son iki •yıldır düz
şaft'lı · femoraL komponent'i olan yakasız protezleır kullanılmaktadır. Eski tip protezler ile
yeni tiptekiler arasında aym süre içinde mekanik gevşeme farklarını inceledik. Mekanik
gevşemeye neden olan teknik kusurlar gözden geçirildi ve literatürle
~2.pıldı.

T.E.P .konulan hastalarda mekaJıik gevşe
me nedenleri şu şekilde özetlenebilir : · · ·
ı

;_;___

lastik

Acetabulum

2 -

rin

Acetabulum'uıi ileri derecede dıisp

olması,

tavanında

büyük kistle-

bulunması,

3 -

Osteoporosis CRh.

4 -

Acetabular protrusio,

Aırtrit

veya senili-.

tel.
·5 -

!' ,,

tetli

6çş,

:

Daha
önce acetabular kn:uk olup ye.
''
,,''

desteğin Jolmama.sı,

I>aha önce artrodez

yaP,ılmış

bir kal-

olll).as~ •.

7 .:..c. Daha önce cup artroplasti'si gibi bir
o:Per:asyon geçiriiı:esi, ·

.

s. :-y-· 9:Pe;a$y6İ1. içm, ~yi b.iır planlama ya-

pı).n,}§imasi. v,e' uyguı1

inesi:

!*,
_,.

··

·

, ·

protez tipinin seçilme!
·

,f'.Y

.......· ' . . . '

9 ....,.. Sep:ıEfı:ıtasyon

t~~ğiıfdeJı:i

yetersiz-

10 - Postoperatif yeterli rel;iabilitasyonun
yapılmaması.

~AT~RJAL
},'

__

....

ve METOD :

Bu 'çalıŞriia da SSK Okmeydanı Hastanesi Orto:Pe'di• ve lTravmatoloji Kliniğinae yapı
lan ·l(} eskl bip T.E.P ile 10 yenıi tip TiE.P va.:
kasınih meIİ:anik gevşeme yönünden k8.rşılaş
tİnlirla5J. •ryapıldı.' Tüm hastalarda kullanılan
protez · ;Müıier tipi idi. Eski tipteki· femoral
lfoniPoiıentlerıe;' yeni tipteki straight stem
lDtlz"OŞaftlıl' ·· kompdnentlerin mekanik gev-'

* SSK 0kmeydam Hastanesi Ortopeµd :ve

** SSK:Okmeydam Hastanesi Orjppedffi ve

Tr~~~!~lt z~ği Şe,fi...

Travm~g>!gjt ~\@ği1 ;~~~af\,;;:;A:, .

şı:ımeye

len kuvvetlerin

talarımıza

etkileri incelendd. Bunun dışında haskonulan protezlerin teknik yönden
yeterli konulu.P ,kçınulrq.fl,ı;iıığı
incelendi.;
,',,'
< '!''
',

landırmaktadnr (5).

q

',;t';

BULGULAR:
Hastalarımızın

bulunduğu

yaş

gurubu
(50 y. - 88 y.J arasında idi. Protez tipine ve
yaş gutlıbuna' göre .dağl.lımlan TablO - I de
gö;-;to.::-ilmiştir.

Yenitip T.E.P
6

61-70

4

'11-80

Toplam

10

10

TABLO -

1-

c
Hastaların
,tümünde.
klinik
ve rr·adiolojik
,< ,,,, >, )
,>11
,,:
; \' ',
,), ', ,,, , ',,
f:'
'
muayene tekrarlandı. ,E.skL tipte .T.E.P .kullanılan hastalardan ı i~d~'.;h,e~' kii~İk olarak
ağrı mevçuttu <% 20), hemde radiolojik ola..
rak gevç.eme mevcuttu. Yine eski tipte T.E.P.
konulan hastalardan 1 .<% ıoı inde radiolojik
olarak minimal gevşeme olmasına rağmen
hasta ağrısız idi ve desteksiz yürüyebiliyor.
du. ..Hastalarımızın birinde periartiküler kalc:ifikasyon gelişmişti, ancak hastanın kalça
lı.arnketleri oldukça iyi ve ağrısızdı.
j

·~·

farklı olması gevşemeyi hız..

Bizim vakalanmızda görülen % w lik ağrılr c~ddi ~e.kani,k gevşeme
eski 'tip T;E.P:;uyg\ılamaııirıclı~. ·
,Yeni tipteki femoral komponentlerle semen:tasycn hem konsuntrik olmakta hemde
medial femur korteksine uygun yaslanması
lıi:nen kuvvetlerin dahaiyi 1 yı;ı,yılması nedeniy1le mekanik gevşeme şansı azalmaktadır (4,8,
9). Mekanik gevşemede diğer önemli bir etken
ise acetabulum'un yerine iyi yerleştirilmeme
si ve kemik desteğin iyi olmamasıdır (8,10).
Femur'tin :rdzcksionunun yerinden. yapılması
CTrochanter minör'den 1,5 cm daha proksimaldenl, Femoral başın merkezinin· troohanter major hizasında olması iyi bir. uygulama
iç:in · go• eklidir. Bu ise. preoperatif iyi bir planl:mm'.:'.. yapılması ve uygun protez seçilmesi
ile kolaylaşmaktadır (2,4,6,8,9,10). Daha ı;;onra
ke.lç:J. çevresi adalelerinden ve yerden gelen
streslerin uygun dağılması için gereklidir.
l~iziaı gevşeme olan· hastalarımızda• p:'ote:Zin
yerle:;tirilmesi esnasmda yeterli planlamanın
yaı ·ılmadığını ve teknik olarak uygun yerleş
tirilme yapılmadığını· tesbit ettik. tBak : c),-neklerl

Yeni tipte CStraight Stem) T.E.P konulan hiç bir hastamızda ise mekanik gevşeme
tesbit edilmedi.
TARTIŞMA:

T.E.P in çimentolu olarak uygulanması
sement'in polimerizaı;yonu esnasında çıkardı
ğı. yüksek hararet nedeniyle komşu kemikte
termal ,nekroza ned.en olmaktadiır (1, 3, 4, 6).
Konvensiyonel tipte"lı:t: prot~zlerin femoral
komponent'inin eğri olması uç kısımda medi:
al ve lateral bplgede sement kalınlığının ay.
ru olmamasına se'):)eP; olur. Yine bilinmektedir ki sementin kalın olduğu bölgede ortaya
çıkan ısıda fazla olmakta ve komşu bölgede
nekroz fazla olmaktadır:~: :Bu i'se 'asimetrik·;
gevşeme yapmalüaİ:il.T! HiÖmekanik 61arak ge"

.ııesinF·:'·r Y(;üi'J•H?
yııp ıan
· J;l\:ıtan:f} 2' yıl "' ;,5·,~ı-ı;ti~i ı, ~·nü

EGki:,tipj;e'I'.E.P ... konulup
gey:;:eıµ~ g!.Li.Ü-::'~ bi~· ı{as 1:amızm

p:• ;toperatıif' ~ yı). ·~nnraki i~'::ıfi:~i

,,,

hastanın 3

T .E.P uygulanmasnda mekanik· gevşeme

en· önemli·

nedenin iyi biır preoperatif
planlanmanın yapılmaması tekilik olarak protezm! iyd' :yerleştirilmemesi,' serrientasyonun
uygun dlmamasıdii'; Bfilıun'.yahında düz şaft'~
Tu:. prote'zlefde. gei\'Şe'me eski tiptekilere. naz&.
:·an daha az olmaktadır.
KAY N A K L:'ı\J:.Jt'~:·
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•..• ,Ça~rnaınızda ~tanhu1 · ünive~sit~ii~Msta.n1'1:11Tıp·Eal{Ültesi·0.rtopedi
lo}i DaliI1~ 1~85-19136 ~ıllan ar.··

vf

guiılll\3,2 kalç~1Ilatif~lanaın. s~@giit

.·

ın

total protez ameliyatı ve neticeleri ufuatÜr
ışığı altında tartışılarak inceleiimiştiır. Uzun
sapli, geniş ve kalın olmaları nedeni ile straight stem ·protezlerin charnfoy-Müller protezlere oranla daha az komplikasyona neden
olabilece~ sonucuna vaınlclı.
GİRİŞ:

.. ~Eılça,eldemJ., insan ;vÜcudllliun e:d fa:Zİa
yük taşıyan ve en .Çok. ı:L$llıan eldemidi[". Ankföze., har~ketaç~ldo.ğını kaybetmiş kalçaların mobilizasyonlanm siğlamak iç~ çeşitli
cerrahi 'yöntemler 20. a.Srın ;·'haŞlffiıgı~ından
itibaren devreye girmiştfr.. 1fua'·'d.e MllrPhY
fa.Syaı lata enter pôzlsyon artroplastisinr ba';latmıŞhr.'1923de SmHh Peterserr kalça eklem
yü~eyled arasıiıda: camClan yapılmL~ biır cup
koymuştur. 1947 de yine Smith Petersen vitalylım cup kulllanmaya biışlamıştır. Ü4,15>
Total kalça, artroplestisİllde. en,·bü.~ ar,;::ı.lllalar MC: Kee, Cbarnl~y Ye Ring'in çalışt
malanyla kaydedilİniŞtir. Charnley 1960 da
akrilik sementi kullaariiıaya başlamlıŞtır. (2,3,

12)~·

1965

yılı.iıdaBüller'tarafından geliştiri-

len acetebulumu poli etilen; femoral komponenti implantasyoh esnasında valgus efektini
iyi verecek ekilde dizayne edilmi olan protezi
,yaygın .kullanmaya başlamıştı.ır. Daha sonra*

İst.

üniv. !st.

Tıp

Fak. ·Ortop. ve Trav. Kl.

ıari .çeşitli llleml~ketlerde .deği~ik tip<PijteZler imal edilip uygulanriıaya başlarimıştrr ,>
. ·.Total ~lça ptofoziameLiyatlan s~yı~ari
tıfo;a ve zamanla kqmplikasyonianda ai"tına

Y~ib.~.şlamııŞtıI'. Bu ~9Jl1PlikfiSY()nların ba~!-.1,14a
protez :koJ!lponE3tl(:l~ a<ıIJ:ll11a ve:ie · · ·~si
v~.femur ş~rk.ıpi\rl~.ie'lpiektedir.~ ..
/e
ve feJ!lUT ku·.ıkl~ komf!l~kasyofüa#;
. t.
mak için uifu:ı saplı, geiı.iŞ
ir8.ifri' prot~z
ler .imal edilmeye başlamıştır. Biz klfuigiinizde 1985 yılına kadar Cliarnlet . Mülfe/; tipi
protezlerıi uygulamakta idik Bu yıldan itibaren hem uygulama tekniği Charnley•- Müller
tipi prot~zlere ı. :be:rızer :~.l;ı;rıı;ısı, h.~mcie.·,uzun
saplı, geniş v~ hastalıkhfemµr,,,bpY;iYJ. nY'r
medulla yapısınıın dµrunıuruı, göre µygµn di~
zaynlaırda kullanılabilme. imkanının olması
nedeni .ile .M. ·E. · Müll~ straigetst~ın protE3z~
leri gittikçe artan sayı(la uygulama.Ya başla.-

:ve

dık.
GEREÇ ve YÖNTEM :
29.ı.ı985 ve 5 . 12 . 1986 .tari.l:ıleri arasında
1st. Tıp Fak. Ortppedi ve Tra.vmatoloji Anabilim Dalında 26,hastanın,32 kalçasına.Müller
Straigh stem total;kalça protezi ameliyatı
uygulanmıştır. Oigulaııımızın •15'i erkek, ll'i
kadındı. En. küçük yaş ,46! en. b.üyük ,Yaş Ş7,
ortalama yaş Sa idi. Takip süı:-esi. en
2, 'en
fazla 26. ~ydı. Komplika.Syon. olarak tiir protıruzyo acetebuli ÔfgılSiında p~e operatif planlamanın iyi yapılamaması ·nedeni ile femur
şaftı protruzyonu görüldü.
· Takip süreşdnin kısalı,.ğıı n.edeni ile ,.gevşeme k!)mplikasyonuna rastlanmadı.

az

1

Doçeıiti.

**

İst. Üniv. İst. Tıp Fak. Ortop. ·ve Trav. Kl. Asistanı.

***

İst. Üniv. İst. Tıp Fak.·Ortop. ve Trav. Ki. Uzmanı.·

'ı: Stralglit' stem.: protezler

Pre-operatif planlama pelvisin AP. radyografisi ile. yapılır. 1. mı::tre .mesafeden çekileh g{-arne; cie 'dcigerlendirme •.· yapılmalıdır.
Uygun şablonla protez nfodeli, Sa.I> genişliği
.Cup pozisyonu, kollum, küçuk 've büyük trokanter osteotomi seviyeleri tespit edilfr: Qlgu.
la.rıımızdan örnekler,
TARTIŞMA:

Tptal• ·kalça .protezi uygulamalarından
sonra karşılaşılan komplikasyonlanh :yüksek
miktarlara ulaşması ()rtopedik ce·n-ahlan hem
yeni tip protez dizayn't,arı araştırınaYll, yqnelt'miş, hemde 'ameliyat ~ndikasyon Sın~r\?fı gi.
derek daraltılmak zorunda kalınmış ve uygun
olgulı:iraa prok~imal femoraı'ôstJ<)ıC;riıüer
::/"~<,\>''
t,',i-c:« t'i-~;~-ı \'f',-,1 ,;ı
1~-,-: '
dh edilfr olmu~.tur.·.çeşifü biyomeKarı:ik'. araştı: ·n'ıala; göst~1·m'.iltir1.Clt 'pr'oi~z sapaia 'gelen
Nikülrrle"ıstressfüerihiıi: mihiinal l düzeyde e~i
yapi?,bilmesi iJ)ı'ote!i şaftının valgtıs. pozisyonu
ve so,p uzunluğunun~ıt~te1rli miktarda olması
füı. JJ1Ül}lkündi.ir. (6,7,9,13,15) ,Straiglht, .steJJ1
;'!f

--!

ter-

prote~ıel:cte ııer'iki öz~ııikte, 'bİiar~drır· :kı
e:1. s~i,i; ·'protf!zlerie ~ Vf!r;tik~f. Jiu.(vet kalkar
fcmc-rali yarahilir ·ve protezi

varusa 'zorlar,
yarusa yönelme özellikle protez varusta konmu:.sa daha kısa zamanda meydana gelebilir.
(5,0,11) Oysaki Müller staight stem protezlerin sapları ameliyat edilecek kalçanın femur
kemiğinin medullasına tam uygunluk gösterecek şekilde dizayne edilmesi ve pre - operatif değerlendirmede uygun dizayne edilmiş
r;::ı,plı protezin konması duı·umunda sapın va;'u.stı:ı yerleştirilmesi büyük ölçüde önlenecektir.
Protez

ve valgusta yer·
için yeterli olma··
maktadır. Çünkü çeşitli deneysel araştırma
lar eşit uzunlukta ama sap çeperleri farklı
protezlerin dayanıklı1ık efektinin kalın çe·
per1i sapa sahip protezler lehinde olduğu yö.
nündedir. Sonuç olarak femur proksimalihe
yerleştirilen protezler hem yeterli sap uzunluğuna sahip olmalı, hemde medüller kanalı
olabildiğince doldurmalıdır. Cl,4,S,L,8,lD)
leştiıı:ilmesi

sapının uzunluğu

dayanıklılığı

hem

uziın saplı·

'dırlar,i h.emde :medullayı dôlduracak

şekilde

dizayne edilı'nişlerdir. Oysa Charnley-Müller
tıipi p;:-otezlerde şaft kılsa
incedir. Kemik
ve prot~z araslJildaki aş~n ·boşluk sement' ile
doldurulma:k~l'· :}~,uda P,r()tezin dayanıklı
hğuıı tersı~önde etkilemektedir.

ve

Müller Straight stem protezleri bir baş
ka önemli özelliğide çeşifü tiplerinin olrnaso.dır. CRels\iıer iateralize, CDHJ Fenil.ır ve acete])u~µp:ıı;in ctU:fwı:un,a' göre 1 değişik tip. prn.
·tez · 'k.~üanllabilir. ôrneğlıı koksa vı:ı.ra da
kullanı~abilecek. . protezler,le ..eklem aksı diz
·,eklemi .i:ı.ksına uygun· bir h~le .getirilmektedir

C7'.,13L .

. BiiŞk~ bl~ 1riı.:isaı·~~rfu~~ 'g~reiÜrse, sı~ bir
.r .. :I , >... : . ... .
acetebulumu ve dar meduller kanalı olan ol'lslıi~d'a 32'n,ını. baŞ g~hıJıi~i·oıan ~kgüler ve''iater;ali~e
~.w9t~i' .Y,~~h,ı,;c·~
.. ~?·•. rrp:iıJ.ik CDH
>~
,'"~ /,):1,, ,,_,
,.·,~"
~
straight stem protez kullanılabilir. Bu uygu-

ya

•

f,

,(/;,,, "c ""

,

·ı~'t'fik-hıe
. .. . • . '" y.::tvfüllef
.. .. "..ti''b'r~t~ide
;P. P:·· . . .. ı:rlfunkün
değİlcÜr. 1'Bu' cta 1:fÜll~.ı.<.§t~~t .stem .protezin
bir

üst~lüğü_ olar~; Sf1-Y~l~bilir...

Straight stem ·protezi: uygulaı:rl~· tekniği
zor değildir. Charnley - Müller protezle;·in uy.
gulaınmasına çok benzemektedir. Bu nedenle
teknik hata minıimale indirilebilecektic Müller straight stem protez ameliyatlarnna Anabilim dalımızda yeni balanmıştır. Bu nedenle
geç sonuçlar henüz değerlendirilememiştir.
Ancak iyi bir pre operatif hazı:·Iık ve tekniğine uygun ameliyat yapılırsa
Müller straight stem protezlerinin geç komplikasyonla..
rını oldukça azaltacağı inancındayız.
Bununla biırlikte medüller kanalı straight stem
protez uygulanamayıcak kadar dar olan vakalarda Charnley - Müller tipi protezler kul.
!anılabilir.
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HistaWafnl~jik;·;v:a ·Mekanik .Değerlendirilmesi .
** Dr. Sevgi KÜLLÜ
Ö:ZE:r : ·

T~tai kalça artroplastisi ~ygulamasıridan
sonra gevşem7 ohial1 yedi hasta, ağırı ned,eni
ile yeniden ameliyat edildi. Sement He kemik
arasında ~hışarr yumuşak doku eksize edildi,
hist<)patolojik değerlendinne yapldı. Çıkarıl
mıf asetabular kap ve. hiç kullanıılmamış bir
asetabular kap tarama elektron mikroskopisi
ile dı1Çelendt Sonuçlar literatürdeki veıil~rl::
k~ılaştınldı, tartışıldi.

SUMMARY:
HISTOPATHOLOGICAL AND MECANICAL EV ALUATION OF THE LCOSENING
Af.TER TOTAL HIP ARTHROPLASTY

Seven. patients .who h.ad lO()SSening after
total hip. arthroplasty. were reoperated because of pain. The sof~ tissue between cement
anq. bone was excised anq. examined hist6pathcl9gically. Alşo one .of filıe acetabular cup
and one new acetabular cup was examined
on ·an ele::tronic microscope.
GİRİŞ:

Total kalça art;roplastisini takiben bir çok
erken ve geç komplikasyonlara her ortopedik
ceıırah muhakkak maruz kalmıştır. Az veya
büyük komplikasyonlar arasından biz burada sadece looseneng ·dediğimiz geVŞeme üze·
rinde durmak istiyoruz.
Bilindiği gibi, gevşeme ilerleyici .bir hadise olup, ağrılı bir kalça ekleminin ba~lıca se.
bebidir. Bu çalışmamızda gevşemenin görül-

*** Dr. Feridun 1KUNAK

olan sement ile asetabulum arane gibi hadis,eler olduğu histopatolojik
olarak araştınİdı. Diğer taıraftan asetabular
kompcnenti teşkil ~den yüksek molekül ağır
lıklı polietilen kap da incelendi.
İncelenen
asetabular kap bulguları ile histopatolojik
bulgular arasında bir korreslasyon bulunabi·
leceği düşüncesi ile bÜ araştırmaya girdik.
gayemiz bu bulguları ilgililere aktarmaktır.
düğü k:sım

sında.

GEREÇ ve YÖNTEM '(

Haziran 1983 - Haziran rncıa ta,rihleri araveya başka hastahanelerde; total kalça :artroplastiSi uygulanmasi son.
rası ağrılı kalça oluşmuş: yedi hfüıta araştır
ma;ya dahil edildi. Bu Iıı=ıst3tl~rın dördü ka~ui,. üçu erl;:ekti. ·. Yaşlaı\ 52c66 arasındaydı.
(Ortalama 58.2.l .
sında, kliniğimizde

Total kalça·art.roplastisi uygulanması ile
protezin çıkarılması arasiiıda geçen süre 2.5~
1
6,7 yı1dı. '<0rta1ama 4!3 .Yılı:
·
Ağrı ve gevşeme endikasyonu He genel
anestezi altında total protezler çıkart:lırken,
tanı ameliyat sı'.rasında da kamtlandı. Se"
:ineı:it. ile kemik arasından eksize edilen yumuşak doku parqıisı histopatolo,jik incelemeye
tabi tutuldu. Hematoksilen eozin ile boyanarak ışık mikroskopunda değerlendirildi.

bir asetabular kap pe hiç kulbir asetabular kap'tan alınan parçaların yüzeyleri O.T.U. Kimya Fakültesinde
yüzey tarama 0lekt:'o11 mıJcroskopisi ile ince··
fenip' aegerlendiiildi.
.
Çıkarılmış

lanılmamış

* "• Q:Ü.l',F·. Ortopedi ve Travriıatolbji: Mıa Bilim Dalı ~oçenti:
** ···c:.ü.t.i Patoloji Ana Bilim oaıı'ı5cÇ'el1ti".
.
*** G.ü.T.F Ortopew 've":Travmatoloji Ana Bilim(E>~1ı·uzii:ı.an ·"I>bktôn:ı~ı

BULGULAR:
Bulgularımızı

üç grupta

Al

AMELtYAT

ı-

Her iki

topladık

SIRASINDA

i

koı;rıp(ıne~te streSuy-gU1a.rlfu7; '

ğıında oynadıklaırı görüldü,

2 -

Semeiıt

kalınlığında

bir

:

·

ile kemik atasirida ı - 3 mm
doku tabakası yer

yumuşak

alıyordu,.

3 -

Gözle ·götlilür bir enfeksiyon yoktu.

>Bl ·HİSTOPATOLOJİK DEGERLENDİR~
ME:
Sement. ile kemik. arasından çıkartılan
y-umuşak dokunun pıikroskopik ince,l~m.~sin
de, sement ile kemiğin birleşim:yerinde ince
bir fibröz doku tabakası, bunun hemen yanında nekrotik kemiği; ortfld.an kaldırı:.ıa:ı ososteoklastlar ve yoğun yabancı cisim. dev
hücreleri görüldü.

Cl

TARAMA ELEKTRON. MİKROSKO

PİSİ DEGERLEND.İR.ME :

ı - Hiç krilıaıhım~ örnek· üzeriilde
birbirine paralel· ve eşit uzakLıkta olan çizgiler normal, fabrikasyon sırasında oluŞmuŞ
~·larak k.abul ed,ildi. B1:J.. çizgiler üz.erinde fazla. miktarda, her ·an .kopmaya ha.vır polimer
lif· parçaları tesbit eıfldi .. CRe~im.: 1)
.
2 -, a)

Kullanılmış

örnekten

alınan

par9aı;ıın yüze~ind~ d~ ~ene bi~bir~e. paralel
çizgiler görüldü. .Ama lif halindeki . poliı;rıer
parçacıklar yoktu.
Muhtemelen femur ·başJ,
ile sürtünTI1e •·sırasında kopup dokula:r:a ka-;
rı~.mıştı: CResim : 2l
bl Kullanılmış kap yüzeyi incelemesin~
de bir lökosit hücresinin mevcudiy~td; ıpini
mal. bir e11feksiyon belirtisi olarak ka,J?!ltedil.~
di. CResim : 3)

cı Kullanlriıamış örnekte olmayan, fakat
kullanılrrnışın yüzeyinin ba:iı • yerleriiıde ·süngerimsi bir yapı dikkatimizi çe:kti~l;lu 1 ı;ü:r).g~
r.inısi yapıdan bazı moleküllerin sızıp, dokulara karışabileceği d~:iil<!ü,; m.e.&,fnı;:.:;:4>,~~'.WiJ

Resim

1

TARTIŞMA:

Kemik sementi kullanılarak yapılan Total
Ldça art:·oplasti5i sonrası oluşan komplikasyeonlardan biri olan gevşemenin nedenleri
halen araç.tınlmaktadır. Total kalça protezlerinde en büyük problem protezi yerine yerleşti;:-mektir. Önemli bir konu, protezin sivri k":c:elorinde c.luşan kuvvet dağılımının çok
fa;.la olm::ısıdı~·. Eğ·er bu kuvvet kemik üzerinde iyi dağııtılmazsa protezde eğilme, kırıl
ma ve gevşeme görülür. Protezle kemik aramna yerle~.ti:cilen sementin bir görevi bu ekstra kuvveti geniç bir alana dağıtmak, diğer
bir gC.revi de vislrnelastik yapısından dolayı
absorblayıcı olmaktır. (5). Yapıştırıcı olarak
uygulanan madde akrilik bir sementtir. Bu
sement, polimetilmetakrilat polimer tozu ile
metilmetrdcrilat monomer sıvısınm karıştınl
masıı. ile hazırlanır. Protezin konulması için:

Resim

3

aJ Rimerize edilen asetabulumda açılan
delikler kemik sinüzoidlerini bloke eder, doku nekrozu ve yağ embolisine neden olur.
Sementin iki komponentinin karıştı
Cpolimerizasyonl ortaya ~o
dereceye varabilen bir ısı açığa çıkaır. Tatbik
sırasında 6 mm'lik bir sement
kalınlığı, 48
dere~eye kadar bu ısının düşmesine
sebep
olmaktad1r. Doku nekrozuna sebep olabilecek en düşük ısı derecesi 52° olan bu pek düşük fa:·k, özellikle muntazam konmayıp yer
yer 6 mm kalınlığın dışma çıkan bölgelerde
kolaylıkla 52 veya biraz daha yüksek derecel8re ula.şabilınektedir.
bJ

rılması sırasında

el Sementin iki komponentinin devamlı
ve:; iyi·.'G kan:;trndıp havalandınlmaması morı.0merlenn sementin içinde kalıp, tam anlamıy h :ı::olimeıizfü:yonunu önleyebilir
dl Uçurulmamış bu monomerler kan bar:m:anda cll.i.:{ü;:.E) neden olabiİir.
eJ Her ne kadar monomerlerin toksik
etkileri ceney hayvaiılaııiiıda emniyetle kullaiıJabile::ıc-ğ'ini göstermişse de,'gene de bu toksik etkiyi akıldan çıkarmamakta yarar vaır
dır.

Sement tatbiki sırasında ortamın kanCkuru olmaması) sement ile kap
arasında boşluk kalmasına sebep olabilir
fl

lı olması

Resim

4
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Sement ile total kalça'.-· 'artropHi.stisi
hastalar;n. kemi.klerin.de. remodeling qlayı devam eder. Ançak sement buna
ayak uyduran:ıaz ve sementte Çatıaklıır Olu·
şur. Buna bağlı olarak strestnirısfeıi kapasi:.
tesinde azalma olur.

•::.·;;;seınentin iki7 komponentini···devamlı

., iyide haavlandırarak ka.rnlak, Mylelikle
luı erizasyonuna mani. olacak> mononierle' :menl içinde kalmasım önlemek.

uyg;ulanmış

Butün bu olayların insan VÜcudunda tek
veya biraz önce yukarda bahsedilen
asetabular lwmponent olarak kullarnlan ult.
ra yüksek molekül ağır1ııklı polietilen'in ge.
ı:.:;k fabrikasyon esnasında, ·ge:-ek kullanma
sırns•da sürtünme ile lif halindeki polimer
lifleı'inin kopup dokulara karışması veya poHetilen yüzeyindeki süngeıimsi yapıdan tazı
;m<·leküllerin sızıp dokulara karışmasa ile de
insan vücudunda yabancı cisim reaksiyonu
\ eya minimal bir enfolrniyoi1 olu:;abilir. (JleL
lik.le hir.tr patolojik ara.ştırmada bu yabancı
c!dm nnı.ksiyc"unu, yü7.eye1 mi.'q l·,;kopisi:1ı'·e
,ıc,ır •siti saptadık ..
başımı

Polimerizasyon
ıwyup,

3 -

4 - Sementi enjektörle uygulamı;tk ve
:rr.edülle•c kanal içinde IJ'.•qluk kalmas na' en-

gel olmak.
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1. Amstutz, H. C. : Complications of

'Nıpfo:cefuent. ciinfrıiI ·t:ırhdp~adi8
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Turnk, S. L : Orthopeadics Principies
and Their application. 3. rd edition. PııiJa.
delphia and Toronto, Lippincott, 1~"i'l, pp
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. : The readtion o~ .bone to
~elf-curing acrylic cement: J. Bone.and Jc"
int Surgery; 52 B: 340, 1970.
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4. \Anderson,
ı

-

Kemiğe

infiltre olabilecek sement

2-

t',ı

Sementsiz aırtroplasti !Çın endop:rotez

yr_·;··ımı,

Ancak bu

çalışmaiar

henüz rutin

~!inik

u~ı ulama ile sonuçlanmamııŞilr:

Mevcut imkanlar

d~ilinde gevşemeyi

en

p,za indirmek için, herkesili bildiği ve tatbik
ptpği,şelülde, ,ihmal etmeden, muntazam ola.
I\''.k '/U önlemıer tekrar tekrar. hatırla.nınalı7

dı·-:

serum fizyolojik

ru 'tir zemin haZJJ.rlamak.

3.

yapımı,

ortamını

Sement tabikinden önce yara orta-

dm,1 ·~·.mra gelişoo gevşeme ·olayına engel .ol~

rrıak için değişik çalışrrıala;ı;. yapil'maktadır.
BunlGr. başlıca .iki ~a· guru:Pta toplanmakta:

yara

çı

kalın

ınıp.daki kam aspire ederek, olabildiğinı:e .. u-

Kullanı1maniıış ve 'kullanıl:riw;

Total kalça artropİa'stisi .. ~y~larunasm

ortaya

: l·~ :soğ-utmak.

0

ömekle:r.r,,.:; nda kıya[;lama yapmak, ancak kimyasal
l'rırmın
incelenmesinden· sonra. ola.bilir.
:b:ı.
c,;,ınna ise halen yurdumuzda olma::
yttn FOURLER TRANSFORM INF'RARED
rr.o:-:.KoPtS1 ile mümkündür.

sırasında

qy ı azaltmak için sementi uygun

J. M. : In vivo biocompatibility
studies : Perspectives on the evaluation of
piomedıical polymer biocompatibility. •101

E. : 2.9,

39, 1986.

5. Williams, D. F. : Biocompatibility of elini.
cal implant materials. Cilt 1 ve 2 .CRC
.Press·, Florida~
6. Materials for reconstrictive surgery.

medical materials
Carolina, 1974.

Biosempozyumu. Güney

7. Journal of biomedical materials research.

Cilt 19,

sayı

3, 1985.
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.
. .. k~lça hastalığının cerrahi tecta:ı~isi 0:;<.~l]Jkle genç haptalaı da çözülmesi .zor
bir problem olmaya d.ev_apı l7tmekteçlir. F.raıı
ı:tı'da ilk k;;z 189:J'da Langrenge tarafınc!an
uygı.ılantıii' klilçj,l a~ trodezi 5o:ao yıl boyunca
1üilçi ~rcl'eminfo·!ağnh hastalıklarında teEcih
Alilı',ın :bir yi'·ntem olarnk kU:llanıldr. <ı ı fç,30
larda:fi·s:.:nta cup a:ı:tropla:::tiı;f,
'" ıı y fü r.~
·J.a tç•t•ıl kalça p•f--tezi, 1970 ortalaiir.da resul"···~~'"'"'·"'".,· son yıllaroa·sementsfz ·pI'oUygulani.ala:ı.: tedavi: ·yöntemleri arasana
girdi. Bu yöntemlerin uygtiları:ması.: sonrasın:.
d::ı. bir 'çoit 15aşarıs1zlıklar, tatminkar olmayan
::::a.\lçl~ı::~l~y e~qçl)."Y,a.kalaı;ın b'(iyük.~i.ı.; kıs
ın, mçl:.ı, r~Y.İ"~.Yc;>rıa.
•''·'t.";,,

.,.

-,\1',

ih,tiyaÇ duyu1du. (2,3,4,5,6)
•'

.

'

.

i''."''ıf

.Bıı· durumla1;.göz önüne

alın<\.Cak oıw.sı;ı

ı:~r:r'~~~~:ı;~:,~~:c~ :pıiut.u}ı1ıa:/n: .. ~aşlanµİı ·ıi:afo~

s;ıı.:t:~,cıçz{; ti?ı~.JO:.::rırıı· )~ciıı;;cı: · · h8:staı'ık:ıa:r{;~;ıiı

t:;,;oiıiJ~fo.'~f:lii,Ç ..~?stfiı~rd~ .11çfr~ ·u~g,Jrt\:lid15ıfe:

·;;ek:.iyi· ~ıı:· hı'qtöc\ 'al~u@ gôrii'ıliı'e!üectti"?r<:n:~.
6~~,,~rtiô~1Jif1''ii~' ngm ·çaı2Şiiı.dfarır:i'"ço@l:ieia
uzun nüreli t:ı.kip yapılmamış

ondikasyonıi

..biı::

çalışma

Şakif MEMİKoGLU

lt.r0f: .19tı2 'yriıaniıda tek taraflı kalça ·ı:>atoltıt
jisi nedeniyle' kaiça 'artrodezi uygulanan 7:!
hasta .. tesbit ettik. 1tüm )'ıastıalaru ,n:ı.ektupla
kontrola çağırdık, 20 hasta ça~mıza .uyarak
kontrole geldi.
,:., 2·0 ha~taıiln: 9'Ui;K8.dın,1 iı'i "-~tkek.ti, ,attro~
dez uygulaıfa.n eiı: küÇük'hasta 7, en büyük
hasta 47 yaşihqa'id.t fortıl1ariıa yaş: 23;3r:raı:
lH.p sırasrrida ise'' yaş · orUiıaması 34,ı 'olarak
tc c.bi.t edildi.

Hastalar

eri. ıh.sa 4, obri

uzun ~O 'yıf ortala..

m* n,2yır'takip.'ectildiıer. .Ar~rocteze . netleri

ôian :kalÇa patofoiH~ti .şoyl~ sıralanmakt~ycu;

S0ptik Artrit s·2keli: G, Tbc Artrit 6, Doğu;;taii
l~ai~.~ çıkı'gı . icİiÖ~atil{ femÜ.r ·ba5,i:;'ı:le:Kt6zti

ı:'po'si lrı:l~illatii.l: .c\steo~rtrit' 2, · prlmer':· ôsteo'ı
arttrt :t. uydui'ailıin arti~ufaı
teırRnd~rH·ab16
!,
,-.,
.;;,;
'.;:
l'de gösterildiği gibi üygutam'Id'.i':" ,,. · ·
L,~;y,

;-,,,~,, ı.

Kontrola gelen 20 hasta. n:ıuay0n0 -edildi.
Her hastaya günlük yaşamları, şikayetleI'i, ileflY·Ef::aonüİf:J 1!3ieıkleti' 'ile' ~1ı?;ni'::•sorütat ~ô'ruld u.
1
Pu'm ııns~:laraJ 1umoosaki'fil vettebra1Afın' ön
anG:t\;yıaiı:;':grafiietı' ı~aiça:ö:fı. ~ıra;· hef1iki di>z
6hı :aı;J(a;: •v{3ıy~H grii.füieri .'Ç:ali:ndiı ·Arti'.:'tlezin'.
,,1,;.,1uıı:«;;-ı,~"' 'her:praiıcta 'klinik olarak<gonimett
'ile z&IÇük.+lH Fmsta:Yaiın C!ege:tlen!c1ı:rilmesin;
·tl~· :fcüty•0h ürı.l:ı d.tu'ı'tırriu;;' pozisyohu,'' <:ıJösaiiğıri
iiYai1h.gf:•)tokl>liğU.; lialçaı •bel, \ie. d.i.zdeki ı:tğrı şt
ı~::W>&ti;., eJ!l:ı:Ei:fi!ı.ıeri.rr: röntgenolofikr0ı'!.li:f'ak: gös~eı.:dı·gıırpa'toJbiiiJ.'er rve: günlük:-· aktivitedeki kı~
s1tlanma.l:krlt'ei' l'olarak kiıllanıld[.• .

' • 'l"'·

·

'/'···""

' "!' •

1
•

'3~'

·~9~~ıı:).::r~~o.rı;l!.,tüm, hflst~fa~~~ki pr:eo7

].:l{;)r1?ıF! oııı:::ı;ı:J~

ü11i'rnr&ite:::.f· Tıp
I-1~:'.ot~~FY Ünivçtsi:tc0i · 'VJP.~
t.Jyc i.

Dr:

b,1J,lunan kalça: ağrıs,ın\ g~c;l.erdi,,

-Ortop8di ,.e Trc.vmatolo,ji Anabilim

Dalı.

Oı;JopeQ.i•ve 'Trav.ını.:ıı9loii: Anal:;~lipı paı.ı

Hiçbir hasta takip süresince kalça ağrısından
etmedi, 9 kalçaya 5-25°lik ortalama 8°
abdüksiyonda, 5 kalçaya nötralde, 6 kalçaya
5-10° lik bir açıda ortalama 5,8° addüksiyonda
artrodez uygulanıldığı görüldü. Sagittal düzlemde ise 5-30° lik bir açı ile ortalama 21,5°
flexion tesbit edilirken, 0-20° arasında dış rotasyon verildiği görüldü. Yapılan ölçümlerde
kısalık 0-6 cm a::-asında değişmekte olup, ortalama kıısalık 1,8 cm olarak kaydedildi. 6
hastada kısalık yoktu. <Tablo 2)
şikayet

1ı hasta kalça artrodezinin, fonksionları
belirtirken 8 hasta aktivitesinin hafif olarak, 1 hasta ise aktivitesinin
oırta derecede kısıtlandığını belirtti. 4 hasta
ameliyatan 3 yıl sonra başlayan . zaman zaman oırtaya çıkan bel ağrısından şikayetçi oldu. Bel agrıısı ile birlikte hiçbir hastaad nörolojik araz yoktu.
nı kısıtlamadığını

3 hastada aynı taraf dizde agrı tesbit
edildi. Muayene bulguları ise tablo 3'de gösterildiği gibiydi. Karşı kalçada ağrısı olan bir
hasta dışında tüm hastaların karışı kalçasın
dan şikayeti yoktu. V akaların değerlendirme
siınde 4 vak'a çok iyi % 20, 10 vaka iyi % 50,
4 vaka kabul edilebilir % 20, 2 vaka kötü %
10 olarak tesbit edildi.
TARTIŞMA:

ile ilgili olarak yapılan
konuyu teknik yönden
ele almış hemen hepsi erken sonuçlarını yayıınlamıştır. (7,8,9,10,11,12,13) Bu yayınlardaki
temel araştırma konusu füzyonun gerçekleşip gerçekleşmediği olmuştur. İlk raporlar %
15-30 arasında psödoartroz belirtirken daha
sonraki yıllarda bu oran O %-10 % arasındakıi
küçük bir rakama düşmüştür. Bizim araştır
mamızda ise artrodez bir hasta hariciınde klinik ve mdyolojik olarak elde edilmiştir. Kaynamada% lOO'e varan başarılı sonuç elde etmemize neden geç takip sonuçlarının ele
alınması artrodez tekniğinde daha çok kombine türün uygularulması, intraartiküleır artrodeze internal fiksasyon a:raçlarınında ek·
lcnmesidir.
Kalça

aırtrodezi

araştırmaların çoğu

Artrodez uygulanmış kalça dışıındaki büyük eklemlerdeki değişiklikler kayda değer

508

Ş:)ldlde belirgindir.
Söz konusu eklemlerin
a.rtrodez sonrası artırodez öncesinden daha
farklı streslerle karşılaştıklan bir çok yazar
tarafından açıklanmıştır. C14, 15, 16)

Bel ağrısa sık rastlanılan bir komplikasyon olmasına rağmen bel ağnsının epidemiyolctik araştırması ile karşılaştmldığmda
fazla miktarda olmadığı gözlenilmektedir.
Spenseller bel ağrısı oranını % 57 ola::-ak tesbit ederken, Callaghan bu oranı % 61 olarak
belirlemiştir. Cl7,18) serimizde ise bu oram
% 2:-; olarak tesbit ettik.
Kalça artrodezinde diz problemlerinin
büyük çoğunluğunu ligamentöz insitabiliteler
teşkil etmektedir. Bu genellikle medial ve lateral insitabilite şeklinde görülmektedir.
A:·a.<;tırmamızda özellikle lateral kesimde in.
sitabilitenin fazla olduğu dikkati çekmekteydi.· Anteroposterior instabilite % 36, mediolateral - insitabilite % 85 olarak bulundu. Bu
bulgular literatürle uyum göstermekteydi.
Sponseller ve Callaghanın araştırmaları
sonucunda beUrledikleri kalçanın füzyon pozisyonu ile dizde gelişen deformite, ağrı insidansı ve dizdeki radyolojik
değişiklikler
arasındaki ilişkiyi tesbit edemedik. Bunun sebebini vakalan.mızın füzyon po:llisyonunun
yeterli sınırda olması ile açııklamak mümkündür.
Araştırmamızda

literatürle uyumlu bulbir diğeer konu ise hastalarımızın
ciddıi bir spor yapmalarına aırtrodezin engel
olmasına karşıın iş bulabilmeleri ve çalışabil.
meleridir. Hastalar aktivitelerinin hafif kısıt
lanışı, seksüel hayatlarının
normal oluşu.
ikinci bir ameliyat geçirme korkusunun bulunmayışı gibi nedenlerle memnun oldukları
nıı belirtmekteler.
duğumuz

SONUÇ:
ı - Endikasyonu olan vakalarda internal fiksasyon aracı kullanılarak yapılan intra - artiküler ve ekstra - artiküler kalça artrodezi ile ağrısız bir kalça elde etmek mümkündür.

2 - Kalça artrodezi için en uygun pozisyon 10° abdüksiyon ile 5° addüksiyon, 30°
fleksiyon ve 5° - 10° dış mtasyondur.
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Hip fusion utulizing the cobra head plate. J. Bone Joint Surg. 58 - A : 541, 1976.

3 - Kalça artrodezi sonunda ileride en..
çok aynı tarafdaki diz eklemi etkilenmektedir. Bu eklemde bilhassa medial ve lateral insitabilite ile birlikte dejeneratif değişiklikler
gelişmektedir.· Artrodezii:i beldeki etkileri normal popülasyonda görülen bel değişikliklerin
den fazla farklı olmamaktad1r. Yine artrodezin kaırşıı eklemine olan etkisi minimal derecede görülmektedir.
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Howard, R. C. : V . Arthrodesis of the
hip. J. Bone Joint Surg. 32 - B : 282, 1950.

12. Limpscomb, P. R., Mc Caslin, F'. E., J.r. :
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509

.t~:';k s ı.rfrc.z 'fotlavisinde. bugün çok değişik
geliştirrlinesine 'rağ

ve gerek

seıµents,iz

,total

uygulnmalal'ınd;:t
am~liyat
<_S011U
''
. '.,',•,'
,,,,
''
,•
''',
ı.

.haleJ1. sorwı olmaya .çie;vam et. ;~r~s · ıu~ydı:;na~ ~~teoto~isi halen

. :<v.on

Var;us k~\Y91rına. qı;~eoto,miı>i,,bell~;.!mtıllu.r
l. >i• sek.ilde uy~ulanırsa önemini
.,ıT;y;i 'ted~;;r.;ı · y.'·;~tehtlefincteri · birfc
r: ):ir. ,_; cyi~le :d~] Örı.cratfr' 1Ôsteöiirtri
ı ,:31:u.'imı~ aiv'r~İerihae tBti:tF pro• r'
':· . ' ~ : ~.· ,' "" • / ,. " r
-; :
!
· iYi sonuç ve:eiı bir yöl:i:temdir.

;

:~"

f

.,,

'"'ı:.··,:~:)ıt:.. ;Yf•. ;;.· ~

,J;:

C .; r,ç«oı:ı:ıinin fayd,,a,Ye IlleJr.anizr~ıa?J,r:ıı bıT' •
· · y,fı.'v1ı~J~x~ : P1~gY,E(s·dir.
'" li · sr :~.. ulari BtÔ:UNT 'keiıdf adıyla
l. ·•·ıı.:.~;,:,,,,,~,;;' ara'<;;ı .ile·. bu ,Yön tef, S .. Gt;SONpJi F. J::;oLDİE
. !PS('AM."AO:Jkç;:pfes;<onlüill'Jlağı
.; ııv ubdıklan:ifr s:0rilerinde bil-

2 .. Hareket kabiliyeti ~MerdiYeB<~:a:ıilme r: 1dukca rahat yürünle;t :';.,,:,
·_:
1

3. Ağrı ve yoıulma süresi Ağ·
dakika ve 500 metreyi.•yü;i,i:ye);ıilı;pe::
.,4. ,,.KaJçanw ,eıt, az?Q. çil;'!r:ec~
_siyo,ı _yuı)al:iihne~~·.. ~ ·. · · · ··" · · ·
Çorahırrı

· 5.

~

giyebilmesi.

.: , ~~q,yol.l(jik.,Sı;ıçinı,,=.:: ,

, ı:

·:K:oksart'toz taıri'lsı · koriülan!bir:·il1i.Stayp,
ilnr krirlt'-8;'· 'i!ia!a- g-Ortwsc.efüıcşekildojJ:

1

iı er

::··:. N'ôtraı: po~is!toncia;':ih"'..fı

0

: :fl~'~:lrı'rr'Oiciu' V[trtı§' :kaydı:fü\.a: oste6fomiboyhu 3 i1e diafizi rı:ı:fasın
n1n i:ü'ültülrnesi ve distal fragmanın
,<F..;;-:lz;:r.ırıo,nı, ile J~alçaya- ,etk}li.,.açlel~~
ve, femur; ba~ına binı:ıt1- yüJ3S<'!sıı;ı~: ,ı:layaı;ımaktachr,, (şe-

ıHz,

'.ön'~· ibiiJı:a;:gfansı:l:;N,
~

--

·0tı"''~'

il~i .~ı~ıq:,ıdı ı

•r,., ..wı;ı;:.,;:ı~,,(.~ı;

A1?.?uksiy<;:~ dunur~unda

ai'fra

:grtıonsL·' ,~:·.··ıv

. ;,\.
;; ~:'·:;::<~·; /J!,;;,,::ı~ fJ!.'!~~-,fj Ja
3 - Adduksiyon durumunda
ça ön - arka grafisi.

,,(::>~~: ;, '.'.'!

,,

'·'-~};,.~'it 2..~t:·; -:: :' .'·;JJ./! \:~)' :

:) ~~\._;/ ,J;/V)~·İ:

!l.1ATEHYAL METOD

c l:- >r'r ·?da osteotomi ile tedavi yönte ..
';i ko:;;ull~ır aranır.
h~·:t·rn;n yo.~ı

: Genç ve orta

Anlrnra
ve

yaşlı

(20-

Numı:nc

Tı·avmrrtolcji

arasında

78

A :,wr.une Hastanesi L Ortopedi Kliniği Şef Muavini
ı.

Ortopedi

Kliniği

f.sistaı-11

Hl1S'::n2Gi '

') r.

I\!iniğir:d2

k·~ksnrtrozlu

k:::.y·. ,1rma '- .;~cc-tvn1if·i

A. Nun-unc Hastanesi

. [}

:,' ,B.u,,grafpercl,§·,
Jem,µ,r, 1 ,,,J;:;ı;~ı.q"~
:;·:; ıı;
-"' '"K .. .ı .,,,..""' ••) ~.,,,.']\.,..!\
1~,, .• ;t..,...,.J.., !.'""''t.ıf.
planda aceta~W.:ı~F1 .&:ı. }l)lı{Il.!1~&,1:;:,~fü~Yj. ,.p le'. ı ı
ğu durum saptanır. Abduksiyon durumuna >
uyuirl en~i~i'olauğüitalf.tiitiehbtrılı pöZ:{~yoo
ciakrdçı ır~rkil-'.bulun:up vmiis·''2ıste8-t~mt!ii ya
pılır (6).
, .f, "'"'""'"''

nt'·l! ':·~

uyı:;u~aJ

k.

J ·ı::--.

;_·::liai:lıiı oi'aru ':Ju

J:fo :ofgufarim1ida·'erkek

Bu 'ofgulanrlttzınta:mamında:;~lik.'Har,'is NfüUer' tipi kompıesyonlu osteotomi plakr

i''~ftfdedfr !' ··

kullandık.

Cinsiyet

Erkek
. Kadırı

Oranı

"'<

15

63

Ameliya,t edilen

29,

Sayısı

Hasta

% 80.7

olgulanmızın

lrn.ydırma osteoto.misi uygulı:ı,c;lı:
<::l;:u en :az r ~ ıl en çoı, 8 yıl süreyle
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Bu tablodan da anlaılacağı gibi 78 olguluk :;erimizde ameliyat öncesi değerlendit med':l h:·stdarımız üç grupta toplanc1 ı. Grup Il
deh % 26.9 oranındaki hastalarınız puanları
ortaya yakın olarak değerlendirilmi~;tir.
Olgularımrım

d.i.mesi

ameliyat

Hasta

Sayısı
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81

İyi

9

% 80.7
% 11.6

63
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%

39

Orta
t .. öi.ü

53

7.7

51J

Bu tablodan da anlaşılacağı gibi 78 olguluk serimizin ameliyat sonu değerlendirilme
de % 80.7 gibi büyük bir oranda iyi olarak
değerlendirdiğimiz

olgularımız

olu,şturuyor

olarak değerlendirdiğimiz
olgularımızda kalça hareketlerinin ortalama
100° lik fleksiyona ulaştığı dış rotasyon deformitesinin ortalama 10° hududunda kaldığı
ruı, ağrısız ortalama 1000 m. mesafe yürüyebilme kabiliyetini kazandıklarını saptadık.
du.81 puanla

İyi

SONUÇ:
Sonuç olaırak son 10 senelik 78 serilik
koksartroz olgularımızda uyguladığımız yöntemde %80.7 gibi yüksek bir başarıya ulaştık.
Kalçaya binen kuvvete büyük oranda etkisi
olan abduktor kasların kuvvet kolunu uzatarak toplam kuvvetin etkisini azaltmak ve
yük binen yüzeyin genişliğini sağlamak ama::.::na dayannn bu yöntemle koksartroz tedavisinde başarılı olunacağı kanısındayız.
Ayn[ zamanda koksartroz tedavisinde total endoprotez uygulamasının şokan bir yöntem olması, irifeksiyon riskinin fazla olması
protez.in zamanla gevşeme ve aşınma göstermesi bizleri zorunlu olmadıkça bu yöntem-
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den uzaklaşmaya ve aldığımız sonuçlara göre koksartroz tedavisinde varus ve kaydırma
osteotornisi yöntemini seçmeye yöneltmi:;;ti.r.
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Koksartrozda Uygulanan intertrokanterik Translasyon Osteotomilerinda
Vidalı Wainwright Çivilerinin Kullanımı ve Üstünlükleri
* Prof. Dr. Ayhan

** Doç. Dr. Önder YAZICIOGLU .
*** br. R. Ferruh İLTER

ARTAMlİR

Kalça ekleminin o~teoartriti Ckoksartrozl,,
kalça f cnksiyonlanıİıda . ö:r;ıeı:pli .bozulduklar
oluşturma.sn nedeniyle, sosyal ve ekonomik
sorunlar yaratan bir hastalık Cl,2,14). 1935 yı1ında Mc Murray'ıiı ilk bildirisiyle, koksartrozun cer.crahi tedavisinde uygulanmaya başla
nan ilıtertrokanterik translasyon osteotomileri, geçen 50 yılı aşkın: süre içilıde. çeşitli modifikasyonlardan geçerek, günümüzde bu
alanda 7 önemli bir yer:kazanmıştır.
Total kalça artroplastilerinin başlangıç
taki yaygını ve ümit verici kullanımı, son yıl
larda ..biomateryeL ve biomekanik yönlerden
Ç9ıt ge,~i$tW,i~8!m~ll'la,. ra~11. s,a,yısı gitr
tikçe .• aırtı;ın yaıııilarla kııEl~ ve . uzun, . süreU
komplikasyqnlarulln ' lıiıdirtl.mesi ' nedeniyle

lıı~~rc_>Jt~ıii~rijluı ~~ı:l~~~~~ Z}?~~p.~
1.

lµğt:p1u;d9~J:Irp:ı:4şt'F: .!=}u .P.:edenle ~translasyo11
osteotomileri· özel!i4le ...•ge,nçlerde ve uygup,

lı&'~ı{;i.:i~~~ia~~~-.~ai#İ> .~a~1ı .hastaıfü:d8.
rıyı

ai-

geçirdci, .patoge,nezi yavı::ışlatıcı hatta. ,ge~.
riletiCi. etİ<llaj Üe. Ön pili.ı;ıa çiliJnişlard\i. c1:2.

3,4,s,6:a,i4>

·· · · · · · · ·

··

Translasyon osteotomilerinde sonucu etkileyen faktörlerin .JJaş,lıcalı:ı,rı,. uygun indil{asyonlu hastaları~ ·. · seÇhni, · ameliyat fekniği,
translasyon miktarı ve kullanilan östeosentez
materyelinıin tipidir;
·
D. ROSBORUGH ve D. J. STILES (1966),
108 intertrokanterik osteotorÜ:iÜ serilerinde %
13 pseudoartroz saptadı.klı:ı.rıru fakat osteosentez plak tipinin pseudo~rtro'i ijtertnde etkisinin olmadığını sa\runmuŞlardır C13L D. WAINWRIGHT ve B. :T. HAMMOD .C1006); relatif
•,

olarak mobil kalçalarda en iyi tedavi metodunun erken dönemde uygulanacak translasyon osteotomisi olduğunu bildirmişlerdir.
Kendi uyguladııkları düz kamalı çivile-ıin kullaa:ıışlı olduğunu, fakat üst fragmanın varusa
kayma eğilimi ve pseudoartroza rastlama ola~
sılığını ortadan kaldırmak için bıçak k[smın
dan transvers olarak geçen vidalı bir' modifikasyon kullanarak başı:ı.rılı sonuçlarr- aldıkları
nı açıklamışlardıır. Kullaınılan bu vidalı tip
çivi osteotomi hattında taşıdığı kuvvet yö.
nünden denenmiş ve vücut ağırlığının üç katını karşılayabildiği saptanmıştır. (16).
·· •.·. G~V. OSBORNE (1966), 40 .olguluk serihiçbir mekanik ve: ·klinik yetersizlik ol-:

sind~

madı'iil:. kullandığı kamalıı 'plağı, yerleştirilme'"'

sindeki ·kölay lik bakımından 'önerıriiştrr ·cıo> ':
s.s. OLSSON, I. F. GOLDIE ve'1L1.K:H. rns:::
TAM·Cl975), AO'nun kompresyoıilu,plağı ve
Wainwright çivisinin'•:kullanildığı .41 olguluk
2 setinin rlldyölojfk·:oonuı;ilarını kıirşılaştır~
malı. olarak. araştırmış ve 'kist ve ;sklerozun
regresyonu yönünden Wainwright tekniğinin
daha başarılı olduğunu bildirmişlerdir (9). H.
WEISL (1000), 757. osteotomili serisinde Wainwrig!ht çivisi ile yapılan osteotomilerin di·
ğer .tiplere göre dalıa fazla pseudoartroz riskıi taşımasına rağmen sonuçta eklem aralığın
da en yüksek artışı sağladığını bildirmiştir
C17L A. REIGSTAD ve I. GRÖNMARK (1984),
Wainw:right çivileri ile yapılan osteotomilerin
5 yıllık sonuçlarının, sabit açılı AO plakların
dan çdk daha iyi olduğunu bildirınişlerdir

(far.:· · ·

* 1. ü.1st. Tıp, Fak. Ort6ped1've. Tİ'avmatülojl Anabilim Dalı Profesörü.
** 1. Ü. İst. Tıp Fak. Ortopedi
travinatolofi Anabilim Dalı Doçenti.
*** İ. Ü. İst. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Asistanı.

ve

t. Ü. İst. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatolqj.i Anabilim Dalında Wainwright çivileri
1974 yıl.rp.da kullanılmaya başlanmış. 1982 yalından itibaren de vidalı mdifikasyonlu tipleri tercih edilmeye başlanmıştır. Biz W ainwright çivisinin bu 2 tipiniµ kullanıldığı
translasyon osteotomilerini rotasyon, varusa
kayma, translasyon kaybı. ve kaynama gecikmesi yönünden kaırşılaştırmalı ·olarak. inceledik ve sonuçlan literatür ışığı altıında sunma çalıştık.
MATERYEL:
Materyelimiz 1. Ü .. İst. Tıp Fak. Ortopedi
:ve Trav:µıatolo.ji Ana.bilim Da.lında koksartroz
nedeni ile Wainwright çivisinin vidalıı. ve vidasız tiplerinin kullanıldığı 2 ayn translasyorı. osteotomisi grubunu kapsıyordu.
'Vidalı Wainwright grubunda 24 hastanıri
25 kalçasına osteotomi uygulandı. Hastalarm
20'si kadın; 4'ü erkekti.· Oste0tomilerin 9 tanesr.sağ tarafa, 14 tanesi sol taırafa, 1 hastada
da bilateral ·yapıldı. 1
Vidasız

Wainwright grubunda 25 hastanın,. 25 kalçasına. osteotomi uygulandı. Bu
gruptaki hastaların 20'si kadıuı, S'i erkekti.
Osteotonıilerin 11 tanesi sağ, 14 tanesi sol tarafa uygulandı.
Deplasman miktarı vidali' grupta mak&mum. % 58, minimum % 28, ortalama. % 45,5
iken, vidasız gırupta maksimum % 75, miIU,~
mum % 30, ortalama % 50.4 olarak saptandı
(Tablo 1>.

SONUÇLAR:
Sonuçlar deplasman kaybı, rotasyon, va·
rus - ·valgus açılanmasr ve kaynama gecikmesi yönünden aynı ayn değeırlendirildi.
DePiasman kaybı : Vidalı grupta kaynama süresi sonunda 5 hastada deplasman kaybına rastlanmadı. 16 hastada % 1-5,4 hastada
ise % 5 - 10 deplasman kaybı ölçüldü. Vida..
sız grupta 5 hastada deplasman kaybına rastlanmazken, ıo hastada % 1 - 5, 8 hastada %
6-10, 2 hastada ise % 10 dan fazla deplasman
saptandı <Tablo 3).
Rotasyon : Proksimal ·fragmanan rotasyonı.1 trokanter mojorden femur baı. tepe noktasını:). olan aralığın aft çapına oranlanmasıyla ölçüldü. Vidalı grupta 6 hastada rotas.
yon saptanmazken 19 hastada % 1-5 rotasyon
ölçüldü. Vidasız grupta tüm. olgulaırda rotasyon saptandı. 17 hastada % 1-5, 6 hastada %
6-10, .2.hastada.da % qan .fazla rotasyon ölçüldü <Tablo 2) •
Vanıs - Valgus açilanma : Vidalıı

:fuacıı. 11 ha.Stada. 0-5°, 4 hastada 6°-10°, 5 has::

tada 11°15° •varus açliamnası saptanırken 2
hastada o-5° valgus açılanması ölçüldü. Vidasız grupta 3 hastada va.ruS " valgus ac;ııa.rima
sı saptanm'adi. 10 hastada 0-5°. 4 hastada
11°.15°, 2 hastada. 16°-20° varus açılanması öl~
çülürken·, aynı grupta 1 hastada 0-5°, 2 hastada 6°-l0°; 1 hastada da 11°-15° valgus açı
lanması saptandı. CToblo 4). "

TABLO : I Olguların Her İki Grupta Cins, Taraf ve Deplasman Miktarına Göre Dağilunı
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grupta

3 :kalçada varus' - valisus açılanması saptan..

·.TABLO : il Olgula:mn l{er İki Grupta Rotasyon Yön'(inden
Karşılqtınlması
.<.

ViDALI GHUP vııwnz .GRUP
W)~'A.3YON

OLMı\Y ANf.AP.

19(%76)

'.ı.'.ı~-10

--

/ll

ve

--

6.(%24)

ıfel~,5 HO'rASYON

H6TA:3}:.0li
l•'AZI.A HOTASYON

17(%68)
6 (',;:;>4)

--

2 (~:,e)

TABLO : III Olguların Her İki Grupta Deplasman Kaybı
Açısından Karşılqtırılması · -

---------+---

Di>l'LASMAN KAYBI YOK
Dı>l,LASMAN KAYBI %1-Lı---=~~'--..+-.:::.:::..:..=I-"-!'.,..--t
DEPLASMAN KA'YB.! %6:-10 1---__:_4.o.:(?.:.::a:..;6..:..)--'--ı- 8 (/~J?)

----

Di~l'~·AS~·~-~_}\l!_-:_!,

2 (%8)

TABLO : IV Olguların Her İki Grupta Varus .• Vallgus Açılanmaları
Açısından Karşılqtırılması

v~p~r,r__GRUP
___ ...JiXJgL~-

iDE.Gi SMEYE1

VARUS '.

%1..,.5
% 6'-10'
%11-1_?
'%16-20

1

H(%44)
4(%16)

'

!
ı

·

1
f

-'--%1-5_,,.--,_r

VALGUS

:

%6-10
%11-1'5 ;

vinM:ız GillfP

·ı'r<'f.<? \

·.~~~L

...

2 (':{,(lj r

·--

'

j

2 (1..8)

-

2(%8)

---

.

10(%40)
4(%16)

-"

,,

Kaynama' gecikmesi : Vidalıı grupta~ hiçbir ·~~lçada kaynama gecikmesi sa:ptam,napı.
Vidasız {P:UPta ise 2 kalçada kaynaına _gecikmesi görüldü ve J::>u hasUl.lara kompresyonlu
AO plaklarıyla reopeırasyon yapılarak :Kaynama sağlandı.
TARTIŞMA:

Translasyon osteotomilerinin koksartrozda ağrıyı geçirici ve patogenezi geriletici etkileri hemodinamik ve biomekanik faktörlerleaçıklanmaktadır C3,7,ll,15l. Kalça ekleminde
kist ve sklerozun gerilemesi, eklem aralığry.n-

1 r1;..ı. ı
2 (1.'8 f
l

(~~4)

...... ~',-.--------~

""":"~'·-·-,

da

artLş sağlama,ve tekniğinçleki kolaylık

nei!e . Wairı,wright çivilerinin .diğer sabit
açılı plakla.ıra olan üstünlükleri çeşitli yayın
larla bildirilmiştir (2, 9, 10, 12, 16, 17l. Wainwriglıt çivilerinde, bazı yazarların ·belirttiği
gipf varı.İ.sa ı:içılanıµa, rotasyo~. deplasman
kaybı ve kaynama gecikmesi olasılığı diğer
sabit açılı plaklaıra göre rölatif olarak biraz
daha fazladır. Bu risklerin o::tadan kaldırl
ması amacı ile önerilen vidalı modüikasyonları, çalışmamız sonuçlarına göre vidasız tiPleıinden daha üstün bir teknik olarak ortaya
çıkmaktadır. Varus - valgus açılanması yöd<:ınL
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nünden iki grupta anlamlı bir- farklılıiknlmri.:: · · i.' Hulth,.. ·A. : · :circulafôiy disturbances in
masına karşılık, vidalı Wainwright grubun-":·""
:osteoarthritis of the hip. Acta Orthop.
da rotasyon, deplasman.kaybı ve. kaynam.&
.Scand.. 28, 81 - 89, ..1958.
gecikmesi olasılıgi aÇis:indan belirg!ri:'' bir
8. Judet,. H. : :Les ost~tomies de translatiüstünlük görülmektedir.
· ı·a:.co'xart
· · .. .. h. rose. R evue de Chir.
ons· ·dai:ıs
Orthop; Tome 58, Suppl. l, 379, 1972.'
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TravmatOloji Korigre Kitahı, 190::100, 1983.' ·
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13. Rosborough, D:, Stiles, p, .. J. : The probderholın, H. : İmmediate effect of osteolem of union .. following intertro·:::hanteric
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Avaskyler NeKrotunun Tedavisinde· lranstrokanterif ·
·Rotasyon Osteotomis,i (Sugioka)
* Doç. Dr. Remzi YÖZ.ÜN

* Prof. Dr. Fahri SEYHAN
Genç erişkenlerdeki Steroid kullanımına
veYa: idyppatik•olan femur başı osteonekrozlarında ideal tedavi metodunu seçmek
biz. ortopedistleri oldukça zorlamaktadır.
bağlı

· Feİn'ur bkŞ[nclaki ... b<>z~lduk .teda:vi .edilmeden bırakılırsa, ilerleyici ofan çökme daha
.genişleyerek· selioıider.• osteor.tritik •değişiklik
Jere'5ebep .olacak, kalça ekleminin subluksasyonu ve e.çkeii osteoar.trozu ile sonuçlanacaktır.

Özellikle genç ve aktif . ola!l hastalarda
bu kötü durumu önlemek a.niacl ile Foraj dediğimiz mekrd.tik odağın• "delinmesi, ·kemik
greflemesi, subkondral spongi()plastisi· ve feınuı: üst .ucınt,unı;V;af.H§t1'.'1 vaı~u,.şpsteotomileri
31"aPQlm~lct.a<:1.ır: Anc;ak aJ.tnan_ $Onuçlar t_atmin

edici

.cJ.eğildi.ir 4, 5,7>.

·

;·İlk•olara.k 1972 yılında Japönya'da Sugioka ·Erişkinlerdeki femur başı. osteonekrozlar
nnın tedavisinde transtrokanterik anterior
rotasyon. osteotomi&h. aalı .yeni tedavi inetodunıi geliştirmiş \Te 191s yılında başarılı soliuçlannı takdiin etmiştir C5>.

. .Aynı yazar 1982 ve 1984 yıllarında da serisin_i genişleterek sonuçlarını yayınlamıştır.
:Du . son yay~nlarındfl, endikasyon sınırlannn
genişleterek Femur başı avasküler nekrozlai"1
yanında Perthes hastalıgında, · Femur başİ
epifiz kaymasında ve kalçanın osteoartritinde de bu tedavi ınetcdunu başarı ile uygula,
roııştı; Femur başının total ve totale yakm
nek:rozlannda hu . ameÜyat kcmtrindikedir

(s,7).

·

·

·

Femur başındaki nekrotik odak en sık
olarak başuianter~ superfofundadır. Baş~ ar-

*

İ.

ka bölümu "genellikle haı;ta değildrr, normal
yuvarlaklığını korumakta ve sağlam bir subkond.tal kemik. ile hayatiyeti olan. eklem kı
kırdağını ihtiva etmektedir'. Transtrokante:"iR
anterior rotasyon osteotomisinde remur başı,
femur boynu aksı etrafında öne doğnı döndürülmekte;•' böylece başın· sağlam ve hayati•
yetini koruyan arka kısmı yük taşıma bölge~
si olan üst kısma geti.irilmektedir. Nadiren femur başındaki nekroz, başın Postero-superiorunda olabilitr. Bu durumda baş arkaya:doğ
ru döndürülerek sağlam olan ön kısmn üste
getirilir:· Bu· duruma da transtrokanterik posterior ıçotasyon osteotomisi denir H,2,3,5,6,7) ~
MATERYAL·- METOD:

Ameliyat öncesi hazırlıkta radyoloji.k iri..
celeme femur başnnın iı.ekrotik ve sağlam
alanlarını göstermesi ve çevirme yönünü ti.
yin. 8,Çisındaii one~lidir.
.
..
.
.,
Hastala-ra rutin olarak AP ve lateral kalça grafisi çektirilir. _Lateral grafinin çekilmesi.özellik arzeder ·:.Kalça 00° rıek-siyon ve 45•
abduksiyona getivilir, iÇe veya dışa rotasyon
yaptırılmainalı·nötral rotasyonda olmalıdır.
Bu pozu standar'dize edebilmek için kalçayı
istenen durumda tutan bir cihaz yapılabilir
(7).

Ameliyat Tekniği :
Hastanın ameliyat edilecek kalçası üstte
kalacak şekilde ameliyat masasına yan yatı
-:ılııı:. Modifiye Ollier insizyonu veya lateral
longitudinal insizyon ile girilir. Daha sonra
trokanter major bir Gigli testeresi ,kesici mo~r veya osıootoın yardım~. ile .kesilerek bura-

.Ü: İstanbul Tıp Fakü~tesi Ortopedi ve:Travm.atoloji Ana.bilim Dalı.

ya yapışan Gluteus medius, minim.us ve peri.
adaleleri ile birlikte yukarı doğıru
ekarte edilir. Krista intertrokanterikaya ya·
pışan dıŞa ro~tor ı:ida:ıeler yapıŞma yerlerinden tamamen kesilerek ayrılır. Yalnız burada Quadratus femoıri.s adalesi :K:esilµ-ken al·
tındaki yağ dokusuna dikkat etmek gerekir.
Zira içerisinden medial circumflex arter geçerek kapsülÜn arka. kısmına geJmektedir. Bu
arter zedelenmemelidir.
formis

Böylece e:\):lem kapsülünün asetabuluma
yed önden, . arkadan, üstten ve alttan rahatÇa görü.lebilir ale gelU-.Kapsül daiırevi olarak asetabuluma yapışn;_a yerinden
taınamiyle ·kesilerek aynlıır.
yapışma

Şimdi sırra

transtrokanterik osteotominii1
gelmiştir~ Bumin· iÇin büyük
trokanteri:Q.. kesilerek ayırıldığı bölgeden ·küçük trokanter istikametinde krista intertrokanterikanın· daiha. diStalinden birbirine paıra
lel bini. önde diğeri arkada iki Kirscner teli
gönderilir ve AP' planda radyografi yapılır.
Eğer 1 radyografide
Kirschner telleri femur
böynu aksına dikse ve birbiri üzerinde binerek bir Kirsclıner teli şeklinde gözül{üyorsa
osteotomi hattı düigündür· ve osteotomi ya-

planlanmasına.

pılıır.

Eğer fenn;ı:r. b~ınd.,a:ki .lezyon geniŞse, başa vaırus

ve, re;troversiyon verilmek isteniyor,..
sa, bu iki Kirschner telinden. geçen düzleinle
10 - 20° açı yapacak şekilde osteotomi yapılfua'ııdır (6).
.
.Birinci osteotomi ile buluşacak olan 2. o~
teotomi küçük tırokanterin hemen· üzerıind~
ı. osteotomi hattına doğru yapılır. Burada küçük trokanterin proksimal fragmana destek
ol:.nası önemlidir. İliopsoas .tendonu rotasyonu kolaylaştırmak amacıyla kesilmelidir. ;
İki kalın Kirschner teli veya Steinman
çivisi osteotomi · hattının· ikıi tarafında birbirine paralel olarak gönderiliır. Boyuri tarafın
daki ba.51 öne doğru çevirmede kullanılır.· İki.
Ki::&:::hner teli· arasındaki açi rotaSyonu gösterir. 70-100° arasında rotasyon .yapılabilir. .

len trokanter major da serklaj veya vida ile
tutturulur. Aspiratif dren konarak yara kap~tılıır~

' 1981 yılında HanSlik osteotomiyi modifiye
etmiş

ve. vida y~rine açılı plak-vida kombine
etmiştir C2l: ·Courpied de vida yerine plakçivi kombinasyonu kullanmıştıır (l}.
Ameliyat sonunda 1 hafta süre ile 2 kg.tik
bir ağırlıkla devamlı cilt traksiyonu yapılır.
Sonraki 2 hafta sadece gece traksiyon tatbik
edilir. Kalça 'hareketlerine 10. gün başlana
bilir. 6 ,. 7. haftada pıU'alel barda yük .vermeden yürüme egzersizlerine başlatılır. 6. ·ayda
ise yürümesine izin serilir. Eğer .lezyon çok
genişse vey:a iki taraflı ise tam yük veq:neye
ı sene soıira başlarur. ·
·.
,
··
Materyalimizi İstanbul Tıp Fakültesi Or,.
top.edi. ve Travmatoloji :Atı.abilim Dalılıda bu
metodla .tedavi ettiğimiz 3 hastanın 4 kalçası
c·lu~turmaktadır.

VAKALAR:

v aka I. : s. Ç. 24 yaşında kız. 4.4.1oo:narihinden önce solda· başlayan.iki taraflı kalça
' ·rısı şikayeti. ne müracaat .etti. Hastamız
müracaatından 10 ay·kadar Ön.Ce devaı:hiı'baŞ
ağrısı sebebi ile çeşitli haStaneierde yfu_tafa:ı\:
tedavi olınuş: Nöroloji kliniğinde 5 hafta süre
ile·. kortizon. kullanmış;
Yapılan klinik.'. mu::ıyenesinde; ., :.Her. ·~W
haı:e~et.leri .%.• ~. orarım,d~
kı~ıtlanmış ve ağrı~ ..· Racl.y:olqjik . incelem,ede
sağ kalçada daha fazla olınak üzere başın
üst ön ·0ö1ilın:füıde skleroz mevcut <Resim
l-2J .. Sağda çöltine .ol~niş: Tcgg ·üe yapılan
Sintigrafld~' avaskÜİer .nekroz. teyid edilmiş,
2s.7.1983 tarihinde .sol kalçaya M. Quadratııs
femoris . pedikÜllü. kemik grefi ameliyatı ya~
kalçanın bütün

pılınıştır.

aı.i0.1983 tarlhinde sağ kalçaya. Sugiokl:ı'
iiın transbrokanterik anterior rotasyori. ostedtomisi yapılmıştır.

·'

Sol kalçada sub;Iwn&;al çökmenin, artmas~
üzerine 26.11.1984 tarlhinde
kalçaya da
başına doğru valgusta' göndenlnieliçl.fr.;Kesi_.. :aynı. ameliyat uygulamnıştır <Resini 3l.
Daha sonra iki frag:manui 3 veya 4 uZ:un

vıida ile osteosentezi yapılir. Vidalar femlllI'
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sel

in:ış. Muaye'nesfüde : Flex. 70°, rotasYonlar kı·
sıt1ı;

Tcgg ·ile Sintigrafisinde sağ f'emur başı.
av'asküler nekrozu revasküla..'izasyon
sn.flıasında olduğu görüldü.
riın

Hastamız,.18.3.1985 tarihinde ameliyat e"
dildi. Ameliyattan 1;5 sene sonra· vidalar çı
karıldı ve yukarıda kalmrş olan trokanter
major aşağ!ya transfer edildi.

Resim

1-2

İlk ameliyatından 2 sene sônra yapılan
muayenesinde : Hafif aksayaırak yuruyor,
flex. 00°, abd. 20°, rotasyonlar kısıtlı olarak
bulunmuştur.

Yaka III : M. C. 22 yaşında erkek. Askerkomando olarak yaparken önce sağda
olmak üzere her iki kalçada ağrı başlamış,
çeşitli medikal tedavHer ve sol kalçaya foraj
liğini

ameliyatı yapılınış.

Mart 1987'de kliniğimize müracaat eden
klinik muayenesinde her iki kalça
hareketleri ileri derecede kısıtlı ve ağrılı. R.
Grafik incelemesinde : Her iki kalça femur
başlarında üst ön kutupta avasküler nekroza
bağlı subkondral çökme görülmektedir. Hastamızın sağ kalçasına transtrokanterik anterior rotasyon osteotomisi uygulanmıştır ve
takibi yapılınaktadıır.
hastanın

Resim : 3
Sağ kalçanın 3,5; sol
kalçanın 2,5 sene
sonraki kontrolünde hareketleri flex. ııo•,
Abd. 30°, rotasyonlar kısıtlı olarak bulunmuş
tur. Hastamız rahatlıkla uzun mesafe yürüyebilmekte ve ağnsı yoktur CResim 4).

SONUÇ:

4 kalçaya uygulanan bu ameliyat tekniği
yeterince tecrübeye sahip olmak
için henüz erkendir. Ancak avasküler femur
başı nekrozunun tedavisinde transtrokanterik
rotasyon osteotomisinin göz önünde tutulması gereken önemli bir ameliyat olduğu kanahakkında

tındayaz.

KAYNAKLAR:
ı.

Resim : 4
Yaka il. : H. Y. 15

mize
da

müracaatından

ağırı başlamış,

3-4

2

yaşında kız. Kliniği
yıl

aydır

önce sağ kalçasın
da topallamaktay-

Courpied, J. P., Lepage, J., Pastel, M. : Utilisation d'un viseur et osteosynthese par
clou - plaque des osteotomies de rotation
de rotation du col femoral. Rev. Chir. orthop. 72, 511 • 514, 1986.

2. Hanslik, L., Scholz, J. : Die chirurgische
Behandlung der avaskularen Hüftkopfnekrose durch Achsenrotatıion des Schenkelhalses. Z. Orthop. 119, 504 - 511, 1981.
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gery for Aseptic Necrosis of the Femoral
Head. Clin. Orthop, 130, 175 - 185, 1978.
5. Eugioka, Y. : Transtrochanteric Anterior
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Bir "acafün Birden Fazla
* Op. :br.. Orhan GİRGİN ** Dr.
. ;,,,,,
İkl'b'~~ak arasndaki boy farkı bazen o
kadLr ç61t ôıur ki; !:asa iarafdaki bir keriıiğin
ctibia veya femurl uzatılması ile veya uzun
tafüfdaki .kemiğin. kısaltma girişimleri ile is;
tenen eşitlik sağlanamaz. Bu durumlarda aynı kemigin birden fozfa veya tibia veya femurun ayrı ayrı uzatılması gerekebilir. Ba. zende uzunluk faırkı o kadar fazladırki sadece.lQı,sa tarafın . uzatılmaları sorunu çözemez.
O zaman kombine bir: düşünce ile olgunun
yaşı uygun ise uzun tarafın büyümesi sürekli
\ay11 geçici olarak durdurulur.

Uzatılması v~ Olgularımır
''* Dr. S~fa

Sualp TURAN

'

EKE .

,-,._

Kısa J:;;v:::ağın uzatılmasıjçin yapilan. ce:r-

rahi gir.isimler,. tibia veya .iemur un, EıPifizin
den ,met~fizinden veya dfafizle~iı1de:iı yapılır.
Uzun bacaktaki· kısaltma.'· girişimleri ·ise/ ço:.
ğuniukla metafizer bölgeleıFderi · yapılan· rezeksiyon ostEiôtorriileri ile sağlarur. 01?,Unun
ya:;:ı ·. uygun Jı:;e. büyüme ·kıkırdakları sürekli
:veya geçiqi Qlarak durcj.urularak eŞitJij{ sağ
lanmaya çalışllır ..
Biz Ankara Numune Ha8tanesi 1. Ortopedi ve travmatoloıii kliniğinde, genel prensip
olarak : KISA BACAGIN UZATILMASINI uygun görüyoruz. Buna rağmen iki bacak ara$1Ildaki uzunluk faırkı çok fazla ise ve biz yapacağımız birden fazla uzatmalarla Cbir olgumuzda 4 uzatma yaptık) bu eşitliği sağlı
yamıyor isek o zamanda uzun bacağın büyüme kıkırdağıruı (uygun yaşta) Blount yöntemi ile geçiai olarak durduruyoruz. cı olguda
sürekli du:rdurma yapılmıştır. T. Y. 16 yaş)
Kliniğimizde

tibia diafiz

JJ)78, femur diafiz

uzatmalarına

uzatmalaı:ı:ına

1980, epifizden femur ve tibia uzatmalarına 1982 ve metafizden tibia ve femur uzatmalarına 1984 yı
knda başlanmıştıır. 1978 - 1986 yıllarında yapılan uzatmaların toplam sayısı 490 dır.

Kliniğıimizde yapılan

llzatma

bu ..dört tür kemik
hepsi (490 uzatma} tageliştirilen · özel cihazlarımızla

giıişirı:ı,lerinin

~afırruzdarı

gerçekleştfilm!şür.

1!)81 yılında VII. kongremizde · CAdana>
tibia uzatmalarını, ·1983 yılında VIII. kongremizde .CUludağ> femur uzatmalarını, 1985 yı
lındaldIX: kongremizde .ise (Alanya) epifiz uzatmalarını yayınlamış. ve teknik yöntemlerini ve cihazlarını size sunmuştuk. Bu nedenle
bı'.i'bÜdiricİe telaıik bpgilere değ~iyeceğiz. ·

. ... A:: Nuı:nl:file.,. Hastanesi L Ortopedi .ve
Travmatoloji Kliniğiiide 1978 - 1986 yıllarında
yapılan 490 ~~ttn~rim anatomik bölgelere
görrd dağlı:inlı şöyledir :
·
Tibia

Dıiafizinden

305 uzatma,

Femur Dia,flzinden

•54 uzatma,

Femur ve Tibia epeifizlerinden 122 µzat-

~··

Metafizlerden. ise 9 uzatma
490 uzatma 456 olguya

yapılmıştır.

uygulanmıştır.

Di-

ğer

bir değerlendirme ise şöyledir. 26 olguya
61 uzatma yap1lmıştır. Aynca bunların 9 unun uzun bacağının büyümesi durdurulmuş
tur. Cepifizyodez yapılmıştır}
26 olgunun kısalık nedenleni ise şöyledir:
ıo

Poliomyelit Sekelli

olgu

Doğmalık kusalık

7 olgu

Enfeksiyon sekelli

4 olgu

3 olgu

Travmatik nedenli
Epifiz hast.
28 olguya

ise

1 olgu

ile

yaptığımız

manın dağılımı

'' Ankara Numune Hastanesi I. Ortopedi ve Travmatoloji
** Ankc.ra Numune Hastanesi I. Ortopedi ve Travmatoloji

nedeıi

birden fazla uzat-

şöyledir.

Kliniğıi Şefi.
Kliniği Asistanları
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7 olgunun

tibiası

ve femur u birer kez, dia-

fizden,
3 olgunun femur ve tibiası birer kez epifiz-

Uzatma işlemlerinin uzunluk sürelerini
dikkate alıınırsa, yapılan işlemlerin nekadar
uzun sürelerde gerçekleştiği hesaplanabilir.

den,
3 olgunun femuru biır kez,
dilil-fizden,
3 olgunun

aynı tibiası

tibiası

iki kez

1. GİRGİN O., KURULTAY R. : Result of sur-

iki kez diafizden,

.

2 olgunun femur u ·iki kez epifizden,
2 olgunun femur u birer kez diafizden ve metafizden - tibiasa bir kez diafizden,
ı

olgunun

aynı tibiası

3 kez diafizden,

"

1. olgunun aynı tibiası · 3 ·k~z
ı

epifizden,

olgunun femur u 2 kez diafizden, 1 kez metafizden ve tlbiası 1 kez diafizden
·uzatılmıştır.

1 olgurıun femuru hem diafizden, :hemde me-

.

.

tafizden birer kez uzatılmıştır.

2. olgunu~ Übiası +kez .epifizden,

1

k~z ğ.e

diafizden uzatılmıştır.
,,
(Olgulardan
ı inin
diyafiz uzat.
.
'
ması sürüyor).
''

KAYNAKLAR:

'

gical lengthening of the tibia with a surgical apparatus. 7. Thİnt. Cong. of ort. and
Trav. Sur. Mid. est Count. 1982 Roma Abs .
S. 26.

2 GİRGİN O. : Özel cihazımızla yaptığımız
tıibia uzatmaları VII Milli Türk Ort. ve
Trav. Kongre Kitabı Sayfa : 86 • 89, Emel
Mat. Ankara, 1983.
3. GİRGİN O. : Kendi Cihazımızla yaptığı
mız Tibia Uzatmaları A. Numune Hastanesi Bulteni Yıl. 24 Sayı 1. 1984.
4. GİRGİN O. : Kendi Yöntemimizle yaptığı
mız .Femuır
Uzatmalarının ilk sonuçları,
VIII. Milli Türk Ort. ve Trav. Kong. Kitabı
Sayfa: 174 - 176, Emel Mat. Ankara, 1984.

bacağımın

5. GİRGİN A. : Femur Uzatmaları JX Milli
Türk Ort. ve Trav. Kongre Kitabı Sayfa :
7 - ıo, Emel Mat. Ankara 1986.

BÜ. olgulardan 8 inin planlanan uzatmaları daha bitmemiştir.
Belki bir veya daha
fazla. uzatmalar yapılar.:aktır.

6. GİRGİN O .. TÜMÖZ M. A. : Epifizden Tibia ve Femur Uzatması IX. Milli Türk Ort.
ve Kongre Kitabı Sayfa : 134 - 137 Emel
Mat. Ankara 1986.

ı'.•

Bu olgulardan 9 unun uzun
epifizirte eptfiiyodez yapı1ıiı.ıŞtır.

,ı·····
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Alt Ekstrenıitelerin Eşitlenmesi için Geliştirilen
Özel· Cihazla 'Uzatma Tekniği
* Yrd. Doç. Dr. Yener SAGLIK

** Dr. Temel TACAL,

·

** ·Dr. H. Serdar .ÖZJJARLAS,

** Dr. A. Kemal US

,'.}·
1~ '

1985-1985. ya.Harı arasında 25 hastanın alt
ekstremitelerlnde uzatmaya gidilmiş. Bu nedenle 4 femur ve 21 tibia uzatmaya tabi tutulmuştur.
Burada femur için ortalama 6,5
cm., tibia için vesati 4,5 uzunluk sağlanın.ıştır.
Dr. Çakırgil'in geliştirdiği özel bir uzatma cihazı ile uzatma limitleri yukarıdaki ortala.ma
hudutlar alnında kalmak ışartıyle hiçbir -::iddi
komplikasyona. rastlanmamışt:ır.

Alt' ektremitelerde uzunluk farkının telafisi uzun yıllar Ortopedik Cerrahinin önemli
sorıinlanndan biri olmuştur.
Ayakkabının
yükseltilmesi, breysler, kaba sakil Orthotik
cihazlarin ,kullanılması gibi cerrahi olmayan
mctodlar uzun zaman ortopedistleri meşgul
etmiştir. İskelet maturitesinden Önce, uzunluk farkının nisbetten az olduğu vakalarda
kontolaıteral Epiphyseodesis ye 3 cm. üstündeki uzunluk farkıiı.ilii ise, Iasa tarafın uzatılması. seçilecek tedavi yolu olmalıclıır. Bu teda'\[i pr~lısi~ 1905 de Codvilja tarafı~d;m ta~
rif edil:rn.i§tlı:'. W21 ..de Putti. u,zatmada tadrici
ve. devamlı: :tr:~ksiy~mun .öp.emini v:µrgulamış,
1927 de Abbott.geliş:tin:liği bir. uzatma cihazı
nıı l;:ıııse .etmtşı 195,2 ,<;le Anderson (6) Abbott
tipi bir oi,lı.8ıf'! yaparalr:71 çocuk üzerfndeki
&9ı,:-uçlar,ını s~;rgil_emiştir.; Kısa uzatmalar .tek
&eansla .b:i:r a,rp.eliyatla· sağlana'Çfürse de, daha fazla, uzı;ı,tmalarda yavaş. ve devamİı dis~~
raksiyon mel;pctu tercih ,!:ıdilmelidir. İşte .bu
ma,ks::ı.tla· §r?-fımız,d;:ı.rı. basit, pratik bir uzatma cihazı. ıse.lJştiJ:ıi}miş _ve emniyetle kullanıl
maya ba.-şlanmıştıT.

: ;

Bu· cil1azla uzatma. 4 cm.. altındaki k:ısa
gereksizdir. Bunlarda cerrahi dışı
diğer metodlar~a,lasalıklar kompanse edilebi~
liı:. Ancak~ 2 cm: üstüı;ıdeki kısalıklarda ayak~
kabıınn yükseltilmesi veya bryslerin kullanıl
ması hastalar tarafından pek · arzulau'maz.
Bunlarda da Epipbyseodesis ameliyatı uygu~
lıklarda

lanmalıdır.

Koopere olmayan juvenll, ileri yaşlardaki
adolesan hastalarda bu ameliyat kontrendikedir. ı yıl kadar çahşmaınanın yaratacağa sosyoekonomik ve psikolojik sakıncaları ve bazı
tıbblproblemleri
olan 20 yaşın üzerindeki
hastala'::"da da bu ameliyat kontrendikedir.
Extremiteyi uzatmadan önce, diğer tibia
ve femurdaki aks bozuklukları, kalça, di;ı;,
ayak bileği kontraktürleri, physeal yaralanmaların sekeli anormal kemik bü-yümeleııi gi~
bi ek .problemler extremitenip. ,uzatılması
ameliyesinden önce düzeltilmelidir.
Bu

ameliyatın _dezav~ntajlı

yönleri ise:

Hastanın 4-6 hafta' kı'tdar 'hastanede yatrriasi

nedeniyle özellikle ücretli hastalar içıin bu
ameliye, diğer ,ameliyatlara nazaran .d. ahı;ı.
kabaırık bir masraf faturasi ortaya çıkarlır:
Ayrıca ameliyat teknik açıdan Epiph.yseodel:
sis veya lasaltma osteotomi ameliyatlarına
nazaraırl: daha güçtür. Bir diğer mahzu'rl~'ta7
rafıda, uzatma sonucu defektin
dolmaması
nedeniyle kemik grefi ameliyesinin ilavesi
halinde bazan. iki yıl kadar o extremite üzerine yük veremeyiidir. Halbuki kısaltma oste~

* A. Ü. Tıp Fakültesi İbni Sina Hast~esi Ortopedi ve Travı:\J.atolÖji 'Anabilim Dah Yrd.
Doç. Dr;' : '
.
Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Araş.tuma Görevlileri.
Bu çalışma Prof. Dr. Güngör Sami Çak<rgil'in yöneticiliği ve katkısi ile yapılnınştır.

** A. Ü.
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otomisinden sonra hastanın desteksiz yürüyebilmesi 8-12 hafta sonunda imkan dahiline
girer.
MATERYAL ve METÖD :

1965 - 1985 yıllan arasında Ankaıra Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Çankaya Hastahanelerinde 25 hastaya . alt extremitelerinde
uzatma yapılmıtır. Bu guruptaki hastalardan
16 kadım 9 erkek idi. Gene bu gurupta 4 femoral 21 tibial uzatma uygulandı. Üç hastanın
aynı tarafında tibial ve femoral uzatma birbirini takiben, bir hastanım ayın femuruda
4 yıl ara ile iki başarılı uzatma uygulandı:
Ameliyat yaşı 4,5 - 19,5 vasati 11, hasta taakibi 2 - 8 yıl er.talama. 4.5. yıl olarak kaydedildi.

Bacak

eşitsizlik

sebepleri Tablo 1 de gös-

terilmiştir.

EŞİTSİZLİK SEBEPLERİ

----·----·-------------.,.-----Sebep

Hasta

Pyseal yaralanma

2

Poliomyelitis

.11

Osteomyelitis

2

J(ı::ık-Malunion

3

Konjenital Tibial Hipoplezi

1

Opere Konjenital Kalça

Çıkığı

4

Opere Perthes Sekeli

2

Kalçanıın

1

Süpuratif Aırtritis Sekeli

Opere Coxalgia Sekeli
TOTAL

Sayısı

1
25.

Kısalığın telafisinden önce 3 hastada' femur, tibiadaki aks bozuklukları, 2 hastada
kalça, diz ve ayak bileği kontraktürleri, 4
hastada konjenital kalça displazisd nedeniyle

Ameliyatın ertesi gününden itibaıren koltuk değneklociyle yük vermeden yürüme, aktif .adale egzersizlerine başlanmıştır. Dıirenç
karşısında· aktif ve .. zoriayıcı pasif egzersiz..
lerdon kaçırulmııŞtır.

Postoperatif devrede dizin flexionu 60°.
dizin extansiyonu 165° üzerine çıkamıyorsa,
hareket açılan normale gelinceye }ı:adar uzat..
maya ara verilmelidir. Keza ayakta tibial
uzatmaya bağlı Equinus deformitesi 10° plantar fleksiyona kadar normal kabul edilebilir.
Uzatma günde 1-1,5 mm. geçmemelidir.
CERRAHİ TEKNİK :
Tarafıımzdan geliştirilen teknikte femur
ve tibanın mid-dıiafizer bölgesi horizontal
planda Z plasty ile uzatılır. Bu maksatla havalı kemik testeresi kullanıl!ır. Uzatma sıra
sında fragman uçla:nnın
deplase olmaması
için iki uçtan gevşek olarak tel serklajı yapı
lır. Alt ve üst fragmanlar uçları yivli ikişer
adet steinmann çivileri ile tesbit edilip, bu
çiviler, tarafıımzdan geliştirilmiş özel uzatma cihazına tutturulur CŞekil 1). 4 çivi ve
uzaıtma cihazı fragmanları çok stabil tuttuğunda ayrıca alçı ile yapılacak bir ek;~ternal
fiksasyona gerek yoktur.

FEMORAL UZATMA:
Hasta ameliyat masasına prone pozisyonda yatııırılır. Lateral ensizyonla femurun dia~
fizi ve proximal ucuria varılır. Subtrokanterik bölgede periost uzunluğuna insize eddlir.
Korteksin 2/3 kısmı drill ve osteotom kullanarak kesilir. 1/3 medial kısım osteoklosis ile
(elle) kırılır; kemik uçlarının ağrılı sürtünmesini önlemek için 5 mm. distraksiyon yapılır. Çiviler geçiriliır, tabakalar dikilir.. Uzatmaya iki hafta sonra başlanır. Günde 4xl/4
inın: Ü mm) uzatma yapılır. Uzatma süreleri
tlbia ve femuırda 4-6 hafta, humerusta 3 !hafta
devam ede·~. Hastaların ortalama yaşa 17dir.
TİBİAL UZATMA :

cerrahi müdahaleler yapılmnştır.
Hasta ameliyat masasına sırtüstü yatırı:Bütün vakalar anıeiiyattan öiıce ractyog- · lır. Turnike altında yapılan' ameliyat, 'önce
rufik kısalık ölçümleıi
COrthrolutzeno- fibulanın 1/3 distal Kıs:imdan havalı testere dle
gramsl, kemik yaşı tesbiti• yapılır1ıştır. ,
, osteotomy. ve d~stal ucun tibiaya vidalanması
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ile ;_başlat\ ·,Anderşoı:ı. ;®kniğinde, · fi'!Juladaı:ı. •2
mm;- pir _,segme;nt rı;ı:ı;eke; ~dilerek _fibu1a ile
ti]::ıia arasına. yerleştirili;r.:. .
; Tibii:vdiafizinin orta' bölüm 8-9 cm. eğri.
biiensizyonla cilt altı dôkusmiu dekole etme~
cle'n: deri dn5izy6nu periosta'kadar de:inleştirilir.
Periost H harfi şeklinde kesilip, tibiadan
Çepeçevre sıynlır. Tibia diafizer bölgesine
ş - ·7 cm. uzunluğunda, horizontal planda, hava11 testere ile Z plasti yapılır. Kesi yerlerinden ı-1,5 cm, uzakta kesilen ·kemiğin alt ve
üst ucuna ince serklaj telleri sar.ılıp fragmanla:ın
kaynamas:na mani c-lmayacak tarzda
gevşek olarak bağlanır. Bu teller başta kalın
fragman uçlarının angulasyon yapmamasını,
depla.Se olmasını önler. Daha sonra alt ve ü;;t
fragmanlann sağlam kısımlarına ikişer adet
ortası yivli· Steinmann çivileri geçirilir. Bunlaır iki adet özel uzatma cihazına bağlan~r.
Kemik uçlarının sürtünerek ağrıya yol açmamasıı için ilk aşamada 5 mm. uzatma yapı
lır. Periost O dexon ile tek tek dikilir. Deri altı
yağ dokusu oo dexoilla gene tek tek dekilir.
Deri ipek diktşlerle kapatılır. Uzatma 6 cm;
fazla planlanıyorsa, ki maksimal 7-7,5 cm. üstüıie Çıkılmamalıdır, bu ameliyatta aı:;il tendonu da uzatılmalıdır.
Uzatma cihazıunn. somunu ı tam devir
1 mm uzunluk kazandırır... Böylece
kemik 4 - 6 haftalık sürede 40 • 60 mm. uzatılır. Uzatma sırasında ayakta uyuşma, igne.
lenme, reilkte siyonotik değişiklik gibi aınor
mal durumlarda uzatmaya bir iki gün ara
verilip, sonra tekrar devam ediliır. Uzatma
tamamlandıktan sonra ste-inmann çivilerine
ince tahta plaklaır yerleşt:irtlerek uzatma cihazları çıkartılır ve kruris dizi altına kadar
çivi uçlarını da içine alacak tarzda sirküler
alçı bandaıiuna alınıır. Ve hastaların çift koltuk değnekleriyle yürümesi, dizin fleksiyon
ve ekstansiyon hareketlerine müsaade eddlir.
3 ay sonra çiviler çıka;rtılarak PTB alçısı ile
parsiyel yük vermeye müsaade edllir. Bı:ınu
takibeden diğer bir 'üç ay sonunda da, radyolojik kontrollerde yeterli o$söz ·konsoludasyonun görülınesiyle tek bş.stonla tarı;ıf üzerin~
tam yük yükle;nmesine müsaade edilir.
nellikle 6 ay sonunda uzatılan kemiğin . boşyatıığnda

Ge.

luklan periostal kemikleşme.i!e;.dqla.ı;; 11 yaüzerindeki hastalarda, 6 ay geçmesine
rağmen yeterli bir ossöz konsolidasyon: görülemezse hiç beKlemeden lokal ·greft tatbikine
geçilmelidir.
şın

SONUÇLAR:
.Bu gurupta .4 femur 21 tibiaya müdahale
•2;9-7.9 ortalama 6.38 cm. uzunluk el:
de edilmiştir. Her ne kaadr literatürde 12.9
cm. uzunliık kazanıldığı yazılmış ise de duydiıkla:·ımız, yurt içi ve yurt dışındaki izlennimlerimize göre postoperatif preblemler
arzulanmıyorsa uzatma 6,5-7 cm. üstüne çık
mamalıdır. Gene literatürde aynı femurda iki
ba02ıcı11
uzatma ameliyatı ile 15 cm. (8+7
cm.l uzunluk elde edildiği kaydedilmiştir.
edilmıiş,

25 tibial uzatma 2,8-7.5 ortalama 4.77 cm.
uzunliık

edilmiştir. Genel literatür taratarafta iki ayn ameliyatla tibia
ve femurda yapılan uzatma ile 15.9 cm. kazanıldığına rastlanmış ise de bunun
oldiıkça
riskli ve cesaret iŞıi olabileceği kanaatıilı taşı
yoruz.

elde

masında aynı

Uzatmadan sonra Cast-brace ile yürüme
müsaadesi femur için ortalama 22 hafta, PTB
alçısı ile yürüme tibia için ortalama 42 hafta
olarak kaydedilmiştir. Gerek Cast-brace, gerek PTB alçılarıı ise ortalama üçer ay süreyle
tesbiti devam ettirınelidıir.
KOMPLİKASYONLAR :

4 pin-track infeksiyon gelişmiş, bunlar
gerekli antibiotik tedavi ve lqkal yara bakımı ile iyileşmiştir.
2 Tibial uzatma vakaı;ında kaynama gecikmesi müşahade edilmiş, bunlardan biri
Phemister tekniğinde grefleme, biri de PTB
alçısında magnetik alan stimülasyonu ile tedavi edilerek şiafya kavuşmuştur.

Literatür vakalarında gÖrÜıen Osteomye.
ıitıis, Osteotoılıi kore.ksiyonü gerektiren anguier defonnite, thrombephlebitis, superfisyel
yara in:feR:siyonll.; in.Sizyoh yerinin aralanması ve kemiğin ortaya çıkması,· gerilmeye bağlı
cilt; nekrozu gibi .komplikasyonıardan hiçbi;i~e, bizim .s~l~dera.St18.nnıaID:iştı.J:'.. :

525,.

,
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· .4It .extr:.e.mitelerd.~eşitleme· için

duğumuz

metocl. ,y:aı:ıi. z. :glasti

başvur~

tarzındaki Cıs~

teotomi ameliyatından. ~o~ra uyg\ılanan tedrici ve devamlı distraksiyon ile çok başarılı
sonuçlar almış bulunuyoruz. Günlük uzatma
1,5 mm. yi geçmemelidir. Uzatma 3-4 cm. ye
erişince güiılük uzatma 1 :mJ:n. ye düşürülür.
Zira gerğin · adalelerin ağn .yapma5ı ·hastayı rahatsız edeır. Bu:nedenle ameliyenin son
bir-iki haftası' tizatma: işlemi gün aşın .yapıl
malı, böylece gerilen yumuşak dokular kendilerini bu gerğinliğe ·adapte olmasına imkan
verilmelidir. 'Bu serimizde hlçbir nörovasküler komplikasyonla karşılaşılmadı.
Uzatmada kemikleşme yaşı tamamlanmaise, bu yaşa kadar gene bir eşitsizlik gelişeceği düşüncesiyle kemikte planlanandan
daha fazla uzatma yapılmalıdar. Anderson ve
ai·kadaşlaırnna ait kemiğin büyütme tablosuna
göre hesaplanır.
mış

Bu teknikle

uyguladığımız

ameliyat seri-

siiı.de herhangi· blr ciddi komplikasyona rast-

lanmadı. Çivilerin gevşemesi, pin-track infeksiyonu, ayakta equinus kontraktürü gibi
Ö:neinsiz/komplikasyonlar konservatif tedbirıerıe~sekel bırakmadan iyileşti. Hiçbir osteo:myelit, ·nörovasküler komplikasyon müşa:hade
edilmedi: Bu da nmhakkakki uzatmada aşırı.
lığa kcçmamış olmamızdan. kaynaklanmaktadır. Anderson ve arkadaşları tarafından tavsiye edilen limit,: ~k·· ofr kemik. için' maksimal uzatma 7,,5 cm.dir, Bizim vakalarda uzatfui:). <l,aini~ i~ cw'. nti:Uiıt~cta 'kalmıŞtır. Komplikasy6niari gÖrÜifu.J~ olmıı.sıının sebebi bu~
dur.
,·ı •. ;.,:o ·. ·' 1

ı psöd.8~tto2Ç'1 k'ıiı'.yriama gecikmesi görb.i'en iki. yal{~ diŞırı'.(fu; non~uniona rastlariı:hadı. Buiılar · c:iıi Phemıister tekniğinde grefleme aiı.1~H1a~ıii.iliifı soiıfa şifa buldu.
.

ı!.L~;:J.:7::'·

,·

'

SUMMARY:
''.
,: .':.:
'

',,~"}:

· LENGH:ÇHEN'ING OF THE LOWER EXT~
EXTRE:M;ITY. ',· ı: •·
BY OUR SPEGI.ı\L M.ETHOD AND
APPARATU$.

Twentyf:l{re ··patients underven:t 'lengtheningg of the lowet extremity between 1005 -
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iooo there
!~moral tına twenty':one· tibi!.
al· lengthenİngs. ··The avarage leıigth gamed
was 6.5 cm. for the paiieıits with' the femoraı
length,eınings and. 4.5 cm. for tho.se ,with ·tibial
lengthenings ...Wl>.ile .t:ııe ov:er-.~11 ce>nıp}ica.tioµ.
rate was 10 percent, it did not significentlY.
effects the ultimate goal of equali~ation
limb length.

çf

W e think that our special method and
apparatus js the procedure of dhoise for COI1.tinous distraction lengthening when the. severity of the limblength. Iın equality merits
major surgical intervention.
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Kliniğimizde

Uygulamaları

Eksternal. fiksatörlerin Yeni
.. Ön Bildiri-

* Prof. Dr. Orhan ASLANOGLU

... Doç. Dr. Şahap ATİK,

(*)

* Dr. Temel OGUZ

Açık' kırıklarda

Eksternal Fiksatör uyguBULGULAR:
bütün ortopedik cerrahlar tm-a- .
Doğuştan Pes Ekinovaruslu hastalarda
fından kabul edilmektedir. (1) Aynca ekstreal Korreksiyon kaybı olmadı.
mite uzatma amacıyla (gerek metafizde:ıf ge.
rek epifizdenl da Eksternal Fiksatör kullab) Dolaşım bozukluğu, deri nekrozu ve
nılmaktadır. (2) Öte yandan birçok klinikte
enfeksiyon görülmedi.
pelvis kırıklarının tedavisinde de Eksternal
c> ·Pin tract" enfeksiyon oluşmadı.
Fiksatör tedavi alanına girmitir. (3)
laması arlıık

Bu

uygulamaların ba~anlı sonuçla..-ından

Eksternal Fiksatörü
klinik olgularda kullandık.

aldığımız cesaıretle

şik

deği

Gonartrozlu hastalarda :
al
ğırlık

Erken ambulasyon
vererek>.

sağlandı

(tam a-

b> Diz haTeketlerinde sertlik olmadı, 100°.1100 fleksiyon sağlandı.

GEREÇ ve YÖNTEM :

Mart 1986 - Şubat 1987 tarihleri arasında
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalında değişik tanı
larla tedavi yapılmış ve Eksternal Fiksatör
µygulanmış ondokuz hasta araştırmaya dahÜ edd.ldi. H~t;ilafin ·;aşlan 3 He 66. arasında
idi. Hastalaru'l. tanılarının ve yapılan tedavi~
lerinin dağ1lıniı Tablo l'de görüldüğü gibi idi.
' Genel Anestezi altında ve turnike uyg1.ilanarak, cerrahi tedavi yapıldıktan sonra ay"
nı seansta Eksternal Fiksatör uygulandı. Eksternal Fiksatörlerin çıka."tılma zamanları

El Falanks kinklwda :
a) MP eklem ve el bileği eklemi UpmObilizasyonuna gerek kalmad~.
bl Postoperatif
mümkün oldu.

erken

rehabilitasyon
~ · ;r

Aşil tendorı. rüptürü ve flallliks. Valgustl
olan hastalarda :
al

Erken yük verildi.

bl

Eklem sertliği olmadı.

Kalkaneus Osteomyelitinde :

Pes Ekinovaruslu hastalarda genel anestezi altında ~e uyluğa turnike 'uygulana:-ak
cerrahi korreksiyon yapıldıktan sonra, tibia:,
kalkaneus ve metatars dıistalinden birer tane
Kirs:~hrier. teli geçirildi. Bu teller mini eksternal fiksatöre koopere edildi.

al Ayak tümüyle antiseptik solusyon
dolu küvete sokulabilmekte ve pansuman
kolaylamaktadıır.
·

Ameliyattan üç hafta sonra teller ve Ekster~l Fiksatör çıkarılıp polietilen mold uygulandı. Üç iİa altı ay sonra ortopedik bpt
giydirildi.
·

, Doğuştıın Pes Ekinovarusun cerrahi olı_ı,r~ dÜzelWrnesinden sonra yapılan uzun bacak alçısıriın bçızı komplikEıSyO:ıfları bilinmek.
tedir. C4,5J Bunlar :
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bl

Erken yük verilmektedir.
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TEDAVİ

TANI
DoğuŞtan 1P~s. Ekinovaırı.is

Gonartroz
Aşil Tendonu Rüptürü (geçl
J\$il. Tendon Rüptürü CAkutl
Halluks Valgus
Kalkaneus Osteomyelit
, .El Falaı;.ıks kıımkları

SAYI

Gergin yU.muşak doki.ılaırın cierta.l:ii.
olarak gev.şetilmesi
Yü.lı:sek Tibial Osteotomi
Sakonder Onarım
P;:imer Onarım,,
Mc Bride
Küretaj
Açık Redüksiyon
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Tablo. I : Eksternal Fiksatör uygulanan

haStı.\lann tarullarınm

ve

yapılan .tedavileriıı

,

dağılımı.
••&ı••
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Doğuştan

"U
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Eksternal Fiksatörün Uygulama Süresi

·TANI

Pes Eldnovarus

Üç. Hafta
Sekiz Hafta
Sekiz Hafta
Altı Hafta
Altı Hafta
Sem· Hafta ·
Dört Hafta

Gonartroz
Aşil Tendon Rüptürü Cgeç)
.Aşil Tendon Rüptürü Cakutı
Halluks Valgus
Kalkaneus Osteomyelit
El Falanks Kınkları

---------------------------~*''"--·fl-"f''-"""""---

Tablo II : Eksternal Fiksatör uygulama süresi

ı

- özellikle tombul

ayaklı.

çocuklarda

alçınıın iyi mold edıilememesine bağlı korrek:

~iyb'n kaybı ve· rocker - b'otto:in gibi deförmitelerin oluşabilmesi.
2-

ne

bağlı

Ödem nedeni ile ·alçının gevşetilmesi
korreksiyoh kaybı oluşması.

Ödem nedeni ile alçı vurnnası, yumuşak. dokulaqn. dolaş~ının bozulması, ·doku
nekfo~ü ve' eri.~e'ksiyon oluşması.
3-

4 - Ameliyat yarasının pansumanı.için
alçıdan açıılan pencerelerin alçıyı deforme et~
mesi ve etkisiz hale getinnesi.

Quintin C6l ve arkadaşlarımın .çocuklarda da eksternal fiksatör kullanılabileceğini
bildirfuelerlnd~n ceseret ·alarak, d.oğuŞtah pes
ekinovarus tedavisinde alçı yerine ekstetriai
fiksatör ki.ıllanniayi ·düşündük.
Daha önce iki defa ameliyat olan ancak
nüks nedeni ile bize baş vürari 'hastada ilk

':.~28

uygulamayı yaptık. Daha .önceki ameliy°at
~kariarı iledeni n~ ayakta. yumuşak doku1a.
rıri bEis1erilneM iyi değildi. cerrahi· ıtörreksi
yon süi'ı.ıicu bu ayağf alçı içine koYınan1n ba!zı riskle!I]i.ni göz. qnüne alarak eksterµal fiksatör uygula<lJk. Sonuç başarılı ol~ca uyg:u,_
lamaya de~am
ettik.
·
·
· :. .;
.
~

.Açık. kıırıklarda ~ksternal

.fiksatör ;uygu~
bütün ortopedik cerırahlar. tarafından kabul edilmektedir: Bu Çôcıikl.arın
~9ılfı ~rıklar\iÇPl ,cie g~çerlicqr.
·
•ı
laması artık

Ancak. pes. eldnovaruslu çocuklaırda sağ
lam. kemiklerden ~Kirschner. teli geçirilmesine
iki şekilde itiraz edilebilir:·
ı

lit.

- Büyümeye olumsuz etki.

2 - ·ÇiVi · yolu· enfeksiyonu
.

.

.

ve 'osteomye:

Oysa geçirilen çiviler -epifizlerden uzaktadırlar ve el cerrahisincte kullandığımız• ince

çivile::-dir. Turco'nun korreksiyonu korumak
talonaviküler eklemden geçirdiği

.amacıyla

risinde idi ve topuk medialinde ve lateralinde
iki adet fistül vardı. Ekst'ernal fiksatör ile

::av~IT~··Jiiirailiebçi~fx~i~~';~Jdht~d[ı~ ~!{tIBB~

t ~~~n ~~~~~~~~ı*Fak

nkları ve DKÇ tedavisinde iskelet traksiyonµ

Et f8t\w;lJIB.)mITTlklanpdı:ı. ~ eklem ve el
için değişik anatctm'ik
Oölg~leriien
g~.frdiği~:
·b··~ıe···'··e··:.:.b·
.... 1....:ıdı"'',
'm"'' ·'h''as·
talann eIle, · . ~t~ •· ·
· ·
• · •· · • ..
·
., ., ı gı• s ~· es'~·-....:
~ uu tıAl
gı· ıç
·
miz Kirschner çivilerine bağlı kayda değer rini hemen kullanmaya· başlaması mümkün
bir e:ı;ıf~k~J,?'o:n. ya: .da 1:>.aşkaJ;ıir. ~onıpli;K~~Y,On ·xöldu .·.
.
"
görüyörtn.uyuz?Üstelik ameliyattan.üR hafta, .•• " '
sonra ayakta ödem inmi$;~~;;~ı1Ş~k cto'kl'.ı.
SOn:fıç:oıani:k;' cerrahi tedavilerinden sonlar iyileşmeye yüz tutmuş iken Kirschner çi- ra alçı yerine eksternal fiksatör uyguladığı
viletb:ir Çikartıp, uzun· hacak alçısına g~- ınız liastalarda ..yara bakmıı: kolaylaştığı gibi,
nıektey:iZ. Hasta sayımız azdır ama 'sonuçlar
fonksiyon kaybı minimal olmaktadır. · Buna
cesaret. vericidir.
karşılık: .bir .komplikasyon söz konusu değil
dir.:
J)oğuŞtan pes ekinovanıs .cerralıi · tedavi~
si.J;ıd~ eksternal fiksatör uyguladığımızda :
K A.Y N'AKLAll:
1 - Korreksiyon kaybı minimaldir.
.2 :__Yara bakımı çok kolaydır.
1. '.Asıanoğlu, q;,Ayas; L Kaymak, ö., O. ş ..
K;uriak, F. : T!"e~tnıent of the open . tibia
1 ~.:Yia:sa Emfe~ı?i~<?~:tı JiO~t;ııı.-.
fraet~es ~tııexternal fixator. Orthop~a,.:
4:•~.Dolaşım takibi.daha .kolaydır.
dks:>ı984, 1fo> : ooa.
5 . ''.Doku nelfr~zu olrhaktadıır.
2. Brook;er, A.F:, Cooney,. W. P., Chao, E. Y. :
Dolayısıyla Özellilfle nüks nedeniyle amePrinciples ofexternal fixation. Baltimore,
Willi~s ~cİ Wftkins, 1983. . , .
.
liyat edilen; •yumuşak dokuları çok: safğlıklı
olmayan ve alçı: ile hakfin ollinniası güç olan
tombul· :ayaklarda' eksternal'·fiksatör · uyg{ı1a.: 3. Aılzel., S.·~H:· (guest· editorJ : Current con"
cepts in ·externi:ıJ füxation. Clin. Orthop:
mEi. tercih eddlmelidit.~
:Re1,iR'es.rl983i' No. 100:
r ,",''ır·~-:
<':<' ,~ ,
~, ,
·,,
· · :YükselÇJibi9-l, oşteotomi<len sonra Staple
Tur~k. S. L: : Orthopeadics, 3rd ed. J. ·B:
>;S ,U.z,un bd?ak)ılçısi yerine sadece ek8t~rnaı 4. Lippincott,
1977; 211:
.
"'
f~ksı;ıtör
!~obili~asyon sa:ğladığımız has.~:a1~da jıldlgiJ..1:1~z ·:~onuçJa: çok iyidfr. Tam s. Taehdiian,<M.o.' :·Peedia:tric+Orth6:dellics,
ıi,?;rr.li.1{ yer~re.11'. erken ayaağ kakhrmak.mumyv:./3; ~;amf~~:f:~· 19!r2:••.!2~.•:; · ··
·
kün olduğu gibi 'diz hareketlerine' hemen baş_ 6 .. Qui.ptin, J., Ev;:ard,<H., i Govat, P., Cornil,
lMdıgu' için eklem sertliğ·i olmamaktadı~.
C., :Şurny, F, .; Utilisatipn du füçateur ex,,
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. Aşil tendon :rüptürü ve .halluks valgusun
qerrahi, tedavisinden. sora eksternal ffksatör
uyguladığımız zaınan yara bakımından ::ahatlık olmasının. yanında eklem sertliği oranı da
azalmaktaqır. Ayrıca erken yük verilmektedir.

. teme qn traumatologie infantile, .10 th international conference on Hoffmann external :tiixation. Brüssel, 1983, 23.

7: Turco, V .. J. : Surgical correction of. the
ıresistent club foot. One stage posteromedi·aı release with interrial fixation : a priliKalkaneus osteoınyeliti olan hasta klinF
meriary report. J. Bone Joint Surg., 1971,
ğimize baş vurduğunda sekiz aydır al•;ı içe- ,
5.3-A: 47t:.
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··Proksirnaı Tibia

Nôrıı-Vasküler Kofoplikasyô.nların:·
.Kay.Ragj v(;Unıenrnesr!JDoppleP,Jtlnte'mf ·i.ie 1 inoete'me >:
..

Osteotornilerinde

;Yetjş}tin1erde. geneHikl~ı d~z :~k:le:mınde ı:lır

jener.atif .artritinden 1: ka}'Ilaklaqari ;ge~u s :vru
riıin-.; :ve genu v:a1guın 1deförpıiteleritıi1ô.ü?:el:t.;
mek amacı ile, 2,3,4,5 çocuklarda da O-bacak
ve X-bacak deformitelerini düzeltmek amacı ile 1,9 proksimal ,Ji~ia; oste<;>t<;ıpıi}eı:} 1:!.Ygulanmaktadır. Bir diger· prdltsiinal tibia' osteotomisi :Lök,>;~, aa::kada,şla.:ç taraj:),ı;ı<;!w;ı 1 ~fıliŞ;:

urııı:ın. ·r"Y.·.P.ôliıomge1it.~eÇi~iŞ ~fş~(~~~~·}Çuz~

deki :0,eksiyoı:ı;. 1foıttı:oktür,~\\ . Si\\?;.el~pıek ve
quaOriceps fonksiyon ,',("}
,..kayb:y;ıc;lan.
doğoo.~diz
,
,v.J
«'·J""·'
instabilitesini gidermek amaçlar1 ile uygulanalı .;TibiaİRekurV'as'98h'ıi' ·ostMtomisidir. 7,8
Bu lost~'Cltomi'ieifsfa1 tiorıif üe 1Aiıu.fü:nt sa'gitaı
düzlemde yaptı~iarıı ·. ıt&f.Yı / değ'fŞtirD:i~i 'bl:ıkı
mından •yukarıdalıciı ıoşteotcmıilerden .farklı. olml'lıkla<birlikte proksimal;tibi?/da .uygu~anması ve ayni anatomik•; relemanları :etkilemesi,
y,önlerinden ı;liğerı: proks,imal osteotomileri. ile
L1Irlikte ıtıüta1aa 'eilil~~tıfr.' · ' . . .
1

,,',,-·'

Proksim~ı tibia.osteotomfü~rinin.Iı:ompli~
kasyonfa:-ına öi.e~lilfle · yetişk:inJ~rde nadiren
ıaslanır. ClOl Soz konusu komplikasyonların

o'rtak belirtileri ayakta şiddetli ağrı ve dor-

ile

sifleksiyori gücü kaybı
ayakta ve bacak
dorsrimunda_ duyu kaybi·ve dolac;.ırn bozukluğuduır. C~faoF;rrifile 'deği:~tirilen tifüa- femu"
aırası açı önceki dururnuna getirildlitinde b;ı
şikayetler kaybo!ur. K()mplikı;tSyonlar.n kaynağı ile Hgili olftl"ak iki görüş ortaya atılmıştır. Bunlardan· genellikle kabµl görmüş elan
ilkıine göre komplikasyonların kaynağı pero-

*
**
***
****
*****
******

1

D;~ı:tı şjng·:;Pftl"FJ)izi~~.

!&,9

des~!?~leP.ert

T~fıfımızÇ-f!ft d~

ikip.<;i .• göri!şe:göre 7 ise ko:qıpli~~§~
yon vasküler kaynaklıdır. ö"ı:nsı~in~ .s~eel v~
arkadaşları, 27 çocuk hastaya O-bacak ve Xr:Ja:tM:ıc 1d'et3liiii'te'iefi\ii• CıÜ2eftmek:'lÇtH:~.c·'·d.aha
, :~i!"~"""'"'!'',;,~t-,;"''°"''''''' '1;'.,,'?J;'1>'"i '
') ;' ~,{,~ ' ' , , , , '
ön:'e · rr1g'.'.:ila.tınuŞ · '40 ,osteotcfrniden o'u: 'içiri, l:Yit.:
dirilen k~~n1rılilifaşy~:;tı;ıar.ın.: bU:.'.!J:roeliYatlar so.
nucu anteı.:~c;:r ti,bi,?J .[ll.te%Am3r~!::Sf'lf'iz_memb
nm•ı gir;ş yerinde vy~,·uJnnan baskıdan kaynaklandığı sorl:i'.lcfilla?far.mlı~ifü'di:r;_''tiol ':Nı:otor
güç ve ·duyu<kay.fü:gil!>t.:Sinirseı· belirtiler ise
damar üzerindeki:, qsı:ş~I).~ yq\raı;ctığı .akut
iskeminlı-ı dolaylı belirtileridir.
""'~

?

'.'.,',,i

'1[::: '

>~"",>q

..• Btı: çı;ı.!~şll'l:a<laJi}ıia 're1H!D'll-8YoI). psteot()misintj.@kıi,Gl,e,neyimlerimizec.gay~arak.Proks:i:

nıal 'tibia. osteotonınerinde. k():r~mlil;;ı;ı.gy9.rılamn
kaynağı ve önlenmesi konµlı:ıı:ı.~ı , aı::aştıırcjık,
Daha önce de bildirildiği gibi, tibia rekurvas.

y~n''osteotomisi :Poiiömyelit''geÇirmiş kişiler

cüf bacak k3'sfarının 'tümünde i veya bir' kıs
mfufoilksiyC>l1 kayb~·~Öiniciı ortay~ çıkan.diz
eklemi i.nı>tal:Jillte~fui )iderm~:ıi ;.ve;· fle~iyon
ko:rltraktür:üriü .düzeltmek amaç:fa:rı i.le. uygulMır, Quadrideps foıtkSiyonı'.ı .otriiayan kişi
lerde yürümenin kı:ı:itik evrelerinde diz ekstensiyonda tutulmadığı için hasta dizini üstten bir eli ile bastırarak ekstensiyonda tutmağa çalı$ır. Diz fleksiyonunti örilemeni.1 c"iğer 1klasik.yöhtemleri diz e.Kleminiri artrode.
zi ~eya bir uzun bacak cihazinın kullanılına:
sıdır ki heriki önlemin
istenmeye:1 ortak
nı~hzurları vardır .•

Çelebi, G. : Ege Ü. Tıp Fhl'r: Flzyoloji Bilim Dalı Doçenti, ·Bornova/İzmiı'
Kurt, R. : Damar Cerrahisi Uzman, 1391/1 Sokak 19/1, Alsancak/İzmir.
Lök, V. : Mahmut Esat Bozkurt Cad. 42/2, Alsancak/İzmir.
Sebik, A. : SSK Buca Hastanesi Ortcpedi - Travmatoloji Servisi Şefi, İzmir.
Barın, E. : Ege Ü. Tıp Fak. Spor Hekimliği Enstitüsü, Bornova/İzmir
Zeren, B. : 1710 Sokak 52/1 KarŞıyaka, İzmir

Oysa proksimal tibia'da·''.'lfyğ)1atiaıi kama şeklindeki bir osteoj;omd, cj.iz
en;>JyonH'a ;ik'~ri; femti1't'he 'ıi ı:ea.tat
':Çı'.0. de-

ğiŞtiillft~k 1'cli~ihr1it~b.7 . · "d:&fr:'~~'i;'eR~ehs~
Vön~ıf · lvJya?rE\k:~iSY'dnCi&ı '·'·ı kiıit.1'Silfm.e&frii

~ıi~iaf&bü~kıti~cHr, ·· ôS'ieôtditW~röH1ni~(fi
i;ia'.'aaTti~~ti1ani:fığ{ \r~ ~U'1fo'f€;'ed~''i:tfütfü 4fi'6l.'-

ıer.ı öl!ii.iniüdJ.f\ıhirliktetPQPlite..al;ı:U'.teı;caniiYog
rafisL:ıyai)!ıldrl

10
......
·· .:.Ul~'8SOnlkFJ:),.oppl0rbJi:~ı AIAş Ji.ıız~ Piç:ıııe
,;;;.ı, 5 ~Xöı:ıtW},1 :
::h-;"'rfo
{,'i"'h.t~riı.r s6h 1 ~föifdçı'~a.h~'J:iliış

11 'i{!r~ıı:.<>11iıır~'k'"' iHi1ran:ı.1arı
r::;i'...
Jr··
_zını •. .
Jl,.,)':. ,, , .ı
•.~c·· """"'
a.:,fa' y~fil ;TJiı;; a1çı ·:v13rıMıı:Pıçrnııb-u 'lş'.fe~:'!Ytf fil
Iı'bı!ı.'.inv1:l:siV'bir'.YönteWı'dir. BU' yontemle kgl1
d.~'.h .lJre y~pi!1~5l"11öl5ııteM ~&ti~~ı(c>YTa!ı~~ akış hızının ölçülmesi, hareketsiz bir ultra$bn
a: .i1.ı1i:iiadan. ôn.6eı?r·'böiufuunde geri~fiteY'e··"v~ il'tii,yntlğihd.a'.n:~ na.r..eketli 'l:füı ciı3me·:y.<5neltilen
., •. , ....

1

1

a:.alinai'ı:L;?ôı''Jl~ılliofltji~ıl:te'v~· sormd'öi~aft
da khf&~ior ye P:ost~ri9r fo~1~i ai:tef1lttfe kan

ıikihii:ıtzalmrufüı:,
'.fi~tfl'i~rri~fu€n
'du'f~bifniek~
1
r.Jr:fl"rn,,S. ::'"h{{'y-:f

, ,

~,,\-"'•>

tedi::. Bu

.. ~

''<'>;

,<~1:

ffurumg örilerı:J,eR jçiıi'osfü6h()ı:q.t:bö;.
1
''t;,

:

g)?sµıdi :reforyas'y6n':cllient€~·Mf at~\ ~5rr~~l11i
1

1

il~'ylıva yafaş dluşturuıiıt'. Bı'.1 s:LiT:e nazı .~i:ıSi
t,~lfuHa, l)ir 'ayfbul~biJ~t: Riı~ııMrasygn a~tlf1
1

ariJ.~.~i~'t:~YfasıfJ'.R~ı. v~yt'. 'Eıın~~ihıtt~n·.·s:Jl'.ta)\l

1

oollt:':EreRanstaRi zW.t11ason 'dalgıılatmıı:ıii.•hai'e
ketli cmnııiClen yahs'ı.yaraR cgeri dÖI!ldüklerinde
'f;:-enj;tanslarinın · tleğişmtısi, ilkesine::dayanır.
i(l:J:J; Sbz.,kQJ3LusU: J.rekansı1değişikliğine·.:«Dopp:.

deniır. ihlareket.li:·eisiniı ultrason

ll§i:' ·

ise; :I.Doppler. kayına
freRansta: bit' ·a.ı:tış; ::uzaklaşmakta·..i:.se: frtı
Ra'.nsta..bin düŞüŞ.tür. Kan; ak:ış haı:ı:' ölçümünde .. hareketli cisim kan .ve ,~çindeki cŞelı:iB:i ~ele
m;ntlerdir.' Çalışmamızda Rullanüan, tipte bir
cihazın kaynak ve alıcıyı birlikte
taş•ıyan
kaylliı;ğına ::Yalıllaşmakta
sı

b\rkaç ha:(ta iÇinüebird,en bife'art,frılırsa.da
h~ ,Öılc~ l:ıeliftiıen· . k:5n1bınms:sroriı~r· :qrtaYa
çilkih~--t~dfr.' Rektitvasyon 'oluşturma
minin )ı:ompliRasyorılara mByda~ v"lrnıe~~~
vu11u.•,11ut•ııııu.t;"'" ifür artere ct::;ğ
kısaltılması İrnşll:usuz .henı hasta11em de
tutulduğunda, önce
rah. aç;ısı~d,@ .. ary:u' .<?dilel.1 . .
·.
sistol esnasında kanın proba doğru
çalı,ş:rp.Çtda,:;menteşeli alçı;döp,~mtrı,i minimuma
ile, sonra da diy~§tQl esnasında probdan ötein-:Urelııilmeı<;:,içi,n ger~~~}~p.~::ı,lları saptamalli
Y,e doğru ı;ı.}nş hızı ile orantılı frekans
amı;tPı,:ne 1$<2Il)PlilntsyoI11,~rnı...!'iaynağı
fl~ii;lj;kleri
C$el!itl·.p, Fre.kans dşğ;işiknı:niıŞfa· '
'
··-.·..·-" ...· ..·••·.•...·...... ~.·····~
- liği· (f)oppl-er ,kayması) ile yansıtıcı Ckanl hızı1·-lı,rasında Şf.ı ilişki vardı~·

,,,.,"'"*·,,~,., YÖNTEM l;,

:1-l

"f-1,..

<ı;aıışmaıttızın

vasy1nl; osteotomisi

amaçlan için, tibia
uygul~p.an

aras:ın-~a CqpJ!ılama yaş

6 - 25

larul<\1;;:;

ıs.ıı

"

Aı:g.eİiy{\~g>onrası ölçümler en erken;,;aıne
bir .hafta sonrra, engeç 20 gün ,şonra
yapıldı' ve her ölçümde ikl 'arterdeki k'?,n alrunl(&fuın R~~ildiği rekuriasyon açılanf saptandı~· Bir ha:stada ameliyat" esnasında Dopp,c..
'
'""-,.., •:;
liyatıtım

v = ---2 f Cose

:,:aşlar

9'u ka<l;ın 18
hast~ a1&_~iyat edilece~ taraf anterıpr ve
postep9r ti~al arterlerin%7ki kan aRı~J hızı,
Cvl, Ultrasoriik Doppler yöntemi dle ll ameliyatfüti he~n önce, 2l ıfilıeliyat bitirftinde,
ve 3~Vamelzyat sonrası cfönemde osteôtomi
bölgesfue ai'filn derecelerd~!treRurvasyon açı
sı verilereM'.'Ôlçüldü. Bunun, için Pa::ks :ElectroniQS,' tLa~.j;!lrafından üre,tj.len iki fre!anslı
ve ilfıi,:yönli,iırJı-~fodel 1010-A I)çıppler ciha:lf. kul:

Fc

ı!ekur

(3.[

Burada:

ıı

·~l

v~E yansıtıq\nın Ckanın :ı;tk~1l hızı,

f ır:::: kaynaRtan

çıkan dalgalar:ın

gerçek fre-

kansı,

F~E:

f - fv ::'!kaynak frekansıi ile yansıma ile
ma ile :geri .dönen }dalgalann frekans
fark~ C~ppler Kay~}),,

cC;::= sesin Cveya ultraso:g.tmJ.kan içindeki
zı C156Qim/s dolayJJ?,qa;)f,

e:·:t:

hı

prob fü:i'arter doğrultusu arasındaki açı

cihaza

Bu ba~k.daki f ve·'c, ,şırası ile
v;'ultrason d~lgalarına öz'dü'1Jilinen sabit değerlerdir. c000 ise ölçünYisıFasmda prob ile

aırter '. doğri.ıltuSU '.arasındaki •açıya ..; bağlı:', ofa~
rak o ile 1 arasında değişen bir'. fak,tördür.
Kan akış hızı v, bilinen sabit değerler ve ölçfuri ·. esmıSıncta: saptanaiüDoppler kayrriasundan CFl yukarıdaki bağıntıya .gore hesaplanabilir, Hesaplama cihazda. otç>matıik olarak
yapılır ve v'nin zamanla değişen değerleri ci.hazın yazdırıcısında bir grafik .olarak gösterilir.
Yukarıdaki bağıntadan

:ve Şekil-l'den gögibi, eğer prob damar doğrultu
suna tam dik olarak tutulursa Cos90~ = o
olacağından
yansıyan dalgalarda
Doppler
kayması olrriaz. Yöntemin tek mahzuru prob
ile dışardan görülmeyen arter arasındaki bu
aQinın kesin olarak bilinmeyişidir. Ölçümlerin doğru ve tutarlı olması için bu açının, ciha2lln kalilre edildiği andaki değerinden
fark1ı olmaması ve ölçümden ölçüme değiş
memesi gerekir.
rülebileceği

TABLO : I

1
2

Adı, Soyadı

H.A.
A.A.

E
E

14

4

6

5

E
E
K
K

M.Ç.
L.G.

6

Ş.ô.

7

N.Y.
A.D.
M.M.

H.E.

Ü

12

,.

,Sf'B.

5

1

15

5
7

15

E

:

25

15

E
E
E:
K
K

.. :195

1

··ııı·

7

K<··

eos

'200

·B::K:L

.22~·

,,.

200
205
195
205
195
185
. 195:!

3o

14
15

""' ~'c\''''

210
190
190
195
210
205

1

·i·K'.

K

205
190
190

···.cı.a5:

20
ız,

7

--

ATP

30

2

Kes.

(dece)

ATA

3

3

na:

K

8

Ak;mı

Açısı

'-3

22
24'

K.:ı

5
5
5
5
5

Kan

22

6

::ı.~

:.Z,G.r.·

Flefeksiyon
Kontraktürü
(derece)

10
10
10
15
20

30
19··

14
:18:;

5s~2

Kategorisi
Patoloji

Yaşı

3

9
10

·a..·

Cinsiyeti

4
5

8

Her has~a
tibiaÜ~ ~te;for- CATıü ~e
a. tibialis 'I>Osterior CATPl'daki kan akımla• ı
nın. kesildiği rekurvasyon açıları Tablo' I. . de
verilmiştir Jablo aynca bazı hastalarda ame~
liyat öncesi, saptanan fleksiyon kontraktüİ-ü
açılanın da göstermektedir. Bu açılar ıeriıur
ile tibia'nm. ön yüzeyleri arasındaki açılardır.
'Buna. göre fleksiyon açıları 180° den küçük,
hiperekstensiyon <veya rekurvasyon) açilanı
180° den büyüktür. Şekil 2 de A. D. isimli hastanın Cno. 8) heriki arterindekıi kan akış hız
larının zamanla değişimini
gösteren tipik
traseler verilmiştir. Şekil 3 ırekurvasyon açısı
ıile heriki arterdeki kan akış hızı arasındaki
ilişkiyi grafik olarak göstermektedir. Görüldüğü gibi heriki arterdeki kan akış hızı aynı
eğimle düışmektediır. Bu grafikte her rekurvasyon açısı için kullaruılan kan akL~ hızı değeri farklı sayıda ölçümlerin crtalamasıd:r.

FLEKSİYON KONTRAKTÜRLERİ VE TİBİAL ARTERLERDE KAN
AKIMLARININ KESİLDİGİ REKURVASYON AÇILARI
Hastanın

No

SONUÇLAR.:·

200

200

195.
1~5

:;><

195

'2oo 1

20(); t: :.:; (

Şekil

4, t:}:no~l'ı.ihastailii Doppler:ka.ll aJ;,ış
ölçümleri'. ile: birlikte rgerçekleştirilen anjiyografinin sonucunu;.gösteriiiektedir'~' Bu
h:a.Stada rekurvasyoh:ı a.ı;ısı ?05? :ınn üstüne çı
kanldığında popliteal arterdeki kan akmııının
durduğu, anjiy?gramdan açıkça görülmekt~
dir.

'hızı

TARTIŞMA

i

Yukarıda.ki sonuçlara göre, osteotomiden
hemen son:ra oluştu:rulac;ak rekurvasyon belli bir açıyı aşarsa ATA ve A TP .daki kan
akımları kesilmekte ve literatürde sözü edilen nöro-vasküler komplikasyonlar · ortaya
çıkmaktadır. İşte bu nedenle tibia rekurvasyon osteotomisinde her hasta için optimum
olan rekurvasyona birden bire değil ameliyat
sonrası dönemde menteşeli alQl yardımı ile
yavaş yavaş ulaşma yöntemi tercih edilmektedir. (7) Kuşkusuz komplikasyon görülmediği
sürece rekurvasyon daha büyük adımlarla
artırılabilir. Fakat tibial arterlerdeki kan akı
mının Doppler yöntemi gibi non-invasiv bir
yöntemle periyodfü olarak ölçülmesi nihai
rekurvasyonu daha çabuk ve daha güvehli
bir şekilde oluşturmanın kuşkusuz daha iyi
bir yoludur.
Diğer

taraftan

çalışma arkadaşlarımızdan

A. S.' son gözlemlerine göre küçük rekurvasyonlar için menteşeli alçıya gerek olmayabilir. Böyle durumlarda tibial arterlerdeki kan
akımları rekurvasyondan .sonra bir kez ölçülüp akımlarınvarlığı kanıtlandııktan sonra
osteotomi bölgesi sabit alçıya: alınabilir.·
Şekil 3 deki eğriler
tibial a:rterlei-deki
kan akış hızlaı:ıuıın, rekurvasyon açısı 18Q0r
185° .arasında: iken yükseldiğinLgöstermek
tedir. Beklenmeyen bu bulguyu açıklamak
zordur. Olasılıkla yöntem hatasından kaynak.
lanmış1ıır. Daha önce de belirtildiği gibi deği
şik açılar için kan akış hızı ölçülürken prob
ile arter doğrultusu arasındaki açı sabdt tutulmadığı takdirde ölçümlerde tutarsızlıklar
görülebilmektedir.

Son olarak bir noktaya daha belirtelim.
Tibial arterlerde kan akımının kesildiği rekurvasyon açısı ile ameliyat öncesi fleksiyon

·kontrakt'Uı;'iiraÇ~ınm·:ters ·orantılteolınasi;';Ya"

ni fleksiyon kontraktürü fazla olan 4astalar.da tibial ,a:rten kan ıskJmının .daha· küçük,bir
·Tekiırva.Syon: ''8.Çlsında kesilmesi· ,beklenebilir.
Çünkü diz fleksiyon durumundan belli. bir
açıda rekunvasyona getirilirken tibial arterle"
rin yerleşik konum ve boyutları fleksiyox.ı
kontraktüırü fazla olan.kişilerde daha.büyfil!:
bir değişikliğe ··Uğratılmış olacak. bu. nedenle
de kan akımı da.ha erken kesilecektir. Tablo
I de gösterilen fleksiyon kontraktürü. açıları
ile kan akımının kesildiği rekunvasyon açı
lan ka:Tşılaştırıldığında böyle bir eğilimin var
olduğu ancak bu konuda kesin bir yargıya
varmak için verilerimizin yeterli olmadığı
anlaşılmaktadır,

Polio geçirmıiş Quandriceps kaslarıı işlevsiz
Quadriceps rekontrüksıiyonu yapılmayan ve
dizlerinde fleksiyon kontraktürü olan kişiler
de diz stabilitesini sağlamak amacıyla Lök
ve arkadaşları tarafından 16 yıldaın beri uygulanmakta olan tibia rekurvasyon osteotomisi,
gerekli önlemler alınmadığı takdirde bazı
komplfüasyonlara yol açabilmektedir. Diğer
taraftan, dizdeki dejeneratif artrit nedeniyle
yetişkinlere, geneu varum veya geneu valgum
deformitelerinde çocuklara uygulanan yüksek
tibial osteotomilerde de benzeT nöro- vasküler komplikasyonlarla karşılaşılmaktadır. Bu
kompliliasyonların ortak belirtileri baldırda
ve ayakta şiddetli ağn, ayakta dorsifleksiyon kaybı ve duyu kaybıdır. Bu yakınmaların
nedeniyle ilgili olarak literatürde iki .aynı görüş ortaya çııkrnıştır. Bunlardan kolayca ve
genellikle 'kabul· görmüş olan ilk görüşte nöral. komplikasyonların · peroneal siniır üzerıine
baskı veya.bu si:nlri1l gerilemesinden kaynaklandığını ortaya sürer. İki.İı.ci görüşe göre ise
nöral komplikasyon vasküler kaynaklıdır.
Motor güç ve duyu kaybı gibi sinirsel belirtiler, vasküler komplikasyonun yolaçtığı iskeminin dolaylı belirtileridir.
Komplikasyon kaynağını araştırmak üzere yaptığımız bu çalışmada, tibia ırekurvas
yon osteotomisi uygulanan 18 olgu üzerinde
Doppler yöntemi ile A. Tibialis anterior ve A.
Tibialis posterior'daki kan akış lu.zları ameliyat sırasında ve ameliyattan sonraki derece-

ıt·;ctü~.emiıeıettt~mda.-ıUJ.çülmü.ştürlJ'@Ste<tt

&ı.tı.n;; i~;ill ~s'iiibia.hıO'ı>~E!lcıtl.omy

GJtlıiaenJ ~:tı:r<ı..qlfu:fü :füıt.r.ticuna• verite!:.ı;fra'İtw.

:\iı:isy!.wü~sı;. ~tıidıkÇa;ı.kanı'a:kış iıı~mmii
.hl:ltdtk.!i.3J~erae.r1ilialdi~t-v:ea~25fclikıvrelı!tm
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si:l.'ı.'.>uwniıŞtf!;!. ıBii ıolgud~ uyguladığımız;, aaji-

ôg~fü:ide\ Ar:ıtopH.te'a :Jh:iZıairtıda k~dk~ınin
ı&sllıiiy;eiajgpMi1!irlıı{ göste~iş~ı Dopple1! Jbuf.
~rı:irt-naı:Efa:ı:l:ıile'llik ı·go·stern'!ıiştir~~t'BU i®lgı:ıld

ra'..göre',':t.tbia:~ 'l'e:K~~'Yool~S'te'ıtıtomisintl'eftfü
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* Dr. İsmail H. ÇALLI
f~ Dr. Halit: ÖZYALÇIN
Doğum felci 'zor~·ve uzamış doğuffilar sonu plexus rqraclqa1is yaralanmalarına bağlı
üst taraf fylç)§ıı;J:1Hrtr Yaralanma 4,E'!~ \!lPt Erb
nok~~ı.f).<h v~glw:ı 1 Ç.s-C 6 sinir k(i~~leriQin birleşme' yeridir:'
olarak üç'· HI:ıei ·aynılır
cı.2.>. Zanei'>It'f(g} ô.aİıa aynnt.u.ıf'.ijif·ifıinıflan..
dırma tarifi''etıniŞiir. (Tablo D.

'i.iasUr

Doğun:il~~~'lf'1ııiı. bilgili ve ltitlaiı yapıl
ması, zor doğtlfiı:f&cta sezeryan ·'Ya\:iı:ıfila oranının artma~ı:;. ~ö"ğl\iri:ı felci görülme !Sıklığını
azaltm1ştrrnr:ı,,;ı::q•:Ef.

bölgesinde lezyonlan bÜlunan 14 hastaya
cerrahi tedavi uygulanmıştır. 4 omuzda: FairbaçJc-Sever am,ı:ıHyatı, 8 o!lluzda Mod. ~'Epis
copo ameliyatı,_ı
omuzda.J{oper
ameliyatı ve
41.
})
«.'
2 omuz arthrcifezi uygdanan yöntemlerdir
<Tctblo m
Z
:·ı
.. !

•

F

~Doğum soniı

~

Q

bebeklef görüldüklerinde,
kolları ekste:-n{iı rotasyoiı ve abduksE/onda
bir'Çengelli iğne ile tesbitiildilmiş anneYe passif\·hareketler ~ğretilmiştir. Yaş ilerledikçe
passif egzersizJ:tıre oyun;ışeklinde aktif egze12'Jzler ilave J~dilmiştir. Jlk yıllarda k.~ıJlanı
lan. abduksiyoıi:atelleri daha sonr~yillarda
kullanılman:ııştır. ,
f;

'-·~:t::t:J,\.;.•"•

,(Bt::rstkoltfpf·C% 35:),
,

;'_'-~'"''''."''.-'.

~{-

!'.:·:\.'

:y,,,X~;~-~<i''"',

'}"''ıj'-

Eıı:leiıf konttaı,rtüHü' Iı;;zyqnltır,
•;';{:%-t>'1

- "-'(:"'.\

t~::--:>_ ',J::--<;f;:

'_"-/;

·'-;:,-', '"---,,-

,.P,:. .Int.filrı;ıa.ı. ı:c;1~~yon ve Abd~siyı:m
"· kontrı:tktüffi.'Baş düzgl,in; · ·
b. Internal rotasyon ·~~. A.d.tl.ıiksi~~n
:···'k:ontr'aktü:iil .: Elde!n defornitiesi ve
posterior yaiıı: .Çıkık,
c... Exteri:ıal rotaSyön 1 ve Abdtiksiyori
kontraktllril;
1 11
• • d. '.Yaln.lzca Abduksıyori kontraktüırü,
II. Omuzun total gevşek felci
Kontraktür yok,. çıkık yok.
A1t kol tipi c% 64)

'.'1.;;:I

n-:

c... fafafan
-~

'.

'

total ,gevş~k felci C%. ıl

'',

'

''1'

'

'

'

,,

GERE<;: ve YÖNTEM :
, .. lü?G ve 1986]Jllcırı aras:ında E.Ü.T.f. Ort:.:pa"Ç!i fürimi,ne · doğ)lffi. felcl. rie:çleniyle omuz

nilcj.e'ı)ic:ı:
daima' 'li~sill),g.~n'' Önçe ::kasa birkaç u
...
''.{"-'"";
~~-::\;:·>:
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'4;
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E.Ü.T.F: ·;@rtoJ.jeQi -Bitiml
Aynı

Bhim

BaşJ,Asistanı

'h"

;;,

''<''

Öğı~etim·

_

Üy0Si.

''i'Bfişlang!çfa ~'Klaslli ;deltbpek:tÜ'rilİ'' oluk
şailinı ':itulland&. 1 Fa.Kat oıgı.lfann ··' lıepsind~

aıŞıti •nteab~ oiıiştu.' Son fftÇ oıWD:lmd:a

a:xn1er

şakkı ·kUIIan<iık ve iıedbefu.in çok' dana!' ı:;_z oı!
d,uğu,nu : ES"ördük; .

·Vena cep1ialicayi daillı:a b~larig!çfa'bSic
.

lamayı tercih ettik:

Pectoralis major yı;ı.pışma yerinde, alttan
gelen lıifleri 3-4. cm uzaktan, üstten gelen .lif"
leri. h.umerusa yapışma yerinden kestik Da·
h:a. sonraki. <;!ikimde bu kesiş, kasta uzaınaya
ve daha proksimale in.şersiyonunu sağla
maktaclıır.

Bicepsin kisa başı· ve coracobrakfalisf,
coracoid ç kmtıdan, müşterek terıdonlanm Z
plasti şeklinde keserek•ayıtdık. Buinf yapma:
qığımız olgularda sonradan. tesbitte güçlükle
kwş!faştık,; •.
·
· ·
· · · ·· ·
Stibscapulari'si tarif: edildiği• şelÜlde yatıl{
plasti ne· kestiğimizde; kasın ·fıeillen·derin
dokülar içiı:ie retralfre Ôlduğıirtu götdük. Bu
diliiŞi' yaplı:i"ak ·emfüyete' almaya tercin· ettE0.

z

TABLO: II
DOGUM FELCLİ OLGULARIMIZDA OMUZ OPERASYONLARI
OlguNo
1

E

2
3

K

4

E

5

E

6

K
K

7

R
L

6

R
R
R
R
R
R
ı:.

14
17
.13

.~rode~

11

25.10.78
23.7.79
26.9.79

L'Episcopo
· L' Episco:i>O'
Faii'bank -'Sever ·

6

" 15·~0,'.,~;

7

K
E

R

12

10

:K

R

9

11

E:

12'
13

K
K
K

14

.. ,V,Epi~cpP'?:,
L'Episcopo
L'Episcopo
L' Episcopo
,L' Episcopo

16.4.80
2.7.81
24.12.81
18.5.83
30.4.85

R
R

R

Anterior kapsülü hiçbir olgumJzd.a açma gereği olmadı.

> ;Latissimus dorsi ve teres major .kaslan
kqiµn,.eli~ter1laı'. ·. rotasyon~cıa .kewiğe .Y~I>ış"
wa'yer\el7in,denkolaylıl,da ~yrJ.ıdı:; Tenq~n ,uÇ~

l~ı. k~ ~PE)~ ~Ü qfkişle~i il~ .as~Ya; alındı.

Daha sonra hastanın koliınu ·gögsiliiün
üstüne koyarak: deltoid ve .triceps kasları ·arası1lda, posteriord~ ikinci' biı: 'şak· Y~r;tık. .. İlk,
olgumuzda deltoid ve triceps uzun başı arasından humerusa ulaşarak, Iremikte: dirille
dôrt delik açtık. Latissimus dorsi ve t~res ma~
jor tendon dıikiş1erini tricepsin medi.al' baŞı
önünden geçirerek, posteriora aldık, el.elikler::
den geçirdiğim1z ipek dikişleri anterio'i yüz~
de düğümledik. Daha sonraki o1gufard8. kemikte delik açmıyarak, tendonla:rıı posterior
periosta sağlam olarak diktik ve bunun yeterli olduğunu gördük.
Son olgumuzda, ROPER'in tarif ettiği ş~::
kilde, latissimus dorsi ve teres maıior ten:donlannı, kol maksimal abduksiyon ve eksternal
rotasyonda iken, tricepsin uzun başının pos~
teriorundan geçirerek mümkün olduğunca superiora, rotator cuff'ın yapışma yerine diktik.
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· Fairbank - Sever
Fairbank - Sever
Artrodez
Fairbank - Sever

.26.(!;"77,:.

11

9

8

~

27.10.66
26.12.66
17.4.67
13.7.73

6

ı\ffieliyat sonu ha.§tay.ı )lazırla.dığımız;
atele aldık. Postopera~if ı. .gifnde hasta ayal~
ta iken,. Jl(} a,J:>ğtIB:si:y.mı, . 1)0°, ,EıkstEı~al rotasyon ve 20° fleksiyo!ıda k~l gÖvd~ ·~lçısı yaptık'..• 6' haffa. se>rıra ·~]Çı;çi:If~la,:rak ;xehabilitasyona b:;ışla~l.iC!i:
··
'·"
· · ··
0

•

7

·\Q~l.l;~~~:·~:ıtfion:11za~ı:m~·:ve1tEW:don trans-

ferensi

6-17 aTa..
ise
13 - 14 yaşlarındadır. l:las~aların .6 sı erkek
8.i .kızdır,. -l2;'1sinde ·:sağ, ·3 .iinde.sol ()muzda
yaptığı:rrµZ..;ol.gula:ızırı,,"yaşl81'!

swg~l'·;;b-,rt~o(\e~,:YetIH!arı::Jki ;O!gup;ıuz

o~~~~yon. ·;~p~,trri:ış,tı; c~~Qlo n). . .
,1:';,, ',,

:,>. ',

<:<'.'

,; • ' '

.öncesi aktif ab40° - 110°' f. o.ı:iftlama 60<>, passif
eksternal ,rotasyoıılan. -20° ile. + 10~ ortala~
ma - 10° 'iCıi~ · Aıfüi· ~ıidt~rnal rotasyon yapiı
mıyorlardı. Radyolojik kontrollannda humerus başının normal görünümde olduğu görüldü.
Olguları:rı.U2;,ın.; a:qıeliyat

duksiyonları

12 olğuiıun 8

nin

ameliyat sonu kontrol-

ları 3 ay - 26 yıl araSıında yapıldı. Akti~ .abdulrsi~oriun ort~lama 30° arttığı, aktif eksternal rotasyonun ise ıo - 74°
ma yapılabildiği görüldü.
0

arasında

ortala-

Kontrola gelen 8 hastanın hepsinde, ameliyat sonu ellerini rahatlıkla ağızlarına
götürebildiklerini, yüzlerini yıkayabildiklerini
ve işlerini daha rahat yaptıklarından kendilerine güven geldiğini bildirdiler. Tek şikayet.
leri ameliyat bölgesindeki nedbe idi.
TARTIŞMA:

Cmuzda eksternal rotasyon para1izisine
inte::-nal rotasyon kontraktürü ve abduksiyon. kısıtlılığı gösteren; humerus başım
da. deformasyon ve subluk.sasyon göstermiyen
olgularda, ,Mod. L'Episcopo ameliyatı· seçile,
cek yöntemddr. Gaye kontrakte subscapularis,
pectoralis. Il1aior, . coracobrachialis ve biceps
lrasının ırı.sa
başınnı · gevşetilmesi ve kas
tra:risferleJ:'i ile · aktif eksten:la1 rotasyonun
kaza:fl.a.l~asıdır (ı.2.4.6.7.8.l.
bağlı

duksiyon ve maksimal ekstemal rotasyonda
proksimal uca dikilmektedir. Yapışma yerinden .. tamamen ayrılan pectoralis maıior kası
ise proksimale 'transfer edilerek subscapularis inseı E·ic·n yerine dikilmektedir. Bu transfer ile pectoralis majorun gevşemesi ve rotator cuff'in stabilizasyonu sağlanmaktadır. Aktif internal rotasyon teres major ve pectoralis majorla, aktif eksternal rotasyon ise latissimus dorsi kası ile sağlanmaktadır coı.
KAYNAKLAR:

G: B., Patterson, R. L. : Erb's JJalsy.
J. Bone and Joint Surg., 49 - A : 1052- 1064,

ı. Adler,

·1967.
2. · Chung, S. M. K., Nissenbaum, M. N. : Obs-

tetrical . Paralysis. Orthop. Clin. North
Am., 6 : 393 - 400, 1975.

Fairbank - Sever ameliyatında. yalnızca
internal rotatorların . gevşetilmesi , 3. Eng, G. D., Koch, B., Smokviiıa; ·M. D. :
yapılır :C.1.6.l ·.
Br~hiai . plexus . palsy in neonatal. and
chilctren.. Arch. Phys. Med. Rehabil. 59 :
J;..'Episcopo terid.on gevşetilmesin~ ilave
koiıtra~te

olarak 18.tİsSimus dorsi ve teres major< kasla~
rıının yapışma yerlerini lateral pozisyona alr

:

'

'

:

mıŞtır (6).
~j

• '

; '

'.

"

'.

',, ,,

'; " '

,

. >1. ::

·;'

Zac;ha,ry 3ve LGreen. ise,. Latissimus dorsi
ve tı:ı:r.es mş.jor kaslanl!, huil1ı:ırus:u;rı. posterolate.ral y;ü;z\ine . transfer ederek aktif ekster."
mı.l .rotas:Y,:gnu sağlaınışlardır C6.7.l.
.: Ropet' tekriiğfhde· latissimus dorsi ve te~
tricepsin uzuh başının posteriorundan rotator cuff'ın yapışma yerine
transfer edilmektedıir. Bu teknikte transfer
çok .daha. kolay yapılabilmekte ve ilave .olarak rotator cuff stabilizasyonu arttırılarak
deltoidin daha etkili abduksiyon; sağlanmak

res niajor kaslıin

tadır (5).

.4sıJ ~ 463, )l:l78.

i

.

.

'

•

'

4. Green,; W; I.,. Tachdjian, M; D. :· Correcti...
on Of residual deformities of the shoulder
· in. obstetırical palsy. J. Bone ana Joint
Surg:, 45 ·~ A: 1544, 1963.

M,,

Vv1ckenden, :ıi Jıoper,
BracIµal plexus birth palsies. J .• füme
Joipt Surg,, 60 - A: 691 - 691), 1978.

5. HoffeJ:', M.

6. Ingram

bell's

..

B,.,:
a,ı:ıd

A. J. : Obstetrtc Paralysis. Camp-

Opeı;ative Ortıhopaedics.

Mosby Co.;

1980. St. Louis. P. 1612 - 1618.
7. Tachdjian, M. O. : Pediatric Orthopa~dicş.
W. B. Saunders Co., Philadelphia, 1972. p.
1036 ı_ 1056.

Zancolli modifikasyonunda, subscapurari- :: 8 . Turek, S.L. : Orthopaedics; Lippincott Co.,
se tenotomi yapılarak tamamen bırakılmakta,
1977.çrp. 814 - 820.
PhiladeJphia,
'
'
•'
'
teres major kasına ise dokunulmamaktadır.
Latissimus dorsi tendonuna Z plasti yapılmak 9. Zancolli, E. A. : Classification and Marieta, humerusa yapışan tendon kısmı, kemiğin
gement of the Shoulder in Birth Palsy. Orthop, ·Clin: orth Ame., 12 : 433 - 457, 1981.
posteriorundan dolaştırılarak omuz od°' ab-
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Banak Uzunluk

Eşitsizliklerinin

Ameliyatının

Tedavisiflje f pifiıyodez

Geç

Sonuçları

** Dr. Azmi HAMZAOGLU
* Dr. Aziz ALTURFAN
Bacak uzunluk eşitsizliklerinin cerrahi
tedavi yöntemlerinden biri olan epifizyodez
ameliyatının geç sonuçlarını incelemek amacı ·ile kliniğimizde 1970 ·~ 1982 yılları arasında
epifizyodez ameliyatı yapılan 2·6 olgunun klinik ve radyoloıiik geç muayenesi yapılarak
kısa1ık farkı tayin .edildi ve olguların çeşitli
özellikleri değişik yönlerden incelendi.
.GİRİŞ::

A'.u'·ek~tremit~ uzunluk farklarının tedavisinde pek çok yöntem uygulaj:ımaktada.'r (1,4,
5,G,7,8,9,10,ll,12,13,14,15l. Kısaltma ve uzatma
osteotomileri oldukça yüksek .k9mplikasyonlaırı nedeni ile yaygın olarak kullanılamamak
tadır U,4,8,9,10,lll: Epifizyodez ameliyatı. d.se
tekniğin basit oluşu ve komplikasyonlaırının
az olduğu düşüncesiyle yaygın olarak kullanılmaktadır C5,6,7,ll,12,15l. Bu yöntem il:ıak
Jdnnda lit.eratürde fazla yayin yoktur. Bu nedenle çalişmamızda ka1ıcı epifizyodez ·ameliyatının ne derece güvenilir olduğunu ve yabanoı ülke çocuklarına göre düzenlenen büyüme tahmin şemalarının Türk çccuklanna
ne derece uygun olduğunu ortaya koymayı
amaçladık.

MATERYAL ve METOD :
İstanblilJıp Fakültesi Ortopedi ve Trav.
matoloji Kliniğinde i97o - l.982 yillan arasın
da. epifizyodez ameliyatı gören ve geç takibi
yapılan 36 olgu materyelimizi oluşturdu. Olgularımız1n Hfl. kız; 18'L erkekti.. Kronoloiik
yaş en küçük 7, en büyük 13. ortalama 1 ;,ji.
*-::

*1t*

Dr. Veli GÜLTEMİZ

Etyolojik nedenler 34 olguda poliomyelit, ı olguda Spiria Bifida, 1 olguda doğuştan kalça
çıkığı idi. En az kıısalık 2.6, en fazla kısalık
D.2, ortalama 5.6 cm.· idi.
'

~

'>

>

'

Her 91guya ~!IEMIST.E~ tipi kalıCl epifizyodez, 17 olguda bipolar; 14 olguda femur
alt uç, 5 olguda tibia ve fibula üst uç bölgesine uygulandı. Olgularımız en az 7 ay, en
fazla 99 ay, ôrtafanta 46 ay (3 sene 10 ayl takip edildi. Son kôntrol tarihinde 18 oıgu·iske
let gelişmesini tamamlamış, diğer 18'i ·ise··ıis
kelet gelişmesini tamamlam,amıştı. Takip sonrası ölçülen. total kısalık en. az -2,5, ~n fazla
7 cm, oır:talama 3 cm. idi. 01gulaııımızın hepsi
iskelet gelişimini tamamlaın:ış olsalardı beklenen kısalık miktarı en az - 2.5, en çok 6 cm,
ortalama Ülcm. olacaktı. ANDERSON-GREEN şemasına 'göre beklenen telafi miktarı a.
rasmdaki miktar yanılma derecesi olarak
gösterildi. Yanılma derecesi en a:i -' 1.5, en
çok 5, ortalama 1.3 cm. dir. Olgularımızda görülen geç komplikasyonlar Tablo I'.de gösterilmiştir.

K~sa1ık (2

cm.den fazla>

Egzost()zik kemik

çıkıntısı

15 olgu
5 olgu

kısıtlılığı

4 olgu

Hiperkorreksiyon

3.. olgu

Laksite:

2 olgu

Hareket

Genu Varum

QlE.ll

TABLO: I

İst. Tıp Fak. Ortopedi ve Tıravmatoloji Anabilim Dalı Doçenti.
Ist. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Uzmanı.
Urfa Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı.

. 0lgula:r;w.ı:zda takip" sonrası 'her· ikj diz
olguda fçu;k minimaldi. Geriye kalan.olgulardaise -2 cm.den
+ 5 cm.e kadar dıiz seviye farklaırı görüldü.
Olgularımız CUNY ve LEPELLEY'in kriterlerine göre Cleğerlendirildiğinde elde edilen son1lçlnr Tablo· 2'de gösterilmiştir (11}.
seyivesL.:,incelendiğinc!e ı:z

Çok iyi

(5 mm>

İyi

CG-20 mm}

ıo

Orta

(21-30 mm>

Kötü

(30 mm}

% 27.8

olgu

9 olgu

% 25

6 olgu

% 16.7

11 olgu

% 30.5

TABLO: 2
Olgularımızdan elde ettiğimiz sonuçlan
ANDERSON-GREEN şemasına. benzer bir şe
ma halinde dökümante ettik. Buna göre kız
çocUk.larından .10-13 yaşları arasındaki yapı
lan epifizyodezler şemaya uygurıl1lk göstermektedir. Erkek çoc1lklardan elde edilen sonuçlar ise ANDERSON-GREEN şemasındaki
ortalama değerlerin altındadır (Şekil 1 : Nokta ve kesik çizgiler ANDERSON - GREEN,
düz çizgiler bizim olgularımıZıın büyüme şe
masını göstermektedir} ..

'.(ARTIŞMA,: ..

Bacak• uzunl\:ık eşitsizliklerihlı:i t:edaviSinL
de epifizyodez ameliyatıari < 'yaygm olarlilt
kullanılmaktaci~J:: Burıurı:nedeni Q~ı:iul~çı;ı. zararsız bi:r, . ~eliyat olmasına , , inanılmasıdır.
Bizim bulgularımız .epifizyodez ameliyatınµı
bu kadar zarars~z bir ameliyat olmadığını ve
oldukça. yüksek oranda komplikasyonlaırm
çıktığını. göstermektedir. ·Bizim olgularımızda
büyüme tahmini için ,ANDERSON • GREEN
şeması kullanıı).mış v:e ortalama 1.5 cm. yanıl7
ma derecesi saptanmıştır. Ayrıca ortalama
değerlerimiz . .ANDERSON-GREEN şemasının
genellikle altında kalm1ştır. B.u nedenle ANDERSON " GREEN şeması ülkemiz çoc1lklannın büyümesini tam olarak yansıtmamakta
dır. Ülkemiz çocuklarının büyüme şeklini göı:ı~
teren bir şema ve çalışma henüz yapılmamış
mr. Böyle bir çalışmanın yapılması bu eksikliği giderecektir. ANDERSON - GREEN şema
sı belirli !iskelet yaşından sonra kızlarda ve
erkeklerde ne kadar uzama olabileceğini ortalama değenler yanında standart sapmalarla birlikte vermektedir (2,3). Oysa büyüme
hızı kişiden
kişiye ve ırktan ırka faırklılık
gösteıir: Bu nedenle bu eksikliği ortadan kaldıran MO;ŞELf.Y'.in düz çiz~i me.todu kullanıl-

+
3
2
1

o

8

'

10

11

1f

f.ı..ı.l

-

13

14

~

y•j•

Şekil

1,

"°

11

12 13 i4
(.kcln Y'"I'

1 -
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maiıdır

Cl4l. Bu metod geçındşibüiümeyi gösgibi .. gelecekteki büyümeyi. de açık
çlarak gösterµıektedir:
·
·

, 6. BLAUNT, W. P. : Biatle plate internal

ter,diği

Bu çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar
epifizyodez ameliyatının zannedildiği kadar
masum ,bir· ameliyat olmadığı, çok iyd bir am'eliyat öneosi değerlendirme, ameliyat plan·laması, ameliyat sonu takip gerektiğini bize
göstei:fui.Ştir. Epifizyodez ameliyatının sağ
lam ·bacak: üz€!rinde yapıldığı. ve sağlam baca:kta bu müdahale sonucu:sakatlık olasılığı.
·iuh b'ulunduğu düşünülmeli ve endikasyon
koyaıkerr çok titiz davranılmalıdır. Kliniği:
mizde artık epifizyodez ameliyatı endikasyonü r;ok nadir iStisnalar dışında: konmamakta
bunun: yerine hasta: bacak üzerinde distraksiyon epifizyolizi ile uzatma işlemi uygulan,,

fixatiow for high femoral osteotomies, J.
Bone Joint Suarg. 25 : 319, 1943.
.7. BROCKWAY, A., CRAIG,

W. A., AND
COCKRELL; B. R., Jr. : End resuıt study
of sixty - two stapling operations, J .. Bone
Joint Sur·g, 36 - A : 1063, 1954.

8. CAUCHOIX, J. AND

MOREL, G.; One
Stage Femoral Lengthening. Clinical Orthopaedics and Related Research 136 (66 73) 1978.

9. COLEMAN, S. S. AND STEVENS, P. M. :
Tibial iengtheni:q.g Clinical Orthopaedics
and Releted R~search 136 (92 - 1041 1978.
10. .COLEMAN, S:' S. AND NOONAN, T.D. :

Anderson's method of tibial lengtheıiing
by psrcutarieus osteotomy' and ••gradual
dıistraction ; experience with thirty' one
cases,' J. Bone· Joint Surg. 49 - A :' 2'"3.

inaktadır.

KAYNAKLAR:
1. ABOTT, L.. C., AND SAUNDERS-J. B., · G.e

C. M. : The operative lengthening of the
tibia an:;l fibula, . preliminaıry report on
further devolopment cf principle::; and
Technic, Ann, Surg. 100 .: 961, 1939.

2. ANDERSON, M. S., GREEN, M. D. AND
MESSNEZ, A. B. : Growth and Predictions. of Growth in. the Lower Extremities.
J. Bone Jt. Surg. 45 - A, 1 ClOC:3l ..
3. ANDERSON, M., MESSNER, M., AND

GREEN, W. T.: Distribution of lengthsıof
the :p.Ormal femur and tibia and children
from,one to eighteen years of age, J; Bone Jdint Surg. 46 - A : n97, 1964.
"

'

4. BAurn, R. : Shortening' '."adduction

os-

teotoİni of the feıp.ur,; Afil. Dig, Fpıreign
Lit., 3 id gtr., 19711•,.p: 27.

P:,

5. BLOt.T1)lT, Vı[.•
l\.ND OLARK· .G.
Conttol'of'bone·· growth .by epepl:ıyseal
stapling, preliminary report'. J. B~rie Joint Surag. 31 - A : 464, 1949.
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11. CUNY, C., LEPELLEY,JvLAND AT ALL.,:
.148 epiphysiodeses in the rı;ı.anagemei'ıt of
.leg length in eguality. Chir. Pediatr ıoco :
21 (3l : 245 - 8 Eng. Abstr.
12. MENELAUS, M. B. :. Correction,

of leg
length discrepancy by. epiphysial arrest,
J. Bone Joint Surg. 48 - B. : 336~ 1966.

13. MONTICELLI, G. AND.

SPINELLI, R. :
Limb lengthening by Epiphyseal Distraction, International Orthopaedics CSICOT>
85 - 90, 1981.

1~.

MOSEJLEY, C. F. : A Straight:Line graph
for leg lengtJ;ı.'dİscrepancies J.: Bone Joint
$urg, 59 - A': 174, 1977.

i5. PHEMISTIR, D. B. :, Operati\~e\ affestt .:ınefüi ôf·lon.gitudinargrowth ofh:;-0nes, in
the treatment of deforirıities, ~J. Bone Joint Surg., 15
1933:

Kronik Osteonıiyelitin G- PMMA Antibiyotik Zincirleri İle Tedavisi
* Dr.

Büleıit

ALPASLAN.

** Dr. Ali GÜRGAN.
, ,Kronik osteomiyelitin tarihi' insanhk tsı~
rihl kadar eski 91rnasına rı;ı,ğrrıen ,b,u. haşiaJ~7
ğın tedavisinde tam şifa sağlayacak. yöntemler yakın zamanımıza kadar gelİştiirlememiş
tir. Hastalığın seyrindeki rekürrens görülme
sıklığı daha radikal tedavi yöntemlerinin.·~
raştınlmasını 'zorunlu ::kılmıştır. Klasik, yöntemlerde cerrahi tedaviye eklenen sistem:ik
veya lokal antibiyotik uygulamalari infekte
kemikteki dolaşım bozukluğundan yetersiz
kalmaktadıır.

İlk defa BuCholz ve arkadaşları Cl96B 1973) infekte kemik bölgesinde uzun süre etkili olabilecek ve yük$ek dozda antibiyotik
salınıımını sağlayacak bir taşıyıcı sistem geliş
tirmişlerdir. Bu yöntemin uygulamadaki güçlükleri daha sonraki yıllarda Klemm ve arkadaşlarının. çahşmaları ile giderilebilmiştir.
Klemm'in öncülük. ettiği gentamisin emdirilmiş polimetilmetakrilat CPMM:Al antibiyotik
zincirlerinin. kronik osteomiyelit tedavıisinde
oldukça etkili olduğunu belirten yayınların
yaygıınlaşması üzerine 1984 ·yılından itibaren
olgulanınıızın bir bölümünde bu yöntemi uygulayarak' elde edilen sonuçlan araŞtinnayı
uygun buldılk'.
.
.. ..

GEREÇ ve YÖNTEM :

Olguların 13'Ü. erkek, 3' üİı:adrn olup en
gend 13, en"yaşhsı>57 yaşındadır, Olguların
tümlinde preo:deratif el.önemde sinüstel1. }ve
operasyon' esnasında' da deriıl •d()kudan. kültüır .· alanarak infeksiyori etkehleii :Saptanfflış
tır.

)nfe'jı:siyontµ?. femurda lokali:z;e
olduğu
olgularda lateral, 1ıibi.a ve hum.erustaJokalize
olduğu: olgulE!rda Jateral, tibia·:ve humerusta
lokalize olduğu olglllarda ise anterolateral giri';iinle kemiğe ulaşılmıştır. Yeterli uzunlukta
iki veya üç kortikal pencere açılarak, radikal
bir nekrektomi yapılıp bütün avital dokular
çıkarılmıştır.

15-30 bilyelik G-PMM zincirinden yeterli
bilye kılavuz bir tel .araoılığı ile medüller kavite boyunca kıvrım yapmayacak
şekilde yerleştirilmiş ve son bilye tanesi daha sorura zincirin çıkarılabilmesi içıin cilt dı
şında bırakılınııştır.
Postoperatif 8. günden
itibaren her. gün 1-2 bilye çekilerek iki hafta
.içinde antibiyotik zinciri tamamen çıkartıl
mıştır. Zincirdeki her bir bilye 7 mm çapında
ve 0.2 g ağırlığında olup, 7.ırmg gentamisin,
·20 mg zirkonyum diokSit, %ü.5 gÜsin ve dibenzoil peroksit Ckatalizör arttı~!> içermektedir.
sayıda

Atatüırk üniversitesi' Tip Fakültesi OrtO:
BULGtfi..AR :·
pedıi ve TtavmktolQii Kliniğinde Nisan 1984 _ ·
Mart 1987 .t?:Ii1}.leri arasında kronik .osteonıi
· O~arııı .yaş Fplan . J~celendiğinde
yelit tanısı! kqnUlan 16 olguda.6errahi nekrek- . lıastalığm_en çok 20 - 30 yaş gruoıiil.da C% 62,
50) olduğu ve yaş iler~edikçe g()~ijne sıklığıı
tonıiye ilayeten G - PMMA zincirleri uygunın azaldığı saptanmıştır.
lanmıştır. '
'•""-'<V-~''•·--"""-'"'~=~

* Atatwk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A:nabilinı 'Dalı Öğretim
Üyesi.~
,
*'' Atatüfk -'G'n:rversitesı· Tfp' Faltü:ıtesi' 'Oftöpedi,'ve-ı:tavnrafolOji :ıttmbilim Dalı .Araştır.
ma Gömv:lis,io:~

ürediği, sinüs kültürlerinde P. Aeruginosa ile
Kandida ürediği tespit edilmiştir. Olgularda
derin doku ve sinüs kültüründe üreyen mik-·
roorganizmala::'ln % 86.7 oranında qiu·birine
ujgiı.hluk' gös~rctlği saptanmıştıri (Tablo 2ı

Mikrooganizma Olgu Derin Doku Sinüs
Cinsi
Sayısı Kültürü
Kültürü

İnfeksiyonun

lÔ olguda C% 62:50) · tibiada,
4 olguda C% 25) femurda ve iki olguda C%
12.50) humerusta lokalize ·olduğu tespit edilmiştir. Olgularda hastalık süresinin en az 7
ay, en çok 50 yıl olduğu, ortalama sürenin 8.6
yul olduğu ve 16 olgunun ll'inde daha önce
en az ı, ·en çok 4 .ve ortalama 2.18 ameliya~
yapıldığ·ı tespit edilmiştir.
Kronik osteomiyelitin. 8. olguda C% 50)
travma sonucu, 5 plguda C% .31.25) akut. he:
m,a,tojen osteomiyeliti takiben, 3 ol~uda, ise
C% 1B,75l postoperatif .infeksiyonu · takiben
~~li~tiğibelfrlen~iştir;.ct~blo ~),
. .
·;.>.:>•Olgulaı:'ırıkültÜ!l:'<sonuçları ·incelendiğinde

d\3riri dokü: ·kültül'lerindEf 151 olguda Staf: •Aliroı:ıs· '•) e ı olguda iPseudoıiiönas !Aerugim:işa

TABLO : 1

542

Olgularımızda

Stafilokokus
Aureus

15

Enterobakter
Aerogenes

2

Pseridomonas
Aeroginosa

1

Kançlida

1

15

2

1
1 '/

TABLO : 2 Olgularımızda sinüs .ve derin
..doku kültürllerinin k~ı}aştmlmas:ı,
Olguların. ~eliyat

. sonrasında k\inikte
süresi 34.5 .gün ye amı;ıliyat
sorı,ırasında ortalama. yatakta kaım'a s:ürele~i
.ise 1; gÜndür. ·
ortalama.

kalış

'Olgularda . en uzuni :takip süremiz' 34 ay,
ta..lı:ip: sürenıiz ır ay . olup: ortalama: ta
kİip' süremiz' 13.7• ~ytlı:r. 16 olgudan takit:i r.yaı
p1.tabileıiı•l4 olgu •Jone5'.unfüeğef'lendirnie•..k17it
terleri . es;:ıs alınarak .değerlendirilmiş·· ve ·13
olgtrd% ;92.e5Jzş.ifa·ıbulmuş; iıekü:rrı:ıns g.öşte:·

en: kısa

kronik osteomiyelitin etiyolojisinin

dağilunı'

i'Bn bir>olgu ( % 7.15) .ise
, E'.k kabul edilmiştir.

şifa. bulmamış

ola-

Komplikasyon olarak 16 olgıirrıuzdan bi·
rinde taşıyQcı tel kopmuş ve ikinci bir operasyon gernkmiştir. Bir diğe:.: olguda ise son iki
bilye yumuşak ·doku içinde taşıyıcı teli .terk
etmiş ancak lokal anestezi ile kolaylıkla çı

a - Kemiğin biomekanigini olumsuz etkileyip, endosteal beslenmeyi bozarak patolojik kırıklara yol açtığı,

karıl:mrıştır.

TAR'fIŞMA

.:

Kronik osteomiyelitte tedaviyi

en önemli neden; infekte bölgede

Gentamisin emdirilmiş PMMA yöntemide
farkh şeltillerde uygulanmaktadır. Bucholz
ve arkadaşları bu yöntemi önce .solid tıkaçla;:
şeklinde, daha· sonra makarna gibi· kesilmiş
partiküller şeklinde uygulamışlaı dır. Ancak
medüller kaviteye doldurulan bu solid tıkaç
ların veya partiküllerin :

zorla!jtıran
kan dolaşı

mının

ileri deredede bozulması ve skleroze
kemik ile bunu çevreleyen kalın nedbe dök:ı
suna antibiç.tiklerL11 etkili düzeyde ulaşımının
yetersiz kalmasıdQ:r. Mikroorganizmalar' için
çoıl: iyi bir ba:.:ıriak olan skleroze l<emikte etkill olabilec~k bir antibldtik . yoğunluğunu
sağlamak için sistemik yoldan ·çok uzun süre ve çok yüksek dozda antibio.tik vermek
g::ırekir. Ancak bu da .toksik :belirtilerin ortaya çıJ.unasına neçlen olacağından kronik osteomiyelitte lokal antibiotik uygulanmasının
da~~ etkili olacağı uzun senelerden beri savunulmuştur.

Willenegger tarafundan geliştiirlen kapali: irrigasyon yönteminde, irrigasyon sıvısının
içip.e uygun antibiotikl~;:- ilave edilerek enf~kt~ kemiğe lokal antibiotik ulgulanı:nası amaçlanmıştyir. Anderson, Clawson ve Luten.
bach gibi ' aıraştıncılaııın yanında .. ülkemizde
de J;),.Çelen. ve Dr. Akkoç bu yöntemin üstünlüğünü vurgulamışlardır. (1,2,3,4,9)
. Dr. Lök ve arkadaşlan (1981 - 1985) bu
y()nteme dlaveten oluklaştırma yöntemini uyg:ulayarak hastalannı dah kısa sürede ayağa
kaldıırabildiklerini ve sonuçlarının daha başarılı olduğunu bildirmişlerdir. (10)
Halen kronik kemik enfeksiyonlarının tedavisinde önemli biır yeri olan emici - yıkayı.
cı drenaj sisteminin uygulanış güçlüğü yanın
da ,hastayı uzun süre yatağa bağlaması, dre ·
najın sık sık tıkanması ile yara dudaklannm
ıslanması ve sekonder
enfeksiyon riskinin
yüksek oluşu gibi olumsuz yönlerinin olduğu
da bilinmektedir.

b-

Drenajı bozaırak

enfeksiyc-nun

yayıl.

masına nede~ olduğu,

c

Eitle olarak büyük g0zükmele:-ine
antibiotik salınım yüzeylerinin sınırln

~

karın

kaldığı,

d - Tıkaç ve partiküllerin yapısınc'aki
antibiotik yoğunluğunun düzensiz. olduğu ve
salınımda gerekli homojeniteyeie temin edemediği,

e - Enfeksiyon tamamen temizlense bUe
bu tıkaç veya partiküllerin çıkarılmasa için
ikinr;i bir operasyonu gerektirdiği tespit edHmiştir.

Klemm ve arkadaşlan tarafından gelişti
rilen G-PMMA zincırletinde yukarda· Sıırala
nan sakıncalar ortadan kaldırıhnı:;;tı;:-. ·(7,8l
Dr. Değirmencioğlu 1983 yılinda PMMA
için Gentamisin dışında Cepholoxin.Cephale.
tin ve Streptomisin kar ştırarak 21 olguda
pcırtiküller şeklinde bu tl:lşıyacı sistemi uygulamı.~.tır. Araştırmar.:ı üçlü antibiotik kullanarak bu yöntemin G-PMMA zincirlerine göre
daha fazla etkili olduğunu savunmuşturC5l
Ancak yapılan çalışmalar herhangi bir antibiotiğe direncin MIC değerlerine bağlı olduğunu ve değerler aşıldığında direncin söz kom.ll'.u olamıyacağım göstermiştir. (6,12)
Kronik osteomiyelitte Gentamisin-PMMA
MIC değerlerinin çok üzerine
ç:kıldıığı için antibiotik olarak sadece Gentamisin kullanılmasının yete:.:li olacağı açıklığa
kavuşmuştur. Ayrıca Gentamisinin
polimekullanımında

tilmetakrilatın sertleşmesi esnasında açjğa çı·

kan yüksek ısıdan etkilenmeyen ve polimerize olmıyan yegane antibiotilı: oldugu da l:;i.
!inmektedir.

Ülkemizde. G-PMMA zincirleri ilk· defa
Dr. Özger ve arkadaşlan taırafından 1982 ya:
lında 8 olguluk küçük bir seride uygulanm:ş1ıır: Bu yöntemin tanıtılmasını amaçlayan ·araştırıcılar G-PMMA zincirlerinin· kısa süre
için uygulanmasını ve bilyelerin 14. günden
itibaren çıkarılmaya başlanmasının gerektiğ;Lni vurgulamışlardır.

(11)

SONUÇ:
G-PMMA zincirlerinin seçilen kronik osteomiyelitıi olgularda cerrahi olarak yapılan

radikal nekrektomi ile fürlikte uygulanması
tedavi yöntemlerine göre daha başarılı• olduğu· kanısındayız ..

nın diğer.

~
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Kronik Osteonıyelitisli Olgularda Serum 1g4, 1gB ve lgM Bulguları
.. u. Erdem IŞIKAN
""A. Tevfik CENGİZ
Çeşitli mikroorganizmalarla meydana gelen akut osteomyelitis, bazı kimselerde kronikleşerek önemi! .iş gücü kayıplarına ve sakatlıklara yol açmaktadır. Kronik osteomyelitisin oluşumunda· etkin faktörlerden biriside
genel viicut .. ğıi~encinin zayiflamasıdır cıo,ıı,
12,13). Kronik osteomy:elitin tedaviye oldukça direnç göstennesinde kanlanma bozukluğu, yabancı cisim varlığı gibi faktörler yanında, infeksiyon etkeninin toksili: etkileri ile
inUnünoloıjj:k sıistem. · bozukluklannın .büyük
önemi olduğu bilinmektedir (10,12,17), Bu ba:.
kıım<lan· .biZde kronik osteomyelitisli olgularda., serunı immünglopulin A, G :ve M ı:lağıl:r
m:ım:®liırleyerek; .hastalığın: bulunduğu

G;.Ne:·M .düzeyleri·
ortaya koymaya; çalıştık.

liemie.'.şe:rum.'1gA;,

d~Iı:i:iigiyi

dO:.

arasın~

lobulin
di.

değerleri

· Be'hring Partigen-Laboratory Guide klave Uffelman ile arkadaşlarının çocuklardaki normal ıG G, lgA, lgM'in·değerlerini
gösteren tablosuna· göre, kronik osteomyeli
tisli olgtıların serum immünglobulin' miktaJI"ları yaş gruplarına göre ve cinsiyete göre ayrı ayrı cteğerleı'.l.dirilerek,
normalin altında,
normal ve• normalin üstünde ki bulgU}ar. not
edilıniştir (2,15).
vuzurıa.

',_

,_ı,-'

İmmünglobtilin
- -'"'''.''

.

, 1 ,;;#.#'.~~~r{~:r~:'.\1~{P'.n4v~r~i~~~~ /+ır .F~µi~

ya$~'cirt&iyetj m~sleltlı:Fügilf bilgııe±\F:!Q'.~ klinik
hı.Hguıa:ı:ıi Mt ·etıiltruŞtit. Bu iŞ.lefiılera:ıfü> sö:i'L
·fü ::ııer hasta&ari 8a'ôccFvenöz kah ahriı:ft~
liemorisiz· olacak Şekilde seruriılari ··aY.rilm1$
vEı-' Mairiclfü ::'yÖnteiniile' göre C9; 12{ ia>

·serui:fi·:1.• :rgA,

•ıgG

:ve 1gM ai:ı'~erlefr'; : ÖlÇU1~

müştür.'•BU:· telthik ·için . :ı3ehririg~Werke'tı'iA
Nor-Paİ'tigerFlğA, 1gG ve lgM plaklıiri"'kül
laruılmış, radıial 1mmündiffÜzyondan .43: si::tat
sonra lgA ve igG ve 1gM ölçümleri yapılnli~~
tır. Seriuh örneklerinde ki presfr):ftasyoh
halkalannıuf' genişlikleri, partigen cetve1f<'He

ölçülerek; radialimmunodiffüzyon · tabfösuıi.:.
da:n; ·'bu. halka çaplannın karşılığı iriı.Iliüiıg-

A,' G ve M nin eriŞkıhlef<

'•

:_-

'deltı normal değerleri is~. şu şekilde
·mı.şttr.

·

'·

:

-'.

:

a.Çiklan-

·

·

:;kA : ıx)_450 mg/100 Ml lg G : 800.1800
ve .

rng/ioo Ml
- ----'

tesi Ortopedı· ve Travmatoloji Klimği'rie ..bı1$ovuran kronik osteomyelitisli 40 olgunun s~rl~
·mwaa:ı..Yf:trütülmtlştt\.r. ::. BJ ~Iiastal~ri '...Jisim,

mg/100 Ml olarak belirlen-

'

Jg M : 60-250,·mg/100 Ml. Cerke~lerde> ~
280 ~g/100 Mı' ,<K.;z-K~dınlardaL
· · .. ·· ·

ÇaJı:ı;şına ~punıuzda

~gu incı::ıep.miştir,
1~keh. Ulna

0-13

yaş

grubunda 8

·l?U olgulardan• bi.rjsi,. l

aı-

osteomyeWisi tanısı ile
Çalışmaya' alınmıştir. 14 ve· Üstü· y~ ' 1.Ş{hli:i1uı::
d~ 32 oıgı,friun buhi:rİduğu gözlenmiş cilüp' ıi
öğrenci, 7· ev kadını, 7 Çocuk;::6.•ini.emur, 4
:r;e.nçber-çif.tçi, 3 İşçi ve 2 serbest me.~le,k, da.ğihmı .belirlepmja_t&: _Bu hastaıaı.ih'.21' ·si .eır~
kek ve 13 ü kız-kadındır. Bu olgulardan 19
unlınlyeteiSiz tedavi edilfuiŞ akut östeoinyeIitisf 7 sinin açiR k'rrık sonucu· gelişen osteom~ieÜtis, 5 fuiii. ameİfyat sohuciu geliş eri' osteoin~
yeliÜs've '9 unun akut dön:eıiu belirsiz'. olan;.
l'ar Cp:fimer) ·• osteoinyelitis · şeli:linde predispozhn "raktör' taş!dığ1 'gözlenmiştir:
kronik

* Gazi Ü. Gazi Tıp Fakültesi. Ortopedi ve Travmatoloji ·Klinfği eski Uzmanı~
** · :J:)qç.:- Dr. A. Ü. Tıp Fakültesi Mi,krobiyqloji An~ Bilim Dalı Öğretim Üyesi.
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Tablo 1 : Çocuklarda lgA, lgG ve lgM in normal

değerleri

İmmünglobulinler Cmg/100 MU
Yaş

grubu"

1--3 ay
2 yıl
5 yıl
6 yal
9 yal
10 yıl
11 yıl
12-13 yıl

*

Çalışma

lgA

lg G

6- 58
36-165

270-780
520-1080
500-1360
640-1420
65o-1410
780-1330
730-1350
850-1300
770-1510

52-220
83-127
108-200
70-222
91-255
108--325

grubumuzu ilgilendiren normal

K::onik osteomyelitisli olgularda ağrı (20),
ateş (9), yerel şişlik (4), yerel kırmızılık (G),
yerel ısı yükselmesi Cl2l, akıntı (17), patolojik kırık (2), travma (4), ve. eklem sertliği
(5) bulguları alınmış olup, humerus (4) ulna
cıı, femur (18), tibia cııı, fibula C4l, meta.
tars C2l kemik lokaiizasyonlan alınmıştır.
Kronik osteomyelitisli olguların seı umlannda lgA, lgG ve lgM ölçümleri yapılmıt,; ve
sonuçlar elde edilmiştir CTablo 21 .
Tablo 2 : Kronik osteomyelitisli olgularda
serum lgA, lgG ve lgM değerleri
İmmiinglobullnler

Ig

değerleri

Normalden

düşük

Normal
Normalden yüksek
Toplam

IgA

IgG

JgM

6

11

16

32

11

16

2

2

40

40

2

---40

Çocuk kıronik osteomyelitislerıinde serum
IgA 2 olguda, IgG 3 olguda IgM 2 olguda düşük bulunmuştur. Bu grupta serum IgA, IgG
ve IgM normal sınırlarımın üstüne çıkma
mıştır. Ulna kronik osteomyelitisli 1 aylık olguda serum lgA, G, M değerleri normal değerin altında belirlenmiştir CigA: 4 mg/100
Ml, IgG : 232 mg/100 Ml, legM : 9 mg/100
MD.
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lg M
12-87
72-160
46-190
40-180
55-210
55-160
80-150
66-155
70-150

değerler alınmıştır.

TARTIŞMA:

Kronik osteomyelitis değişik yaş grupla:.
nnda görülebilen, kemiğin kompakta ve mğinde meydana gelen, iltihabi belirtilerle ortaya çıkan ve fistüller gösteren, tedavisi güç
bir hastalık olarak güncelliğini koruyan ·bir
hastalık olarak tanımlanmaktyadır C7,S,11,13l.
Bulgulaırımız
osteomyelitisin daha çok çocukluk dönemi ve büyüme çağı hastalığı ol.
duğunu bildiren, travma olasıla~ daha fazla
olan erkeklerde daha sık meydana geldiğini
açıklayan yayınlarla uyum içinde bulunmaktadır.

Çalışma grubumuzda kronik osteomyelitis en fazla öğrenci grubunda görülmüştür.
Bu dönemde psişik, sosyolojik ve hormonal
durum ile fizik yorgunluk ve beslenme noksanlıığ sonucu gelişebilen direnç düşkünlü
ğünün etkıinliği, osteomyelitis gelişmesinde
predispozan faktörler olarak gözden uzak tu.
tulmamalıdır (10,11,171. Çeşitli yetersizlik so.
runları sonucu hastaların kırıkçı, sınııkçı olarak tanıımlanan kimselere görünmesi, hasta.lağnı tamsında geç kalınması, tibbi tedavinin
h31.:tahane ortamı dışında yürütülmesi, akut
osteomyelitisin süregen nitelik kazanmasına
neden olmaktadır Cl,8,11,14). Bizim çalışma
mızda yetersiz tedavi edilmiş ve kronik döneme girmiş, 19 kronik csteomyelitis olgusu bu·
lunmaktadır. Bu gruba akut dönemi belirsiz
9 olgu da eklenmiş bulunmaktadır. Bu çaııŞ.

p::ıı;ı,p-gF4a. açık kırık.

so;nucu; gelişen 7 .. k:~onjJr
olg11su tesbit edilmi:, olup, açık
kırık tedavicinin zaınanında ve düzenli yapıl
ost.eo:ı;ny~litis

ma&ı gereğini yansıtmaktad:r. Çalışmamızda

C•rtop::;.,,_ik cerrahi giı işiri1le·1 i izleyen 5 kronik
osteorhy~litis olgusunun ''arlığı gözlenmiştir.
Klinik bulgülar içfa
ağrı ve 'akıntı ilk sı
ralarda bulunmaktad~:-. Ağrı bulgusu ddıa
Çok E:>lzı şeklindedir ve daha ç>::k fiziki yorgunluktan sonra gelişmektedir. Akıntı ise bazen seröz nitelikte, bazan pürülan olup, bazan da ufak kemik parçalan Csekestr) bu..
lundurmaktadır.
Kronik osteomyelitis uzun
kemiklerde daha çok görülmektedir Cl,6,8,11,
13). Bizılın sonuçlarımız da bu yöndedir. Femur. Tibia ve humerus osteomyelitisleri, ilk

de

c;:raları almışmr.

Post travmatik (91) ve hematojen (71)
osteomyelitisli 162 hastanın Cl24 erkek ve 38 kadın>, MallıCini yöntemine göre
IgA, IgG ve IgM ölçümlerinin yapıldığı bir
çalışmada (Normal değerler : IgG : 800-1800
mg/100 Ml, IgA : 90-450 mg/100 Ml, IgM : 6Q280 mg/100 Ml olarak alınmııştırJ 74 hastada
C% 45.7) normal, 54 hastada ( % . 33,3) yükselmiş ve .34 hastada (% 21) azalmış
değerler
bulunduğu bildirilmiştir. Bu olgular da JgG
112 ol!5uda :n,omal C% 69.1), 44 olguda yüks::.1miş (% 27.2), 6 olguda azalmış C% 3.7) IgA
13i ~lguda ;normal, .<% 8o.9) w olgud~ yük~
selmiş ( % 1;2 .3) ve ıi olguda azalmış ( %. 6.3)
IgM ise iss· olguda nôrmal C% 83.3), s olguda artmış 'c% 3.7) ve 21. olguda azalmış C%
13) şeklinde belirlenmiştir (12). Bir 1nfeksiyÖn varliğında sirkülaıi iminüngl~bulinler
artmaktadıır (10,12,17). Efd ve diğer araştırı
cılar, kroniK. ve akut. hematcijen osteoinyelitisli oo olgudan ancak % 20 sdnde böyle bir ar~
tışı izlemişlerdir · fa>. Buna karşın kronik osteomyelitis1i :olgulann % 24.5 unda immüglobulin azalması bildirilmiştir (3). Bu olgularda en fazla IgM, daha az IgAve IgG azalması izlenmiştir; Bu immünglobulin azalmalaırı
kemıikteki patolojiriin kronikleşmesinde veya
kronik osteomyelitis gelişmesinde; ruzlandın.
cı etkileri olmaktadır.. Ring ve arkadaşları
C10), kronik posstravmatik osteomyelitisli 90
o1guda . (85 erkek, 5 kadın) IgG ve IgM'i %
10-20 oraınnµa yükselmiş ve % 5-10 oranında
kıronik

1

ı:ı,zalmış

:((ronik 015teom~
.serum IgG li olgulaırQ.a. çddı:li ;ıı:uı:µk tablo Oll;IŞturduğu, özellikle. en, a.ğııır
klinik tabloların immü:n, sistem reaksiyonları
azalmış ve sellüler aşın duyarlılık ·göst~ren.
!erde izlendiği açıklanmıştır C7, 10, 12,17l..Se"
rum immünglobulin düşüklüğü, spesifik bak~
terıiyel antikor noksanlığı, h~talara gamına
globulin verilmesinde yönlendirioi bi.ılgular
dır. · Hierholzer (5), :ınr'onik osteomyelitisli olgularda antinükleer antikorların önemli derecede arttığına işaret etmiştir.
.olarak

bulmuşlardfır.

yeli1;~.d'Q.şük

Osteomyelitisli olgularda serum Ig seviyeleri yaşa, hastalığın devam süresine, pyogenic etkene ve antibiyotiğin etkisine göre;
belirli bir dağıliım göstermektedir. Gram negatif bakteri osteomyelitislerdnde, belirgin Jg
M yükselmesi gözlenmiştir. Bu durumu, hümoral 15istemh1 sürekli uyarılması ve otoimmünizasyonla açıklanmaktadır. Osteomyelitisli olgularda IgA artışlarında özellik olmadığı, lgG nin ise yükseldiği bildirilmektedir
CŞ,7,10,17).
Kronik kemik infeksiyonlarında
non-spesifik dirnnç mekanizmaları da bozulmaltta ve ,properdin .aktivite artışıı olmakta.
dır C3,4,17,18). Karpas ve Turkova C7) ise, kro:
nik 9steomyelitisli , olı:;uların serumlarında
IgG de belirgıin düşme, IgA da sınırda yük
selıne ve IgM ile IgD de hafif değişmeler bui~
duklannıı açıklamışlardır. Bizim çalışmamız
da ise kronik osteomyelitisli 40 olgu incelen.
miş ve JgA 32 olguda normal, 6' olguda' azalİniş 'vq 2 olguda yükselıniş bulunmlıştur. lgG
ise 27' olguda normal, 11. olgudh n?rımı.Iden
düşük, 2 olguda normalden yüksek değerler
gôstermiş,..lgM ise 22 olguda normal değer
lerinde; 16 olguda azalmış, 2 . olguda yükselmiş olarak belirlenmiştir. Çeşitli· bildirilerin
varlığında, bu bulgumuz, kronik osteomiyelitisli olgularda serum.IgA, IgG ve .IgM ölçüm.
lerınin gereğini ve yararını göstermektedir.

SUMMARY:
Serum lgA, lgG And lgM V ALUES İN
PATİENTS WİTH WİTII CHRONIC OSTEOMYELİTİS .. Various of baote,rials reaolı 'bones by plood. vessels, lympatics and. the skin
and makes chronic ostı:ıomyelitis that can be
the cause dnfiınnity and.an important loşe of

work time. Besides 5ome faetors, weakness of
the humoral and cellular immune system reactions are · the ·factors · that effects the · resi.Stance which grouss against the medical treatmen:t of patients with chronic osteomyelitis. In this study reached the distribution of serum lgA, 1gG, and lgM in 40 patients with · chronıic osteomyelitis who were
consulted at Orthopedy and Travmatology
Clinics of The Medical Faculty of Gazi University and we examined the results and the
ırelation of our findings with that period of
disease. In this study the predisposant factors
of chroniç osteomyelitis and the clinical findings were searched and as a result (4) humerus, (1) ulna, (18) femuur, (11) tibia, (4)
fibula, (2) metatars algia osteomyelitis were
inspected.
With Mancini method, by using non-partigcn immunodiffusion plaques serum lgA,
lgG and lgM values were detected in the patients of chronic osteomyelitis. The 8 patients
were in the age groups (0-13) and 32 of them
were girl-women. lgA was lowin 6 patients,
normal in 32, and high 2 patients. ıgG was
low in 11, normal in 27 and high in 2 patients;
lgM was low in 16, normal 22 and high in 2
patıients.
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.AJt Jkstremitenin ~ronik

Osteomyalitlerinde .Lokal Kas Flebi

Uygulaması

* Op. Dr. Levent KÖSTEM * Op. Dr. Arslan BORA ** Op. Dr. Sait ADA
" Op. Dr. Fikret ÖZTOP · *** Yrd. Doç. Dr. Ali BARUTÇU
* Dr. Yusuf ÖNAL
EriŞkin yaş gruplarının, uzuri kemiklerinde kronik osteomyelit modern antirnikrobik
tedavide sıklıkla dirençli olup tümünde ölü
ve enfekte, kemik ve yumuşak dokular:n eksizyonu gibi yineleyen birçok ceııralıi girişi
mi gerektirir. Her cerrahi giriŞ'imden sonra,
sorunlar giderek artar. Şöyleki; kemik stabilitesinin azalması, yumuşak doku defektinin büyüklüğü, kemikte oluşan ölü boşluklar
ve yetersiz kanlanma karşılanması gereken
soninlaırdır. Kemik stabilitesinde zayaflama
yar ise~ eksternal fiksasyona ek olaı;ak, kemik greftlemesi, osteoblaı:;tik aktiviteyi ince~emek ve ölü
boşlukları
doldurmak için
yararlıçiı:ıır. (10)
Yumuşak doku defektlerinin kapatılması
sorununda, defektin büyüklµğü, yeri,.· çevre
dokuların canlılığı ve kemiği örten herhangi
bir yumuşak doku örtüsünün olup olmadı
ği:rlai göi-e değişir. Basit bir' saucerizasyon ve
kÜÇük sekestrektomiden sonra, cilt grefti kapama sorununu hallettiği gibi, büyük yumu~
şak ô.okı.i defektlerfude eğer çevre yuıi:ıuşak
doktılardan · yararlai:ıılamıyorsa, serbest fasyoktutahö, musluklokutanö ve serbest kas
fleplerinden yararlanılabilir. (8, 131 Yani önümüzde çok yönlü sorunlar vaırsa da, elimiz~
de de çok yönlü tedavi olanakları vardır. Bu
tedavide seçeneklerinden, kas fleplerini seçme nedenimiz, hem ölü boşlukların doldu ulc
ması, hem de mükemmel ve yeni bir vasküla..4.zasyon · kaynağirun oluşturulmasdır. (3,5)
Bu arada kemik üzerinde:K.i yumuşa'.{ doku
~-efekti de kapatılmış olur.

.. · $'.['ARR 1922. de, bu. fikri ileri sürdü ise

Cl.e. 'yayınlanmış hiç bii olgusu yo}{tur. PRIGG:J?, 1W6 da 44 olgunun 42. siı:ıçle. başarılı so,
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nuç bildirmesine karşın, izlemleri kısa sürelidir. mı GER son zamanlarda bu yöntemin
popülerize olmasını sağlamıştır. (4)
Biz çalışmamızda, lolrnl kas fleplerinin 7
kronik osteomyelitli olgumuzun tedavisindeld sonuçlaırını vermek istiyoruz.
GEREÇ ve YÖ:t;lTEM :
1985 - 1987 Yılları arasında, Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve .Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dala· ile SSK İzmir
Hastanesi Ortopedi ve Travm~to;loji Kliniğin
de, toplam 7 kronik osteomyelitli olguya lokal kas flepleri uygulaması yapılm1-ştır. Bu
7 olgunun 5 i tibiada, biri tibia _1/3 proksimal
kısım ile femur alt uçta, diğerinde ise tarsal
kemikler ile tlbia - fibula alt ucunda kronik
osteomyelit mevcuttur. Bu olgulıirdan il}{ altısına lokal kas flebi, sonuncusuna ise crossa
kas flebi uygulandı.
Hastala;r-ın yaşları
Akıntıları 1

ile 18

7 ile 81

arasındadır.

yıl arasında değişmektey~

di. Tüm olg:qla,rq~. görüldü!ı:leri dörı,~mde aktif akantı vaı-ctı: B_ütün olgularin :enfekşiyori
lan klini:K, radyolojik, •m.ikrobiyofoJi:k olarak
saptandı. Enfeksiyon etkeni olaırak .3 Olguda
stafilokoküs aureus, 2 olguda psödomonas
aerogenoza, 2 olguda ise .bu iki etkende birlikteydi. Bütün olgula:I'.in. antibiyogra.ı:I?Iarına
göre, uygun antibiyoterapiye operasyon,sonrası 4 hafta süre ile devam edildi. Olguların
tÜmü daha önce bir veya daha fazla op~r~~yon geçirmişleidi.
·

tLokaf kas flebiuygulamasına hasta: .seçimi 3 endikasyon k:gterine göre yapıldı :

'·''*·:·SSK İzmir Hastanesi Ortopedi ve Tra' matoloii Kliniği Buca - İZMİR
·•-fr 'SS:YB' ;A.lsai:ıeak iDevlet' Rast. Ort, ve Trav. Kl. Alsancak - İZMİR , '
'""'*"* : Curiıhuriyet ü. Tip Fak. Plas. ve Rekons. Cer. ABD, SİVAS

ı

clup
2

-

Debridman

sonrası

ölü

boşluğun

olmadığı,
cc-

'Lezyon yerinin lokal kas flebi uygu.
·

lamasına uygun olmasana,
3 -, K_emik

yapısının

mekanik bütünlü._

ğünün olmasına.

Uygulanan girişimin ilk bölümünde ölü,
enfekte ve skatrize bütün yumuşak dokular
ve sekestrler çıka:nldı. CResim i>

Resim : 1
İkinci bölümde kemiğin osteomyelitli
'bölgesinae proksimal ve distalde sağlam kemik dokusuna ulaşacak şekilde oluklaştırma

ci dren ile operasyona son verildi. Sintemik
antibiyoterapiye başlandı.
Üç olguya, soleus, 2 olguya

gastrQlönemı.

us, ·ı olguya da cross soleus, lakol kas flepleri

uygulandı.

SONUÇLAR:
Bir ile onsekiz yıllık aktif akıntılı 7 kro
nik .osteomyelitli olgumuzun 6 ~ında yangı-
nın hiç bfr belirtisi kalmadı: Tarsal kemikler,
tibia ve fibula distal uç kronik osteomyeliti
olan ve crnss soleus flebi uygulanan olguda
flebin 1/2 distal kısmında nekroz gelişti. Da~
ha .sonra da hastaya amputasyon uygulandı.
Fleksor hallusis longus lokal flebi uyguladı~
ğımız olguda kasın 1/4 distal ucunda nek'ro;
oldu. Basit bir yara debridınanİ ile revizyon
yapıldı, 2_ olguda kısmi kalınlıkta cilt greftlemesi b()lgesel olarak tekrarlandı. Bu kompli~
kasyonların sonucu etkilemidiği gözlendi. 6
olglımuzun 6 ayla 2,5 yıl arasındaki izlenme~
sinde hiçbir enfeksiyon rekürrensi ve yara
yerinde cilt sorunu gözlenmedi. CTabl() D ·
TARTIŞMA:

'

_Truete kronik. osteomyelıtin, printer olayapıldı. (6)
.
.
'
rak kronik iskemik bir h~talık olduğunu,
kemik dokusunun yineleyen sepsisler · ~ecie_;
Üçüncü bölümde ise kemik ve yumuşak
ndyle kanlanmasınm azaldığını bil<;lirmişti,r.
doku defektinin yerine ve büyüklÜğüne
Cl4l Bunuiı yanı sıra kemik_ doku~u içlıid(:lk~
re uygun kas flebi- kaldırıldı ve.defekt bölgerezidüel
ölü boşluklar bakterilerin yaşamıı..s1c
sine . transpoze edildi. CResim ID.
na · ve çoğalması~ olanaklı kıİa~ ve yillel~~
yen emfeksiyonlara · i:ıeden oi~r. ,Ayrıca. en~
fekte ve ölü y:umuşak dokuların geniş elı:sizc
yonu lezyon ~ölgesinde büyük.' defektle~fu. oluşmasına ve hatta kemiğün açıkta kalması~
na neden olur. (3) Lokal_ kas fleplerinin ilk
uygulayncıları Prigge ve Ger'd~n sonra_ .yasconez ikıi olgusunda başarılı sonuç~- bildi:-di. (15)- Bunu Briggs'in .7 Tibia k:ronik os~
teomyelitinin tümünün bu yöntemle iyileşti~
ğini bildiren yayını izledi. (1) Morian _1,5 yıl
i~lediği 5 tibia kıronik osteomyeelitinde · tam
!iyileşme gözledi. (9) Salimbeni - Ughi 5 oıili:.
Resim: 2
da c12>.. Mathes 11 olguda _kombilı.e ameÜy~t
,_ile iyi sonuçlarını bildlı:diler, C7_) Fitzgerald
Dördüncü bölÜllJ.de, kas _flebinin _ rftze:ıi __ 4-2 kronik osteomyelitli olgunun 39 ·unda bakısmi kalınlıkta deri grefti ile_-· örtql<;l'A;;_;E_rıtk ~; şanlı sonuç _ve _3 olgu<:,Ia rel!'.jirrent- 5epsisten
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TABLO: 1
Dahıı.

Olgu

Yaş/Cins.

Lezyon Yerl

---

Süresi

önceki
1'edavisi

Kas flebinin
Tipi
Gastrocinemdus

Pseudomonas
Aerogenosa

Tibia 1/3 orta

ıs yıl

Debrid.

Soleus

Staf. Au.
Pseu. Aero

Ek cilt

E

Tibia 1/3 <l.ist.

10

yıl

Debrid.

Soleus

Stf. Au.

Ek cilt grefti

E

Tibia 1/3 ddst.

l,5

yıl

Debrid.

Flex. Hll.

Stf. Au.
Pesu. Aero.

1/4 distal .
kas nelffozu

Cross Soleus

Pesudomonas
Aerogenosa

1/2 clistal

E

Tibia 1/3 prox.
Femur 1/3 dist.

2

37

E

3

33

4

47

1

Açıkred.

01

.....
(J1

Komplikasyon
·-·------~"-'- "'.:

Debrid.

32

22

illi

yıl

1

5

-·

Saptanan
Mikroorg.

E

yıl

Tibia 1/3 ddst.
Tarsal kemikler

2

3

yıl

Debrid.
Sekestrektomi

Soleus

Stf. Au.

10

yıl

Debrid.
Sekestrektomi

G astrocdnemius

Stf. Au.

6

7

K

Tibia

7

81

E

Tibia 1/3 prox.

Debrid.

gırefti

kas nekrozu
Amputasyon

,"!

dolayı

amputasyon bildirdi. (3) Bunun yanı
deneysel çalışmalarda Ohang ve
Mathes lokal kas fleplerine inoküle edilen
bakteri suspans.i.yonlannın y~gıya. neden ol"
madrrğı ve çabucak iyileştiğini ve bu. doku".
nun baktriyel enfeksiyona dirençli olduğunu
gösterdi. (2) Yine Mathes, lokal kas fleplerinin kanlanmayı arttN'arak lezyon bölgesinin
savunma mekanizmasını güçlendirdiğini, ayrıca antibioterapinin kemiğe etkili olmasının
sağlandığını bildirdi. (7)

6. Lök, V., Sebik, A., Bora, A., Barın, E., :
Kronik osteomyeldtte oluklaştınna yöntemi. .9. Ulusal ·Ortopedi ve Travmatoloıji
Kongresi. Alanya, 1985.

sıra yapılan

Bizim çalışmamızda 7 kronik osteomyelitli olgunun 6 sında 6 ay ile 2,5 yıllık dzlemede iyi sonuçlar elde ettik. Uygun endikas~
yonlar içinde yapılan lokal kas flebi uygulaması dolaşımı arttırması, ölü boşlukları kapaması, örtme ve cilt sorununu çözümlemesi, sistemik antibiyotik tedavisinin kemiğe
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GİRİŞ:

Gazlı gan:gren genllikle travmatik köken.

·u olup .e:iiÇok' sav~ dönemlerindeki yaralan~

malar ve trafik kazalwnonucu oluşan açık
kırıklaxdaii ~nfa göfülür.. T:ravma sonucu ge.
l.işmesi ·yanmda postoPeratif ve spontan olarakta geliŞebilnı~kt~cJıir. 9fuiümüzde teç!ayi
olanakları.nın ÇOk artmasına rağmen. hala.
ekstremite kaybına ve ölümlere neden olmaktadır..· zş:ın?.ll }Çe:r,IBinçle İry>iclansıncla be:
lirgin azalına olınamıştır 3;5,6,8,9,10,12,13,14.

Gazlı gangren düşünülen olgularda enfeksiyon •bölgesinden direk ya'.vma"ve kültü:r
yapılarak enfekSiyon etkeni saptanm,aya ça- k'-dı. Olguların ıl:an volümünü ve sıvı elektr~lit dengesini düzeltmek için)ran.Jra.IlSfÜzyonu ve. gerekli mayiler zverildi; Pen. kristalize
ax3 Milyôn iiliıite/gün ve tetrasik1in 4:X:500 lllg'
tv. uygulandı. tntren:i.ittan naza!. oksijen verildi. Tüm olgulara genel aimstezi altında en.feksiyonun . durumuna göre fasiatomi,. debritman veya değişik seviyelerden• açıkamputas
y()h uygularidıı. Yru{ayan ölğiılarda d;:ı.ha sonra 'ampütasyon reVİzyonu yapifkaıUunputas
yon: güdüğü kapatıldı,

Gazh gangren etkeni . klostrtdiaıardır.
Kiostridlalbrr ellfekSfyc:)nµI1 Ö}uşması l.çin· ,a.:
noorob ürem~yi sağlayan' düŞÜk oks~~n ba~ ·
]3ULGULAJ\ : .
sıncının, yetersiz·· k8.ri cibıanıni.inın oirj;anıdı:i.
bulunması gerekir. Normal kas dokusu klostTablo :I de .görüldüğü gibi. olgularımıızın
"di ı
'er " · t ···,fak :t t ili.· 'b ·di 14 Co/d·'66:7J ü ·erkek, 7 <% 33.3) si"kadındı.

~en:ı ı::wl6!~~~ii~g:liŞ~~İµi.k~laY: Etyo~juiP,.~cle~;J5 C?fo71.~f 0~~ 1 travınaln.ştırır 6,23: .

·

, ,.

tik açık kırıktı. Bu ol.~larJ;D ~ ,< % ~tlll i tra.

Y;~:cI~kilı)ıig,inii~~e· ~t\zlı ganJ;:ı··~~ - ~~::~ı·,c~~~~ı 1i Jt!:~:~~ i~\~ J4.~ı~
9

Bu
nısı kolla!'ak tedaVi edilen· olgular incelenmıi.ştir. .

Mart 1ı:ı77 - Şul;>ı:ı..t .11187: tarihleri atasın~
da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilinı Palıntj.a tedavi edilen gazLı gangrenli 21' olgıFÇeş>itli yön.
leriyle:.inc~en.di. :Olgulaı:muzın 7 C3i 33:13) si
kadin, .l4:,.f%66.7Lü e:rkektıi. En küÇÜk olgu
ı:ı, .en,:,b;üy(.ikolgu 56 yaşında olup yaş ortalaması 34.3 idi. 4 (% 19) olguda gazlı gangıren
kliniğimiz
te.davisi
altında
iken ,' gelişti.
17 (%
•_'~:',:' ·:·u,•;:',J{;J:;,ı
{:..,:,.
< ''.J
•''; .''
' ''~'
"
8ll. olgµ)se Ç€Jxre hastanelerinden kliniğimize gönd~rflınişti. . ..
: ·. . .... :• -'· .· . ·. : ;.:
!;'

8

göçük ··altınd~ kalın~ sonpcu .· yar_ı;ılanmıştı.
.Kalan. 6 :l';b 2'8.Ül olgtldan ?: C 0!o.'.~.'ŞJ sin-:.e
kriminal :abortus, 2 +% ~(5) si:nde;.ı:diabetes
mellitus, 1 (% 4.8) irfr:fo)l.nc·felü~\ abse. 1
C% 4.8i iiıde parmaktan kan alma··· (piküi.l
etycilbtjik riedeııleri ofüşttifüye:rd'u.
, Tüm

olgula;rı,I:J:

klinik .lll,uayen~letjnd~ ya-

~afanına bÖlgeierind~ kr~Piu{syoh: a:Gni.Yordu,

Çekilen grafüle:ı;d~ 'Y,1lllluşaıt. doku iç~~tsir\d~
gaz gölgeleri görülüyordu: 1J;ım olgulf)I"4a Yli,~

pılan yaymalardçı,gı:am po~itif basille~ gö~
lüyordu. Ki.'ılti.).rde anaerobik bak:teıi j.i;~tildi
fakat tiplendirilınesL ;Yıj.ı;;i~ı;ıçlı.:.f:.i~ 01~:

muzda gazlı gangren yanında tentanozun
klimk. belirtileri .
var&:
•.'..
..;.:: ·:ı .
.
~ G'.iıklirova>Üniv:ersitesi Tıp ~akültesi'.Drtopedi ve Travmatoloi.i Anabilim Dalı.
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OLGULARIMIZDAKİ

BULGULAR, YAPILANLAR VE SONUÇLAR
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olguya diz
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kazası
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c'
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,,,

olguya diz
Üs'tıi ainputiısyonl.l, 7 olguya kalça dezartikü~
~isyontl, 1 olguya ön ko1 amputasyonu 2 olg\ıya humer~il arriptltasyon, ı olguya f0rquar-

ter1 ainputaSyoiı yapıldı.
Yapılan t~davi\er

''

sag kruris

> ~'

.,·. tıhbl t~d~a~WAı'yap.ında cerrahi olaı:ak
iki olguya
fasiatoini,
2, ,olguya
histerektorhi,
2
i, , , ' ' •
' ';'. : '.
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'
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985 Diabet
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anıp.

sôıuyluk
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Eks.

k<izası
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aınp.

983 Anorektal abse.

l,6
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uylu}t;

Sonuç

diz üstü

Sağ

su

KT

isoı;

yeri Cerrahi tedavi

sonu9u 9 {% 42.9) .olguda iyileşme sağlan&: 12 ·-(% .57.il olgu ise
kaybedildi.

Eks·.

f Gazlı ·gangren genellikle travmatik açık
kıtıklaır<,la

'görüln1esFyaniinda' pöstoperatif. ve

spontaır.olarak ;da gelişebilmektedir

3, 5, 6, 8,

9, 10, 12, 13, 14.

. Hart ve arkl:ı:ci~laniım C6l literatür tar~
malanna: göre çeŞitli yazarlara a~t serilerdeki toplam 284 olgunun; 140 (~f~in ında p0Ş~
traY:matik, 99 C% 35) . i(ıd.e postoperatü,. 4~' <%

ence: şüf>he1enmelitir"2! Gazlı'•gangreıim meyl

:ıeiJ i.Ifile'··sponfan o.Jıa:tak;. ;1{1e:ı:id.i1eriı:ifiıl ~s~ril\oı
mnde: füe' r::ll1'·dlgı.:itfön:.'73T:c % '53'.J 'üa'de :ıpost
tta:'vmatik;:. 2't}. l C•% ··2'fl :ıun:cta: po'st dperatif, 37
<% 2ôl sinde spontan olara:ıF1gazh 'garigren

i:lıiİıa gelmesine neaen olmii baKtfirinin· tok'sini' olup~ 6Unıa:rctani toksfu; ı:iemolitik/leti:lı!.;
nekrotik etki göstermektedir 3,4,5&,7,8,10{12:

,g;ı;ıliştiği ~ildiı;il:ı;nişti:ı;-ı'

J&,.,;Pe:ıi'ı::~ens 'antibiyotiğe

')

:<)

Spontan ve non-tiavmatik ·nedenle-rle olU.gangreriler· literatürde >vaka:: takdimleri şeklinde verilmektedir;· Collier ve
ı;ıpJ.ı:adaşlaq 1 diı:ı.bet ve. kolçın kanseı:t. olan
bi:r olguda, Chetta ve .arkadaşlarıı 3 abdominai maÜg~it~si olan 2 olguda, Yangco ~e arkadaşl~rı ·15 interaartikıll~r streoid ·enjek:siyÖµu sonucu bir olguda, Seradge ve Anderson
'.) intraartilmler steroid enjeksiyonu sonucu
bir cl?;udo. gazlı gangron gördüklerini bildirşan ·.gazlı

mişbrfü··.

21 ·olguluk setimizde 15 (% 7.ı4l
olgu 'etyolojik etken ti·aV:matik açılr kmklardı,
0.5) olguda kriininar abortu~ girişi
:ni : :·:w;u,

( % 8.5)

~;

çliabetes

rrı'cllitu-

nucu 'l:'.fr
Biz postoperatif
:i,'

.

' ' ;;"f' >

"')"!

• ''

, ,,,

; ~" ,

.

'

',"

', '', ';

1

,,.,

..

l

Klostridial · e:tı..feksiy'oniatdan sörum1ü C1.
perfiİıgiiens, d, n~v;tf· v'e cı.'·seubc'ttmdltr (5,
12, 13L ~. !rtsanlarda :e:tiıeıb:ıhonh · l'igden "olan
klostridialar Sapf€ffitiKtiJ.·. ~LBu i orgariizrllalar
sıkJ~kla l?tğın;ı sı,\larında, tqpral~Ja, 1 inşa)l .>:fil
hay:vanla,rm m!d.e :.J?qrsak rM9llaIT'Ulda,: a;ıneli.
yathanelerde, .. acil. odalı;ı.rmcia, hastane. kori-

do.rlari:fıda', tekerlelüi/~lıud;:.ıY~nirl
tekei:İerifı~
,' ,\ ':' ,:- : "
~

de,

'

;

,"

'

/

'

ayakkabıların''

·,

,_,

4

ı.,

.üzeriride 'nofrnal. olarak

bulunurıaı~ 3,4,5,6,7. cı. p~rfrihgens nasf~1arın

% 20 sinde ciltte saprofit olarak(bultııidı.ı'ğurr
dan · deriden iZole edilebilir (5) .Eıifeksiy{)nun
inkübasyon sü,resi ·birkaç · saatten; -' . birkaç
güne kadar değ;işir 8,12. Dokudaki gaz kon;ı
binasyonu ve nekrotik kas klostridial bfr ~n~
feksiyomın varlığmı her zaman gÔsterınez ve
gazın varlığı
gazlı gangren için kesiri, tanı
koydurucu değildir 6,12. Gaz yapan diğer
önemli organizmalar proteus, pseudomonas,
K Coli, anaerob bacteroides, anaerob streptokoklardı:r 5,6,6,8,10,12. Tanıda en önemli olan

ırağmen• gazlı

g~gı:eı;l,: ol!fŞturabiliı;, Çaz{ı gangrende. ölü:gı

.nedeni hastalığın erken· kliı:ıik görünüm. ve
esas sey~'i~irr bninı:n:eı:n:~sinden,dir C9l •. Gazh
~angreı:ı.de b~Şarııı tcıciavi~in en önemli kı~~
erken_ tanıdıır l,&,§ 17110,12.
..
Yara salgılannda'.n gram boyamasi
kültür alınır 2,5;7,10. Tanı konulunca sıvı ve
.elektrolit dengesi .ile anemiyi düzeltmek için
kan ve mayi verilir, antibiyotik başlanır, f~
.siatomi - debritman yapılıp hiperbarik ok5:i~
jen tedavisi uygulanır ve gerekirse amputas,
yon yapılır l,5,6,7, ıı, 13. Antitoksinin etki~i
tartışmalıdır

7, .13.

· · Ha::t ve. arkadaşlarının (6l 139 olgulUk se-

rilerinde bir olgu dışında hepsinde klostridfalan ü:-ettiklerini. belirterek enfeksiyon etkenlerini CL perfıingens, Gl. septicum, Cl.
noYyi, Cl. hrstolitictım olduğunu .bildirmişler,.
dir.•:2 olgularında gazh gangrenle birlikte:tefapo:i.uxr;li'.linik ibel:'itileJ:inde görmüşlerdir .
.Otgulıınnrl
mayb:ve. antibiyoUk vererek
".:ieı7ı:llı..is ü;,lemöncesf ve·sonrası 'hipe'rbarikfGlkffiiı:ılli:te;!laNisi uyguladıklarını;' :139 'olgun.1f;:n;"24
:C %. ,17.3.)?; ilnde. amputas)<.6n yaptıklaıtmı;. b:eUrtimiŞlerdir. ı.

·"füiiirı·~i'öigliru:K§erifuiiin --~----~·
ve kültürlerinde; gram pozitif
ler görüldü ve üreti.ldi fakat tiplendirilmesi
yapılamadı. Bir ol·gfutizcta ( % 4:8ı' ~teta~bzun
kltnik -bulgula,nda,~vaı;ciı. Glgula1Jl:rı:ı:rz.şı, .. 1kan,
in:ay~. antibiyutik: t~davisi ya.Iliiıd~ ,,çi~{Şik
.c~~rahi tedaviier:ı:;yguland~.20. c% .95,2i'.°:'çlgud.a: '·eksterffi.iteı.en:leki:·mienekrın ·iİeri deı~ece
de olduğu içi~ değişik se'v'iyelerde~ amputasYüri ~yapıİdı. · Kliriiğimizd~;hlperbarik ôli'sii~n
tad:a'Visi ·t~Pin;;. . . çia:rmgııluz.' 6ıınactışı ::içi~ bu
tedavi yapılamadı:
· ·"
Gazlı gangrende e.rken fanı başarı braiıı

Aı. .art;ırmaktadııf 1,5,6, 7,12. Enfeksiyonılh in-

kübasyotı süresinin uzaması, ş6İı: başktl:'siste
mik problemlerin olması prognozu kötüleştir
mektedir (6). Sisk'e (11) göre gazlı gangrende
cerrahi, antibiyotik ve antitoksiri tedavi kom-
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Collıer

PE, Dıamond DL, Yow:ıg JL;
Nontraumatic clostridium septicum gangrenous myonecrosis Dis colon rectum 26 ~
703, No 1983.

binasyonu esas.tır. Kombine tedavi yapılma
yanlarda ölüm oranı % 87 olmakta, kombine
tedavi yapılanlarda ise bu oran % 45 e inmektedir.

4.

Cll literatür tarayazarlaar ait toplam 437 olg'Unun antibiyotik, hiperbarik oksiıjen ve cerrahi yöntem ile tedavi sonucunda 109 C% 25)
olguda ölüm olduğu bildirilmiştir. Hart ve
arkadaşlarının (6) 139 olguluk kendi serilerinde ise 27 (% 19) olgunun öldüğü ve ölen
tüm olgularda şokun olduğu belirtilmiştir.

5. Evarts C. : Complications. Infractures,
Ed.. by Rockwood CA, Green DP. oVl. 1 J.
B. Lippincott Co. Philadlphia. 1975 pp.
191 - 198.

Hart ve

arkadaşlaJrının

malarında çeşitli

Bizim 21 olgumuzun 12 C% 57.U si öldü.
mortalite yüksekliğinin cl,'.,ulanmızın enfeksiyon iyice ilerledikten sonra
hastanemize şok tablosu ile başvurmaları,
gazlı gangren tedavisinde gerekli olan hiperbarik oksijen tedavisini uygulama olanağı
mıız olmaması ile açıklanabileceği kanısında
Çalışmamızdaki

yız.

Çalışmamız

sonunda, gazlı ganrenin daha
ço·k travmatik açık kırıklarda görülmesi yanında ,:c.pontan ve minör travmalarlada meydana gelebileceği, erken tanı konarak gerekli. mayi ve antibiyotLl{ tedavisinin hiperbaıik
oksijen ve cerrahi tedavi ile kombine edilmesiyle ınorbidite ve mortalite oranınn azalabileceği, bu nedenle ülkemizin bir kaç bölgesindeki merkezi bir hastanede bütün gazlı
gangrenlerin toplanabileceği hiperbarik oksii en odalan:pın kurulmasının gerektiği. sonu-

cuna.

varıldı.
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Kalçanın

Akut Septik Artriti

* Yard. Doç. İ>r. Murat KESTELLİOGLU * Dr. Ahmet ÖZKAMALI
* Dr. Hüseyin GEMİCİ ** Doç. Dr. Ömer METE
Günümüzde kalçanın akut septik artriti
hala önemli bir sorundur. Tehis vasıtalarının
artması, her geçen gün etki alanı genişlemiş
antibiotiklerin ortaya çıkmasa. bile bu sorunu
bugün bile çözememiştir. Genellikle her yaş
ta görülmesine rağmen daha çok çocuklarda
ve gelişme çağında gençlerde sık raslanılma
sı, yeterli tedavinin yapılmama.<>ı durumlaxmda % 70 oranında mortaliteye sahip olması
ve genç yaşta kalıcı sakatlıklara neden olması yönünden oldukça önemlidir. 1874 yJınd'.1
Th":omas SMITH, septik artriti erken dönemde kalçada kısıtlı hareket, fleksiyon ve ağn
ib başladığını daha sonra bunu. şişlik, süpür;~ı:.yon ve lokal eritemin takip eden bir has..
talık olarak tarif etmiştiır. Bütün tedavilere
:-ı:ığmen septik artrit ortopedi de sık raslanıı
l::ı.n bir enfeksivöz hastalığı özelliğini sürdürmektedir Cl,2,6),
Kalçanın derin bir eklem olması akut
soptik artritin tanı ve tedavisinin geçfkmesino neden olmaktadır. Hatta erken çocukluk
ça,ğına septik artritin tanı güçlüğünün fazla
olması nedeni ile WILKINSON : «Hastanın
k"deri dc·ktoıra gittiğinde çizilmiştir» sözü haı
lu. geçerliliğini korumaktadır (4). Femur ba-fiını besleyen damarlar kapsül içinde olduğun..
dan kapsülün şişmesi ile eklem içi basınç artmakta femur başının beslenmesi bozulmaktadır. Bunun sonucu da kalça ekleminde çeşitli
sekellere sebep oluşturmaktadır.
Bunlann
başlıcaları şunlardır :

1 - Patolojik kalça
ve boynunun yokluğu),
2 -

çıkığı

CFemuır be.şı

Proksimal femoral epifizyoliz,

3 - Fibröz veya ossöz ankiloz ve buna
kalça kontraktürleri,

bağlıı

4 -

Koksa vara, koksa magna ,

5 -

Kısalık.

Literatürde kalçanın akut septik artriti
ile ilgili birçok makale bulunmaktadır. He:psinin birleştiği müşterek nokta akut septik
artritte teşhis ve tedavinin erken ve süratli
olmasıdnr. Ancak böylece kalıcı komplikasyonlaır önlenebilir (3).
MATERYAL· ve METOD :

1982 - 1986 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedd ve Travmatoloji Kliniğine acilen müracaat eden teşhiSi
anemnezden elde edilen bilgilerle klinik ve
radyolojfk görünüme dayanarak konan 19 oJ:gu yatırılarak tedavi altına alındı. 01gulanmıızın başlangıç yaşı araştırıldı. 19 olguluk
kalçanın akut septik artriti seı:ıimizde en k'Qçük hastamız 50 günlük bir erkek bebek, -en
yaşılısı ise 51 yaşında bir erkek hastamız olduğu saptandı. Olgularımızın 16 sını erkelller, 3 ünü kızlar teşkil eddyordu. Olguları:ını..
zın 10 unda sağda akut septik artrit, 9 unda
ise sol kalçada akut septik artrit mevcut idl
01gulanmızıın hepsine durumları icabı acının
cerrahi girişim uygulandı. Cerrahi girişimde
anteırior yaklaşım tercih edildi. Daha sonra
hastalara durumlarına göre abduksiyonda iskelet traksiyonu veya pelvi-pedal alçı uygu..
landı. Hastalarımızın hepsi antibiotik tedavisine alındı. Bu arada 12 olguya kültür antibiogram yaptırma imkanı bulundu. Hastalanmımızın hastanede kalma süresi en az 7 gün,
ençok 48 gün olarak tesbit edildi. Üç hasta..
mız tedaviyi kabul etmedi. Ortalama yatış
süresi 21 gün olarak bulundu. Kültür sonuçlaiI1! TABLO : 2 de gösterilmiştir. 3 hastamız
da ise takip esnasında literatürde de sık.Ça.

Dicle Üniv. Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatolojd Ana Bilim Dalı.
** Dicle Üniv. TQp Fak. Mikrobiyoloji Ana Bilim Dall.
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belirtildiği

gibi patoloj1k
luksasyon tesbit
dse salah ile taburcu edil-

hastamız

edildi. 16

:,:·~~.

o-ı Yaş

---

, •.,.,.

2-#)'yıiş\

\l.:\·,r,

,,>

eli. V akalarımızın genel değerlendirilmesi
TABLO : 3 de gösterilmiştir.
<'-ı":'·"'

•:'~":r :'!'"<ıı<_ \~\1

(;:};~:11.-2!},)Ynşjı,,,/~ı;~f7Daha Yukarı Yaş
·--··-'----

----''.

_5

:-.-.

-.--~ ~-:

--'/

':'· t:.~fib lı:ok

E. Koli

föıgatif

Pseudc:>monas

2.

TABLO :

ü:ı-~meOI~nyan

1

2Hastalarımızda Ki\1:tÜr

Sonucrt: Üreyen Mikroorganizmalar

İYİ

c.l 1

/,'

3ö
7.

O.T.

6

E

soı kalça

//

TK.

13

E

sağ

//

K

sag kalça drenaj+antibiyotik tedavisi

C:A.

kalça

)TABLO: 3 VAKALARIN
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· İYİ
takip

edilmedi
ij

7

tedaviyi kabul etmedi

DEGERLENDİHİLMESİ.

n

TARTIŞMA:

g~· ~µ\alç~ .$~ptik:artritl:)le iİgili

birçok araştırma yayınlanmaktadır. Hepsinin
ana temasını. teşhdsin" erken konulina8ı. ve ta.:
davmin zamanırida· ve yeterli: yapılmasanı
içermektediiı Ne modern teşhis vasitalaııinın
a,."iıµası, nede. geniş. spektrumlu antibiotikler
halen septik artriti .. önlemiş ·değildir. Bilha8sa kÜçiik çocukhırda sık mslanı:P.ası ko~tüıun
önemini· bir' kat daha arttırinaktadı~.. NELSON ve KOONTZ yayınladıkları 17 oıguluk
~'erilerinde % 36 sının 2 ya.<;ından küçük çocuklaır olduğunu bildirmektedirler. Yine NADE ve arkadaşları 2 yaşın altımda 14 olguları
olduğunu bildirmektedirler (2,4,8). Bizim 4
yıllık takip sonucu 19 olguluk serimizde 5 olgu 2 yaşın altındadır. Buda olgularıınızla literatür arasında uygunluk göstermektedir.
Akut septik artrit çocuklarda ençok kalçayı,
büyüklerde ise dizi tutmaktadır. Bizim serimizde de bir olgu 20 yaşın üzerindedir. Osteomyelitte erkekler olmasına karşın septik
artritte bu durum hemen hemen eşittir. Bizim serimizde ise erkekler daha fazladır. Bunun nedeni de bölgesel sebeplere dayanmaktadır. Olgulaırımnzın 16 sını erkekler
teşkil
etmektedir. Kalçanın akut septik artritli her
iki kalçayıda eşit olarak tutmaktadır. Bizim
olgularımızda da durum aynı olup ıo olgu
aağ tarafı, 9 olgu ise sol tarafı tutmuş olarak
tesbit edilmiştir (2,3,4,).
Bir septisemide

yetişkin kalçası tutulmuş

i~;e a.<;ağıdakilerden

bir veya bir kaçı aranıır;
Kalçanın pasü hareketleninde, kalçanın palpasyonunda ağrı, unilateral ödem, kalçanın
ve genital bölgenin şişmesi, bacağım aktif hareketlerinin azalması, simetrik ka.lça kıvrım
larının görülmesi, çocuklarda ise ·~ut septik
artrit yetişkinin aksine fulminant şekilde ortaya çıkaır (2). Ateş ve taşikardi sık görülür.
Tutulmuş eklem çevresinde ağn, ekleme ait
effüzyon, adele spazmı ve eklem hareketlerinde kısıtlılık kan.dini gösterir.
Akut septik artritin tedavisinde gerçekgereken 3 temel unsur vardır :

leştirilmesi

ı

- Eklemin uygun

şekilde drenaüı.

;2··..:;-· .t\nt~bi()til;lerle ·. sepsisin etkisinin;sis:
temik olaral; azaltılın.ş.sı; ·
~ rr:.':E4lepıin,
;nası.;,

stabili.zasyonunun• sağlaJ,l
stabil pozisyonda .istirahat· ettirrilmesi

(2,8).

Eklemin

Q.renajı

için kapsüle anterior
jyi sonuç· .verdiği bildirilmektedir (1,2,6,7,SL Bundan sonra iyi bil: yı
kama ve yaranın primer kapatılmı:µ>ı en uygun tedavi tarzıdır. Bizde olgularımızda bu
yolu takip ettik. Cerrahi drenajdan sonra
bacağın abduksiyonda tesbiti gerekmektedir.
Bu hastanın durumuna göre iskelet traksiyonu veya pelvi pedal alçı ile yapılabilir. Bu
tesbitin yeterli yapılmadığı durumlarda bir
komplikasyon olarak patolojik luksasyonlara
sık raslanılmaktadır. Bizim 18 olguluk serimizde 3 olguda bu durum oluşu konunum önemini bize bir kez daha hatırlatmıştır.
yakla.<;ımın ~<W-b_a,

Tedavi süresi çeşitli araşt~ncılar tarafın
farklı olarak bildirilmektedir. Bütün araştırıcıların hepsi tedavinin yeterli oluncaya
kadar sürdürülmesinden yanadırlar. PATERSON 6 hafta immobilizasyon ve 6 haftalık
antibiotik tedavisinin gerekli olduğunu bildirmektedir (3,4). Diğer araştırıcıların görüşüde
bu yöndedir Cl,2,6,8,). Antibiotik seçiminde
ise mümkünse yapılacak kültür antibiograma göre tedavinin planlanması veya mümkünse geniş spektrumlu antibiotiklerin verilmesi önerilmektedir.
dan

Özetliyecek olursak kalçanın akut septdk
artritinde erken teşhis ve tedavi sakatlığı önlemektedir. Tedavininde yeterli olması için
eklemin uygun drenajının sağlanmas1, antibiotik seçiminin yerinde ve titizlikle yapılması,
yeterli immobilizasyonun sağlanması şarttır.
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ôrtopedr ve Travmatoloji 'Arşivinde BHgisayarh
·Kayıt Sisteminin Kullanıfnıas·ı
·* Dr. Ömer TAŞER

** Dr. İrfan GÖKÇAY

Bir tıbbi kayıt sisteminden şu özellikler
beklenir : Hastanın tüm klinik seyrinin tal.cip
edilir olması, klinik araştırmalar için ve adli
nedenlerle kullanılabilmesi, hastaya verilen
hizmetin .değerlendkilmesini sağlaması, sağ
lık kurumunun işletme ve maliyesinin. değer
lendirilmesinde kullanılabilmesi. (3)
Tıbbi kayıtlarda iki ayrı yaklaşım mevcuttur. Geleneksel yöntemler bir çok klinikte ve kliniğimizde de kullanılmaktadır. Bu
sistemde hasta hakkındaki bilgiler bir dosyaya kaydedilir. Aynca kliniğin diğer bölümlerinde değişik işlemlerin kayıt 'eddldiği defterler bulunur. Kayıtlar mekan olarak birden
çok yerde bulunmakta, birbirlerine SC>yadı ve
protokol numal'ası ile bağlı olmaktamrlar.
Değişik kriterlere göre ·değerlendirme gerektiğinde· tüm aI1Şivin tek tek elden geçmesi zorunlu olmaktadır. örneğin' belli bir ameliyat
tekniği konusunda araştırma yapmak gerektiğinde, ameliyat defterimn sayfa sayfa elden
geçirilip'burad.an elde .edilen isimlerle dosyalıirın · çıkartılması: gerekmektedir.

GELENEKSEL

ve MODERN· KAYIT

ı

YÖNTEMLERİ :

Diğer,g,eleneksel

yöntem, kayıtların tutulyönünden b;ir öncekinin aynıdır. Farkı
ise, ,poliklinik kartı v:e dosya arşive döndlir
ğünde .hastanım adı ve protokol nosu, truuyapılan ted.avd.7doktorun ismine. göre .düzenlenmiş kartotekslere yazılın.ak.tadır..
Böylece,
.
. '
örı:ıeğin tüm
koksartroz tanısı almış hasta
ma~ı.

*** Dr. Ömer L. AYTAÇ

isimlerine ·koksartroz hastalık. indeks'i» kartından ulaşmak mümkün olffiaktadır (5). Bu
yöntem baştan bildirilen 3 kriter dışında aramaya izin vermemektedir.
Modem

sistemleri bilgisayara daBir yöntem (2) geleneksel hasta kart ve dosyalarına yazılan tüm bilgilerin
bilahare aynen bilgisayara yüklenmesidir.
Alışılmış
dosya sistemini. değtştirmemesi
avantajına karşın bilgisayar
proglamlama
tekniği ve depolanmasındaki güçlükler yfü1temin önemli· bir defektiqir.
kayıt

yanmaktadır.

Diğer yöntem, :k.art ve dosyadaki bilginin
istenilen kriterlere göre seçilip kotlandıktan
sonra bilgisayara yüklenmesidir. Depolama
yönünden ekonomiktir.'.· kodlanmış
bilgiye
sür;:ıtle: .ulaşılabilir,. bilgisayar tekniği
bakı~
:ı:pından uygundur .. ,Bu ypntem dosya içind~ki
bazı , bilgilerin· ·.kodlanmasını gerektirmekte~
diır.. Bu ise hem doktorııı;ı,; ]/.e}ll a,rşiv )pe:rs.one::linin eğitilmesine ve ek :;;:a.marı. ,h,arcaına,sıll.a
gerek göstermektedir; Y.önteın:i,n bµ .cı.eza;Yl'J,Il7
tajını •. çözmesi ~çin l1as~Jık.la.r_a, ,ve bö~.ffel~e
göre önceden hazırl;ınmış ,f{.)flllılara;:.:>i~Y~V
muayen:e ve takip yapılm&ı!'l![ ~ne;ri\mekteçı.n;
(];).
, .
.

Bflgdsayarlı . yÔhtemlerde'ki 'kÜft .. sorun
hasta' hakkındaki ·hangi bilgİl~tin' ·. ··koaıa.nı:P
kaydedileceğirle' kariır 'Vteriiıe1ı'tir. ;Bilgile!' ıfrt_
tık:Ça :forıni~firi s'ı:l:wsr;;artfnaktaı bu. da· dok'tcr ve arşiv personelinin eğiÜm'·yükunü art:tıt:ffiakfadır. Ancak· daha r:fazı& kritere göre
araŞtır1na yapma imkaı:ilan dbgtırinaktadırt.
"

f,.

* Van Asker Hastahanesi.Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaı:ii
** İstanbul Üniveırsitesi İstanbµl Thp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloıji Alla ·Bilim Dalı
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Kodlanacak bilgileııin sayısı azaldığında uygulama kolaylaşmakta, ancak değişik kriterle.:-e göre arama imkanlarıı. k~sıtlanmaktadır.
Geleneksel ve modem yöntemlerin avantaj ve
dezavantajlaııı. gözönüne alınarak, tıl:ıbi kayıtların sağlaması gereken
şartlaıra maksi'mum ulaşan ve uygulama yönünden minimum zorlukJar gösteren yöntemimizi geliştir
dik.
YÖ!'ıl'EMİN TANIMLANMASI:

Yöntemimiz halen uygulanan dosyaya
sistemini bu aşamada değiştir
meden d.osyadaki. bilgilerin bir kısmının kodlanmasını ve bilgisayara kaydedilmesini önermelüedir. Her hasta için kodlanacak ve kayıt
edilecek bilgile: şunlardır : Adı, Soyadı, Poliklinik o., Filim dosyası No., Servis dosya
no., doğ·um tarihi, cinsiyeti, başvurru tarihi
(ye.tı;ı, çıkış tarihleri), teşhip, .tedavi, enfeksiyc·n e,1deksi. Bu bilgiler içinde esas tartışma
yı oluşturan tanı ve tedavinin kodlanmasıdır.
Bu iş için özel olarak hazırlanmış .bilgilere
ihtiyaç olduğu açıktır. Dünya sağlık teşkila
tının lOOS'de düzenlediği hastalık, travma ve
ölüm nedenlerinin değişik· seviyedeki sağlık
kuruluşlarına önerilen listeleri mevcuttur. 17,
50, 70, 150; 300, 999 başlııklı listelerıi. bu amaçlar için düzenlenmiştir. DSÖ bu listeleri
1975'de yeniden· düzenlemiş ve kullanıma sunmu:;.tur (6). Aynca çeşitli ülkelerin şartlarına
göre değişik hastanelerce hazıırlanrnış ortopedi hastalık kodlama listeleri mevcuttur C4l.
900 ·başlıklı liste hareket sistemi hastalıkları
dışındaki tüm hastalıkla.'1. da kapsadığından
hareket sistemine az yer vermesi nedeniyle
tarafımıızdan uygun bulunmamıştır. DSÖ'nün
kemik !hastalıklaırı için hazırladığı listeyi kliniğimiz arşivinde yaptığımız deneme .çalışma
larında yetersiz gördük. (6). Bu liste hastalı
ğı gerek patoloji, gerek bölgesel yönden biz-ce yeterli detayda açıklamamaktadır. 1975
temel Listeleri .ve 1965 yılı 17, 50, 70 150 baş
lıklı listeleri küçük ölçekli sağlık kurulwıla
n ve genel hastaneler için düzenlendiğinden
konumuz dıışında bırakılmıştır.
dayalı kayıt

Bu durumda önümüzdeki ülkemiz koşul~
lanna uygun yeni bir ortopedik ve travmatolojik hastalıklar listesi ve tedavi yöntemleri

listesi oluşturmak dışında alternatif kalmadı.
Bu çalışmada yararlandığımız kaynaklar :
Index Medicus, Exerpta Medica, DSÔ'nün
1955 ve .. 1975 listeleri,
Klasik Ortopedi ve
Travmatoloji Kitaplannıın Konu İndeksleııi,
Kliniğimizde son 5 yılda yapılan tanı listeleri
olmuştur. önerdiğimiz
hastalık listesinde
hastalık. kodları, bölge ve pat9loji olarak iki
ayııı komponentten oluşmaktadır. Bölge kıs
mında, bulunan patoloıjinin ilgilendirdiği vücut bölümü. Patoloji kısmında, burada görülen patoloji kodlamasıdır. Bölge patoloji hastalığın kodunu
oluşturmaktadır.
Hastalık
kodlarının sayısı şu anda, 211 olup üst sınırı
açıktır. Yani gerek görüldüğünde kod listesine eklemler yapılabilecekti<r. Bölge başlığı al.
tında, belli başlı eklemler, anatomik vücut
bölgeleri, belli başlı kemikler toplanmıştır.
Patoloji başlığı altında: Doku seviyesindeki
patolojiler Cdeıienera.tif artrit, osteomiyelit,
aseptik nekroz), .sistemik hastalıklar .cendokrin bozukluklar, kardiovasküler bozuklukla:),
konjenital anomaliler CdoğuıŞtan organ eksiklilden i. malformasyo:ılarJ, sık rastlanan bazı
ortopedik hastalıklar CDKÇ, PEV,· Skolyozl
gruplarında toplanmıştır. Kodlama sırasında
kolaylık göstermesi bakımından listeler, alfabetik sı:a, hastalıık grupları sırası, kod numarası sırası ve bölgelere göre 4 ayrı biçimde sunulmuştur.
Tedavi yönteminin beli!rtiimesinde çeşitli
ülkelerde uygulanan yöntem genellikle te.da..
vinin aynen; orjinal ismi ile yazılması şek"
!indedir (3). Kaydın bu şekilde yap~lması tedaviyi detaylı olarak açıklamaktadır. Ancak
aynı tedavi için kullanılabilecek değişik ifadeler bilgisayar tarafından değerlendirme
hataiaııına yol açar. Bu sakınca göz önünde
bulundurularak tedavi yöntemide hastalık
listesine benzer şekilde kodlanmıştır. Tedavi
yöntemleri kod listesi aynı ameliyatta birkaç yöntemin bi<r arada kullanılabileceği gözönüne alınarak bunların kaydına elverişli biçimde düzenlenmiştir. Liste şu anda, 41 say.ı
da koddan oluşmaktadır. Üst sınıra açıktır. yeni eklemede bulunmak mümkündür. Bu listem~dikal, konservatif, genel standart cer.:-ahi
yöntemler ve özel ameliyatlar ana başlıkla
rından· oluşmaktadır ve alfabetik listeye göre düzenlenmiştir.

Uygulamada her dosyaya bir bilgisayaır
Yöntemimizin dezavantajı : Anamnez,
formu konulmıµıtur. ·•Doktor hasta dosyasıını · muayene ve, takip 1b~lg~l~rini ~ulundurmama
arşive teslim ~derken bu kartı da dold~ sıdır. Ancak bu' bi®Iehri· er~ sisteme dahil
ve arşiv görevlisi tarafından kontrol edilerek ed.ilmesi, . bunlar konusunda geliştirilecek
teslim alınır. Bilgisayarı kullanan personel ta- ~tandart. formlara ihtiyaç göstermekte doktor
rafından bu bilgiler günlük olaırak bilgisayive porsenel eğitimini gerektirmektedir. Bizim
ra girilir. Kullanılacak bilgisayarın ve prog- verdiğimiz karar bu değişkenleıi gozonune
alarak yapılmış bir tercihtir. Böyle bir çahş
ramı.:q " J.ı:ararlaştınlması sağlık kuruluşunun
yıllık hasta kapasitesi ile doğrudan füşkilidir.
mayı Milli Ortopedi Kongresine gethmemiz.Bu ko.nuda karar vermeden önce konusunda deki amaç sistemin tartışılabilmesini ve ulutecrübeli kurumlarla temasa geçmek uygun sal bir standartta biı;leşilmesini şiddetle arzu
olacaktw. Biz, önerdiğimiz yöntemi geliştir ettiğimizdendir.
me çalişmalaırında 8 BİT'LİK 256 K kapa;
siteli disk sürücülü ve yazıoıh bir bilgisayar
KAYNAKLAR:
ile konusunda denenerek üstünfüğü kanıt
lanmış bir DATA Base programı kullandık.
ı. G. H. Gilmore, . J .. M~ Reed., A Comprehensive, Antomated, Record - Keeping System
TARTŞMA:
for the. Orthopedic Office; Use of Computers in Orthopedics .. The Orthopedic Clic
Önerdiğimiz yöntem var olan ana kayıt
niçs of North America. VoL 17.:No. 4, 193ô,
sistemini değiştirmemektedir. Böylece ülke55:J - 566:
mizde birçok klinikte kullanılan kayıt sistemlerıine hemen adapte edilmesi mümkün•
2. R. H. Haraisoı:i., Use. of the Computer fo{·
dür. kodlama sıistemimizin basitliği sayesinMedical Records., Use o:f €omputur in ort~
de hekimin fazla zaman harcamadan bu .iş~
hopedics., The orthopedic clinics of North
leri yapma8ı mfunkündür. Böylece hekim. dı
America .Vol 17t No: 4, 1986, 549 ·~ 552.
şı personel tarafündan; yapılan kodlamalarda
görüleD: yüksek oranla hata paylan azaltıl 3 .. S. D;c Kuslich, G M. :Peck. The Humarı: Ele·
ment in the Besing of Computer - Assisted
maktack C3) :·Muayenehanelerden üniversitQ
Orthopedic;:Inpatient medical Record Sysc
k.l.iniklerine kadar değişik olçekteli:i Qrt,opedik
teınS; Use, of Computers :in Orthopedics.,
Sağlık Kuiulüşlarinda uygulanabilir; B)'.ı'yön!
The Orthopedic cliı:ıics of: North .Ameritem sayesinde belli ''bir ıiastalıiğı olan veya
: ca.'. Vôl.17. Ne. A. li)86,, 527 ... 540~
bı:ılli ameliyatlar geçirmiş hastaların listele~sa· zamanda. kolayca elde etmek
mümkündür. Bilgilerin bilgisayara kayıt edilmiş ·olması
nedeni Jle karmaşık seçmeler
yapmak mümkündür, Örneğin 1986 yılı için..
de koks.artroz tanısı ile total proteze uygulanmış hastalarda enfekte olarılarıınm kimler
olduğunu· çabuk ve kesin
olarak seçmek
mümkündür. Hasta kayıtlarına bu ölçüde kolaylıkla ula.1ılabilmesi klinikte yapılacak bilimsel araştırmalarıı kolaylaştırmakta, bu dse

rini çok

araştırma yapılmasını özendiırebilecektir.

4; J. G. ·Menus, Orthopedic Offfce Medicai
:Records usiı:lk cbsTAR., The Orthopedic
Clinics of Nortıi Ainerica. Vol 17., No. 4,

1986, ss1 - 59{,>. 1

·

·

·

5. K. · Sümbüloğlu, cH~tahaD;e İstatistikleri•,
Mimograf, fü~cette~ Üniv. Tıp Fak. Top.
. lum Hekimliği Bilim Dalı, 1971.
6. K. Sümbüloğluı ·Z. ÖZtek,
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·Ortopedi( ve. ·rravnıatolojide . Kayıt. ve· Araştırma ·için
· Bilgisayar

Uygulaması
" Merih EROGLU
** Gülsen CONKER

Bu •gün geniş hasta .kitleleri karşısında!
bilimsel bir 'kayıt ve araştirma yapmak ve
verileri istatistiksel olarak değerlendirmek,
verilerin karşılıklı ilişkisini ortaya koymak,
v.mc1iya.t yöntemlerini ve sonuçlarını değer
lendirmek ve bunlardan bir sonuç çıkarmak
için; alışılagelmiŞ eski uygulamalar yetersiz
kalmaktadır.· Blı · nedenle, etyoloji, anatomik
yer; başlangıç vs. gibi $ayısız verilerin istatistiksel •klassifikasyonu gerekmektedir.. Ana
Bilim Dalımızda tibbi kayatlar, araştırma, istatistik ve değerlendirme için Bilgisayardan
yararlımmak. amacı ile ça1:ışmalar yaptık v~
uygıiiaıltaya •g<?Çtik.
·
;,

.: .MATERYAL ve

METop ;

· · Hastalıkları sistematik · olarak sımflan"
ilki 'teşe bbü.S .eden Ftani;:ois Bossier
ile: Cl700-' 1777) 'başlayariçalıŞnialarıve Farr'ın·ı'k:lassifikasyonundan. s0nra;· bir çok dnterriasyohal •.istatistik• koı:igrele'ri .ölüm n~aenle
rinin interftasyonal•listesi v6'. 1946.da Dünya
tııtm:aya

pi.[., l;;oµıisyqnunu;n çalış
~L U~•;llas~pJak;:Ve)lfuii ~~~p,le~ip.~as
Sağlık T~şkilı:ı.tımn

~ifi~WJY?1?-llp,l1fl Jbı ~· V!:). ~ı.r(ffiİZY<;>ıw;n:u Y,aPtılar.

En son 1975 sonbahar~~~a

'b':l; lı:~~şsifi

k~y;onun .9. revizy~nu )'.:apıldı.ve .ha~ta1'ıklar,

Bunları incelediğimizde, ICD - 9 da ve 9
Cli.nlical Modificationda çeşitli gedikler olduğunu gördük. Acta Orthopaedica Belgica'I1ın
_eki olan 2 volümü -(1985) gözdeıi_ geçirdik
.Fransızca olduğ'uıiti ve ICD-9 u temel aldığı
nı gördük: A,B.D. de Columbia . Üniversitesi
Pre2.pyterian Hospital Ortopedi Hastanesinin
kodlama klavuzunu da göz önüne aldık. Ancak bunları da yeterli bulmadık. Ayrıntılı veri ;kayıtlarına imkan vermeyen gedikleri
(semptom, çeşitli ameliyat teknikleri gibD
mümkün olan yerler de. kod nu:ıp.~ralanı -Qre:
terek, doldurmaya çalıştı!,\:. 19.87 paşıpd.an
itibaı:-en kullanmaya başladık. Eli,rrıizde Yan~
lız bir: seri kitap . olduğu içiIJ.. Ortop~ ve
'.I'rav:matoljiyi direkt içeren kısımlarını aldı_k
.ve :fotokopi ile .çoğalt!ık, ·

· K8::s - isk,ehır sistemi; .bağ. dokusu. haşta

lı1ı:ia1{ 'korif~rifüii anbmillner, ~perlnittal periÔclda cioğ~ iı:6ndisyoı:ıiar, yru-a1ari.J:ri;.,ıar a:Yn
başlıklarda kodlanmıştır.
->,'/_c
,:-

;J_,

1

'

·

Kodlama· sisteminde: hasta.liı:klar ve sem}i)tomlar s digit ve yeni kodlara. açik:ia; digit
olarak :verilmiştir:: Ancak :bütün bilgilert:ıbir
Bilgisayar fönriuna aY:nntılı· ölarakrı'sığdır:
mak ı:iı:ün:i:Kiliı olirıadİgından,'m:.evcut :kodlara

daha>azı 9-er ayırmak Wya'·mevc-uı:obna:Y.a:ri:
neötifazmafar, lfı'.azalar/bazıJJta:tiisaFd.tfa.1 kla& 'J:a:fr:
yei'foŞtirin~K: içirr lli:saltmalar :ve; ayın
sifiıtas'YoD.1!i.f FınJ:iilJı ıtastaftk'rw:':ı'l:Pta.:aITıeu kooTiimalar' yaparak;:::drtopefil' ve TFavinatO"

yatların kla'.s~ihıfu!SÇofıti{l\lek'.td.D-Ô''Önk'6k1ii

:'if0ı:ın<>gıı~fi\r:Morfp,ıoj~(ye .:tüm{ı:~J.ıgip,-1 fl~·F?tgIŞi!:;
;ı:ıt,gös.tere.ü; ~qı:'.ilcı.~:~P.m!s:li.;:?AJil§!~z,~~0Hyatların kodlanması

için yeni

i~1~i.yı.ıçlcı.,li'.

ort.aya

çııktı. İlci ciltten oluşan International Classi-

fkation of The Diseases-9'a ilaveten 'hazırla
nan 3. cilt Clinical Modification, çeşitli ameliyatların kodlanması için hazırlandı.
•
''*

füfi l:tJtiıa· snrnı;rcıaıımı:z::ı.çin~'B'ır Hasta 'Ka'.yıt
ıiı'1iii,say6ı':F0rfüti;fül~eir1efük :iBütüri' çabaiara
. 1-'ağm-lın- ...tan-naa ~afıs:rv ·siiyırsıihı"anea1ı:c.soi ·e::1tli.
direbilif!F'V~:i1f:il§it:1fekta!fiiifüİ:ii~·lf9.çfilfük:'.'J·::.

Bu genel formda, özel araştırmalaırın aykaydetmek için uygun yer bulunmayabilir. Özel araştırma için Hekimin lrnrıntılarını

E.Ü.T.F. Ortopedi ve Trav. Ana Bilim Dalı Başkanı, Profesör.
E.Ü.T.F. Ortopedi ve Trav. Ana Bilim Dalı Sekreteri.

nuya uygun ayrıııtı~a:ıt, Ue;•öz~l ~~il'' forn,ı hazırlaması ge:-ekir. Bununla beraber, az aynntıh" ·bilgi; fori:fiun :·arıta 1 yüzüride ilgili dig.it
nü:dia~alan belirtilerek gerekıtiğinde in:cele'ıiıek' iÇin ·ek·olaıtakkaydediıebili:r:.
Formun

ı. kısmı

kimlik

bÔl~üdfu> İlk

Ds ctigitrik kıısım, zorunlu kısım oforak ayrıF

mistn'. Kimlik (1-lll, hastarim doğduğu 1lin
do,?;duğu yıl, baŞvurcitiğu yıl, . kiİnik
prot6kol numarası· ve kaçıncı gelişi .olôıJ,ğu
nu içeri;:-. Hastanın müteaddit yatışlarında
form. •dolduğu takdirde, ek form doldurulmfü
si· mümkündür ve 11. digit,te. kaçıncı: förm
olduğu belirtilir, aksi .J:+~lde Bilgi~ayı:u· aynı
kimlik kodu ile ikinci bir.. kayıt yaı:)ma.z. Çinsiy~t. Karun Cıl. Erkek C2) olai:ak doldı,İrn
lur. Mesleklerin çok Çeşitli· oiması ve. fozlı.
yer tutiliama~ı içliı 2 digitli bir özel kbdınma
yapilmişti~.. Baba adı, aynı .~dı soyacl\. t~~!'.'ı
yartlkn ayı;:-d etmek için, doğum ili ve 'yılı
Üe ·beraber, kimliR tesbiti için. ve acni've ida.
ri kayıtlar için gereklidir. Aı:qiv kodU, hasta
dosyasını ar;:ivden bulmak için gereklidir.
Hasta.um genel durumu, acil veya seçilmiş
hasta olarak kod ile belirlenir. Hastalık nedeni ve yakaaz tipi 56-61 kutularında belirtilir. Tabii bu neden, bir önceki hastalığın
veya patolojinin tanısı olabilir. Adres belirgin olarak kaydedilir. Her kelime arasında.
bir boş kutu bırakılır, adreste son iki kutu
il kodu içindir.

kodu'. ·.

Formun 2. kıısmı hastalığın tanısım koyduracak semptomlaır, özel klinik testler, yardımcı tanıı. metodlan, laboratuar
tetkikleri
ve kullanılan ilaç tiplerirui içetir. Tanı ile
'.lişkili olarak özel testlerle beraber 10 adet
l>:mptom kaydının yeterli olacağı düşünül
müştür. Bu çeşitli semptomlar, kılavuz kitapta mevcut kodlama dışında, üretilen kodlarla belirlenmiştir ve ICD-9 da Presbyterian
Hospital Kılavuzundaki değişik numaralar
arasındaki boş num'aralardan üretildiği için
sempomlar bulmayı kolaylaşt:rmak için bilgisayar ile alfabetik diziye konmuştur. 10
:c.det özel test için her biri 2 şer digitlik yer
:cynlmıştıT. Bu testler aynca kodlanan 99
t Jst arasında olabilir.

•

• Yardımçı

tanı . metQdları,

.2

ş~r

digitlik

i{Jf~ar.ciçirld~ Xiıne, ,1~~.:ar~fo.WJ., .irfüıi·arlm.ış:

ti'r.,j3unlann · sonUQlan 'norm,af. Ü),. p~tOl()ji~
c2i, ~ıaraiı: 3.. kutuda gösterili:r.... Labüı-~tuar
tetkikleri,. ortopedi ve Tı;avlriatoloiide en. sık
kullanılan test!~ olarak aıınmiŞ :ve i!k bul~
gu.lar.hesaba katılmıştır.'Takip edi~esi .gereke;rı. hastalııklarda, müteakip tetkiklerin.
kutu dişına :veya' rornıun'. arkasına y~ılması
·duşünWmüştüf. J)iğer ger~J{ep tetkik ~on~ç~
ları formun, arkasına: ilave edilebilir veya Ö~et araşt~a için ayn 'bir. form yaı:;;ılabilir.
İl~çl,ar)çin ayplan 2 şer, cl.igitliS yerde ayrı
'ca',kodlanan en çok 99. il~ kaydedilebilir.
'örne,ğ~rı . AııtibfotiJ} .. (MJ qlarak, k~ydedilir,
ancak bıiriun ha:niisi 'olduğu formun a:-kası
na •yazılabilir: Analıjezik?, miyorelaksan; antibiötik, .sulfonamid, ·. antiflojistik; •antiromatizmal, antitüberküloz, VS./ gibi. genellikle 8 den
fazla ilacın rutin olarak kullanılmayacağı
öngörülmüştür.

kasını,

tedaviye ayrıılmıştır.
cerrahi tedavi
almıştır. Cerrahi tarihinden sonra, sol Cll.
sağ (2), bilateral (3), veya tarafsız C4l olduğu kaydedildikten sonra, bölge yer olarak belirtilir. Yer, ICD-9 ve Columbia Üniversitesi
Presbyterian Hospital, Ortopedi Hastalıkları
kodlama sisteminde kayıtlı olanlara ekleneırek çoğaltılmış ve daha beelirgin yapılmış
Formun 3.

Bu

kıısımda kayıtta önceliği

tır.

Tanı kaydı,

bu bölüme almmıştır, ve aile ilişkisini ortaya koymaktadnır. Bir hastada değişik iki veya daha fazla
hastalık olabildiği ve bunla:- için ayrı ameliyatlar yapılabildiğıi gibi, aynı hastalığa bağ
lı deformiteleri düzeltmek için değişik ameliyatlar aynı zamanda veya ayn zamanlarda
yapılabilir. Ona göre aynı tanı ve aynı tarih
ile veya değişik tarihler ile de değişik ameliyat kodları kaydedilebilir. Ameliyatı yapan
cerrah, Formu doldurandan başkası olabiliı·.
Oı topedi de sıklıklı:ı kullanılan Anestezi yö~11omlerinden 9'u dü:iünüle.·ek 1 digit. aynlmeliyatın tanı

mıçtır.

Kullanılan
no.syonhırı

implant

2 kutuya

:·,ınnd:: kodlanmıştır.

çeşitleri

sığdınlmak

v e:.wmrJ]için l c·o a-

· Bfr •. foka~:5'~eliyd{····1 v~:.J~· a.fue~iyat
ıtôrı:ıbiiı~yonian kayd.edi1ebittr! ·: ceıTa.iın ·a'li
şmCıaul:tepaviler 7 am 5 fügitlik bölümde
yer
fü>Inplikasyoniaıi. i. diiitte kaÇıncı
al11~iiıa:'ta: .ait 01dlığu .belirtilereıf. kaydedilir.
Yandltş li~talıklar, slayt ve :X~Ray filmleri,
y~r, yok olarıik. iş~etleniı'. Patoloji raporu
iıullla~<isı. kaydedillı": · Post-op .. kontrol süresi
ar.· .gün; olarak ve. sonuç değerlendirme kri~
terlerine. göre çokiyi, . iyi,
ve fena olarak kaydedilir. Her gün gelişen yeni tam ve
te.davi yöntemlerine ve ini:plantiara yeni kod
nU111~afan verilerek,
kılavuz
geliştirilir.
Ortopedide kayıt ve araştırma için sistemin
gerekli ·;ve yararlı olduğuna inanıyoruz,

alir.:

orta

Bu çalışmamı· zda yardımcı olan Ege ü~
niversitesi. Bilgisayar Araştırma. Uy_gulama
Merkezi Müdürü Prof.· Dr.' Oğuz MANAS'a
teşekkür ederiz ..

..
J$,:eim, H.,. A.ve Diğerleri.: The New .Yolj:S,
. : Orth.opedic Hospitaı çoıum.l;ı~a-Pnısbyteri
an Medical Çenter Data ·Retrieval Code
Book, 1984.

ı.

2. Vincent, A, Legrain, Y., Roger, F..: Clas:
si~ication Internationale Des Affections
Et. Traitements En Traumatologie Et qrthopedie; Volume I, II, Acta Orthopaedica,
. Belgica, 1985.
3. WHO : Inteniational Classification of Diseases, Vol. I, 1975 Revıision, Geneva, 1977.
4. WHO : International Classification 6r Diseases, Vol. II, 1975 Revision, Alphabetical
Index, Geneva, 1978.
5. WHO : International Classification
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Diseases 9 th. Revision. Clinical Modification, Vol. III, Comission o.n Professionatand
Hospitaı Akti~iÜes, Ann Arbor, Michigari.

üsteogenesis lmperfekta'ya Bağlı Femoral Eğriliklerin Düzeltilmesinde
Teleskopik Çivi ile lnternal Fiksasyon Ameliyatının Yeri
* Doç. Dr. Yener TEMELLİ **Uz. Dr. Mahmut BERKMAN
*** Dr. Mehmet Akif KAYGUSUZ **** Doç. Dr. Aziz ALTURF AN
ÖZET:
Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi İstan
bul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalında 1983 - 1986 yq.lları arasın
da osteogenezis imperfektalı 8 olgunun 11
femuruna uygulanan multipl osteotomi ve teleskopik intramedüler çivi ile osteosentez
ameliyatı ve neticeleri incelenmiştir.
Uzayabilen çiviler olması nedeni ile osteogenezis imperfekta'ya bağlı femoral deformitelerin düzetilmesinde multipl osteotomi
ve teleskopik intermedüler çivi ile osteosentez ameliyatınm seçkin bir işlem olduğu sonucuna varılmıştır.
GİRİŞ:.

Osteogenezis İmperfektalı
hastalarda
femur kırıkları ve deformasyonlarına çok
sık rastlanmaktadır. Bu hastalıkta uyluktaki
ad.duktor ve fleksor adele gruplannun çekmeSıi ile anterolateral yönde femoral bcwing deformasyonu oluşur. Bu deformasyonu düzeltmeke için 1959 yılında Sofield ve Millar tarafından metafizden metafize multipl osteotomiler ve ıintramedüller çivi ile internal fiksasyon tarif edilmiştir. Sofield ve Millar'ın
metodunu birçok cerrah kullanmıştır (5,7,8,l.
Osteogenezis imperfekta tedavisinde teleskobik olmayan çivi kullanıldığında kemik
büyükçe intramedüler çivi büyüyemez. Destelrniz kalan kemikte yeniden angulasyon ve
~~~!~.~-~~~~- eder. Birçok yazar bu sebep.

*
**
,***
****

ten 2 senede bir çivinin yeniden değiştirile
rek daha uzununun konması gerektiğini savunmuşlardır. Bunların arasında
CWilliams
1935, Marafioti ve Westin 1977, Albıight 1081,
Bailey ve Dubow 1m:ııı sayabiliriz (1.2.3.41.
Bailey ve Dubow (1963 del bu güçlülüğü
dikkate alarak telesko bik intramedüler çivileri tavsiye etmiştir C2,3l.
Biz kliniğimizde 1984 yılı başından itibaren osteogenezis imperfecta tedavisinde teles.
kobik intramedüller çivileri kullanmaya baş
ladık. Bu araştırmamızda ameliyat tekniğin
den kısaca bahseddikten sonra 8 olgunun .11
femuruna uyguladığımız şiş kebap osteomisi
ameliyatından aldığımız sonuçlan sunduk.
GEREÇ ve YÖNTEM :
12.1.1984 ve 30.1.1987 tarihleri arasında
müracaat ettirilen osteogene.
zis iıiıperfektalı 8 olgunun 11 · femuruna teleskobik intramedüller çivi ile şiş kebap osteotomi ameliyat uygulandı. 01gularımızm
5'i erkek. 3'ü kızdı. En küçük yaş 3. en büyük yaş 7 idi. Takip süresi en az bir. ay en
çok üç yıldı.
!)Oliklindğimize

OPERASYON TEKNİGİ:
Bu ameliyatta kullandığımız teleskobik
intramedüller çivi resim l'de görülmektedir.
Çivinin. iç içe geçen iki parçası vardır.
Osteogenezis inperfektalı hastalarda remur elips şekUndedir. Radyografilerde me-

İ. Ü. İst. Tıp Fak.. Ortopedi ve Travmr toloji Anabilim Dalı Ôğr. Gör.
İ. Ü. İst.· Tıp Fak. Ortopedi ve Tr:avm: tolojiAnapilim Dalı Uzmanı.
İ. Ü. İst. Tıp ,Fak. Ortopedi ve, Travm tol~jf. ,Anabilim riaıı., Asistanı.

İ. Ü. İst. TıJ.:? Fak. Ortopedi v.e Travmatolo)İ Anabilim Dalı Y. Doç~ntL

dulla çok geniş görülse bile
çok dardıır. <Şekil 2).

aslında

;ıtru;ta: ·yan· yaiirılır:. BüyÜk. trokanterj:l~n

dize kadar lateral ensizyon yapılıı.r. Periost
açılır <Şekil. 3). Femura. multipl osteotoıniler
yapılır <Şekil 4). Bütün fragmanların rri.edüller kanalları. oyulur.
Çivinin dış parçası büyük trokanterden
ve medullalam hazırlanan fragmanı.ar !;ıişkebaba benzer bir şekilde çiviye geçirilir. Daha sonra arı:terolateral bir ensizyonla diz eklemi açılır. Ön çapraz bağın anterola.
r:ıma femuır interkondüler bölgeden intramedüler olarak çivinin iç paraçası geçirilir. Çivinin dış parçası iç parçasının içine şekilde1 ·i gfüi sokulur CŞekil 5).
geçiriliır

Rotosyon ve çivinin pozisyonundaki bir
önlemek için hasta pelvipedal
e,lçııya 6 -· 8 hafta için alınmalıdır CŞekil 6)
deği:::.ikliği

OLGULARIMIZDAN ÖRNEKLER:

Olgu No : 1 F. A. Klin. No: 49635 .Prot.
No : 665
4 yaşındaki. kız çocuğu. Olgunun her. ıiki
femurunda ileri derecede deformasyon gÔrülmektedfa·. CŞekil 7) .· Olgunun her iki femuaına uygulanan şiş kebap osteogenezisden
sdnrald dufiuİıb görülmektedir CŞekil 8L
Q!gu. No : 2

M.

No : 381
6 ya~inaaki

LKlin. No : 49540 Pr°dt,

her

1
diğer olgunun•
iliıi: femu~
1
rı.1 ameliyat .. edildikteri . sotırakii grafisi . gôrul~
inektedir' CŞekil ıo>: i
·

Olgu No : 3 R. A. Klin. No : 4B297 Prot.
No: 228
yaşında kız çocuğu, şekil ~o

TARTIŞMA:

medulla

ve 11 de

Olgumuzun ameliyat öncesi ve sonrası
grafileri görülmektedir. Bir femuruna Rush
çivisi, diğer femuruna. teleskobik intrameduler.. çivıi .kullanarak şiş kebap.oı=ıteotoıni.si a-

Osteogı;ımızis .. Impe;rfektah
hastalarda
meyct®a ie1~n : kml{1arı diğer kırıklardaki
aııŞılınış kOrservatif tedavi medotl~n ile tedavi.etmek zor; bazen imkansızdır. Uzun süreli tesbit osteop genezise yol açar. Ayrıca
deformasyon konservatif metodlarla düzeıtil
nıediği için çocuğun yeniden kınğa maruz
kalma ihtimali ·artar ve yürüyebilmesi zorlaşıır.

Şiş kebap osteotomisi ve intramedülle::çivi fikasyonu ıile majör deformiteler düzeltilmekte böylece kıınk olma şansı azalmakta
ve fonksiyonlar düzelmektedir. Eğer şiş kekap · osteotomisi rush çivisi ile değilde teles7
kobik çivi ile yapılırsa femur uzadıkça çivide uzar. Böylece femura destek sağlanır. Yeniden kınlmasını ve reoperasyon ihtimali!tj
azaltır.

enfeksiyona bizim o!gula:ıımızda
Ancak literatürde belli bir
oran verilmemekle birlikte, düşük oranda ene
feksiyona ırastlandığı belirtilmektediF, Millar (1981) deki makalesinde osıeogenezis :im~
perfektalı çocukların osteomiyelite nızistan
olduğu, enfekte bir olgusunda Çi~'iyl t;;ikar~ktan sonra Elnfeksiyonun k;aybolduğlıJil:u te.
Erken

rastlanmamıştır.

lirtmiştir.

Literatürde Çivinin alt ticl1miiı medulİiı~
ya migrasyonu komplikasyonu· bildföl.İriif is~
de olgulahmızın erken· . t~kibiiide :boyle' bl'r
kompllkasyoha ·rastlanmamıştır.
/'

:

'

'

'

.olarak Osteogenı:ı"ii.S III1;P~E?k.ta
cerrahi tedavisinde .şiş keba.Il'. oştE?otqmg~rin
uygulamnasanı. ve. teleskobik <'inter:mı;d;(,lHer
çivilerin kullanılmasını fay<lalıı· pulma.}l:~yız..
KAYN,Al(LAR:
1. Albright J.A. Managemeiif. ôve.rfV,ie\,v·

meliyatı yapılmıştır.

Olgularımızda enfekSiyona ve •amellfat · · 2.
esnasında herhagi ·bir komplfkasyo?la ra8t.:·
ıanmadı. 3 olguda dizde Fleksiyon: kisıtınığ,f;:' 1
1 olguda da patella Çiknğı meydana geli:li. ;
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Kemik Kist Hirlatikferi
* Op. Dr. Alihan. ÇELİKER
Kırsal

alanda

** Uz. Dr.

yaşayan insanların

olduk.

ça fazla oldugu • ülkemizde kist hidatik'irı

genel olarak gözden geÇirilmesi, bu arada
müracaat ··eden ve kist hidatik
olduğu seroloıiik ve patolojik olaırak
tespit
edilen iki vaka takdim edilmektedir.
kldniğimize

Literatürde ·fazla• görülmeyen bu vakalahakkında yapılması· gerekenler

rm tedavisi

tartıışılmaktadır.

Hidatik kemik hastalığının cerrahi tedavisi sokondor enfeksiyonlar sıklıkla geliştiği
ve helL li yerlerde sadece radikal eksizyoın
mümkün olduğu için nadiren tam anlamıyla
b'..:::;a.rıılı olur. Geçmişte antihelminti:k drogla: kDtü absorbsiyon ve bunun sonucu serum veya kist içinde düşük konsantrasyona
ba.ğlı olarnk sadece palyatif kalmıştır.
Hydatik hastalık. pa.razitik bir şerit ekinokoküs tarafından oluşturulur. Hastalık Hipokrat zamanından beri bilinmektedir, fakat
yaşam siklüsünün tamamı 19. yüzyıla kadar
r.çıklığa kavuşamamıştır. (Lewis, Kass and
Kerstein 1975). 12 farklı tür tanıriHanmış olmasına rağmen
bunlardan sadece ikisinin
ekinokoküs granulcssus ve ekinokokos multilokülarisin insanlarda etkili olduğu bilinmektedir;
İnsan hidatik

hastalığım net insidensi

İsmet CANDAN

'"** Dr. Sertaç .KIN,AY

Kuweit'te % 4 CEl G.azzar ve Mc Creadie
lG(:ZJ Güney Amerika'da % 2 ve Avusturalya'da % l'den azdır.
CAllctred ve Nisbet
19~;4) Hastal:k yatağa bağlayacıdır ve uzun
sürmesine karşın yavaş fakat acımasız' yayıı..
masını sürdürdüğü için rudikasyonu ;güçtür.
Çok .kısa süre .öncesine kadar tedavi tümüy..
le cerl'ahi idi ki bu da. en iyi ihtimalle palyatif oluyordu, ve.e hatta disseminosyon riski·
ni artırıyordu, etkili kemoterapi bu nedenle
büyük teropatik yarar sağlayabiliı'.
PARAZİTOLOJİ :

Sestod bir kurt olan Ekinokokosun ya.
siklusunu tamamlaması için bir etobura.
gereksiniın.Q vardır. Belirgin konaklar, köpekler, tilkiler ve diğer vahşi etoburlardır. Şerit
ince barsakta yaşar ve infekte yumurtalar
feçeste bulunur. İnsan, koyun veya sığır gibi aıra konaklar tarafından alınınca larvalar
partal dolaşıma girer ve sonunda % 60'dan
fazlasının tutulduğu karaciğere ulaşır. Fakat
bazıla:rıı. mikrosirkülasyon ile akciğerlere ve
bazen de kist oluşturdukları diğer viicut' kı
mmlanna geçer. Yaşam siklusu belirli l.fr konağın ara konağın infeste visserasmı yemesi ile tamamlanır.
şam

f'ATALOJI:

bilinmemektedir. Fakat orta Gallerdeki genç.
aoomptomatik Çiftçilerin % Z.O'unda pozıittf
hidatik serolojisi CClarkson 1978} mevcuttur,
bu koyun ve köpek infestasyonunun % ıs26 arasında değiştiği CWa:rters 1978) kırsal
bölgelerde nadir olınayabileceğini gösterir.

Ekmokoküs granuiosusa bağlı primer
hidatik kemtlı:. na.<>talığı; kanda doğmU:-; bi::
skoleksin kemikte yerler}mesiy:le meydana
gelir. Ana özelliklerden biri geeüşmenin -;oii
ya.va!} bir proses olmasıdır. bu nedenle ço.
ğunlukla çocuklarda.ki kemik kistleri, infesKemik hidatitlEISİsi nadirdir ve diğer or- tasyon zamanında tarnnmayabilfr. CKum:ır.
ganların- infestasyonuyla bağlantılı ınsidens · Cornah ve Mo::ris lOOf}

* SSK Okmeydanı Hastanesi Ortopedi. ve Trav-matofoji Kliniği
"'* SSK 0kmeydam Hasliftnesi Bekterioloji Bölümü Uzmanı
• • * SSK Okmeydanı Hastanesi Ortopedi ve Travmatcrloii Kliniği

Uzmanı.

Asistanı:

'f emikteki, gelişme unifonn. genişlemenin
ile diğer yerlerdekinden faı;klılık
gi'.sterir, kemik dokusunun dirençli yapısı
parazitin gelişimini kısıtlar, o da .meduller
ve trabekuler kanallar boyunca yayılaralf,
uyum sağlar. Sonuç. fragmantasyon ve tek
bir kistten ziyade di·ıi kistlerin konglome:'asyonudur. Basıncın s6nu<iı:ı olarak kortikal
eksp:m&iyon olınadan .trabekullerde yavaş
c:}sr··b«•iy0n olu::,ur. Artiküler kartilaj ve interveı tcbral diskler gdiş'll.eye, kar::ı çok a·,,
c,h·nç,ması

ı ı.

: .,-,steıirler.

H:'::t:.ı1 1 k

ıının kemi!de) , r.mur:::;~. •• ·1' i:;
· •ı.tr ·ah:1 :: kl ğı sırrmyla W?.al n' k et1file, f Pn!-~t ~ıe Jo~;er1 h 19'78} :AJdred -r~ l'Jisbct ı· •:~4 Saidi fo7Gl Hastahır riatolo;ik korık.
la ı;clirler. Ek cıları ak omurga h:·stalığı nön>k~ ik bulg;uhria kaımmıza ç1':abilir R dyt:l · ik ',·-.cl1i: :1er balı;"c:te:ği mannırası c 1 •'·
tu,..aı~ .k.:)~ tik:ı.l
ekspansiyü'.1 gc•stermcycn
multil
kl:;tl::ı"·dir .. Parazit herkır~j ı.ıi··
in.'L:mt:,1:uor rea~t'.~_.iyf• 1a Y">l açmadığı
ıçın
'"'. ·r t:W;; ve !ıkleroz mevcuttur. Vertel>rnl hyd·tiJÇ kht intenetterbral disk boyunca
yc,yılmcyla bfrlikte de~'trüksiyon: ile · keridlni
g(.;:;t:;rebilir. Pc.raspinaf yayılma ve kılmc.,uk
kaburga tutulınası hastalığı kuvvetle düşün7
dürür. CS::ıidi 107:1, B:·aHhwaite ve Lees 1981)

o,'e

1

1

K·;,'1 o.üre önde C'r ve:magnetik

resoransı,

2.nrı. b ·elemeler arasma kahlıtt::;;tır ve hcstalığm derecesinin tam olarak belirlenmesinde ve yumuşak doku katılımmm dere.;osini
beli;,lemede özellikle yardımcıdır Ayıcıcı tnnııya anevrizma! kemik ld~:tleri, dev hü· -reli
tümör, soliter kistler, norofibtcmat:~sü>, fil''rcldr.'Jk hastalık, kondros::ırkom, tuberkülcz
ıl ·.iü1Cr. lB:.c·z JCı72.l

mevcuttu, .Casoni ~~de,erirem ~mm ve
endürasyon 18<mm ..idi. Weiµberg <+++ J
idi.,: Sedimanta8yon lj2" h-3, ..1 h 24, 2 h 49
mm,idi.
Formülde; N; Parçah 52; Lenfosit 29, Mo.
nosit 4, Eosinofil 13, Çmrlak 2, Basofil ;(-)
idi. Kemik sintigrafisi patolojik bir özellik
yolÜur diye rapor edildi. Hasta tedavi öne~ilmcısirii • kabul· etmedi;
· Vaka• II - 28 yaşında eı·kek, işçi. Sol
omuzunda ağrı .ve .~ol .koluµu .2 a,ydır kullanamadığı şikayetiyle başvurdu .. Sol humenus
grafisinde 1/3 üs~te patolojik luınk, .d0stürüksiyo11. yumuşak doku katlarında sept::ı.lı
karakterde kistik lezyon1arıa expansiyon gö·
:üldü. Casoni testinde eritem 23 mm ve cndürasyon rn n;m İdi. w ~inberg ( + +) h:L
Sedimantasyon 1/2 h-10, ı 4 - 24, 2 h - !52 inin
idi.

+

Formülde; N. Parçalı- .ı;.;:;, lrnnfc:sit ·.ı,
nc1r,it 4, E<7sinofil 13 Çomak 2, ~asofil (-l
iJL;
Kemik sitnig;:-afisinde sol humerns proximalinde hiper aktivite mevcuttur. Sol humerusun aksial B.T incelenmesinde: humerus.
üst YEU"ısında destrülrsiyon :ve Hu~er:us !3traLndaki.. kas; grgrıiaı:'mg.a ç.ok ·s~yıda ·,içi •. srn
yoğJınlugu11da, .· :septal, ka~akt~rde kistik · .lezyonlar saptanınakta ict\ '~~xq:rilar yuka~da
P:ı:ımerus . rrı,eYı.fizq ''epifizyftl . b~lgeye'. •kutla:'
yükpel~ekte ve on;µz .. ek1~.rri:i rır:rm,'alc'i.
nel anestezi altında biyoi:·si a.Tı.ı.a;;ıyla <'r;: lıp
0.5'lik gümü:.. nitrat, hipe~ t(•D:ik tuzlu su k ·1lanılarak kimyasal ste:·ilizasyon yapıldı.
Patoloji kist hidatik olarc:k

ıar-nt•

et L

Hasta önerilen cerrahi tedaviyi kabul etm;;di.

0

TARTIŞMA

VAKl\LAR
V:ıka

I - 48 yaşında kadın hasta 30.9.
"rı~:.) t::nihinde ağrı ve aksama
şikayetiyle
lc::ş\ urdu. Hilüyesinde 2 yı:l önce karaciğeı·
ameliyatı geçirdiği
öğrenildi. Pebk A. P.
grafisinde ::-.::ığ iskion - Ful.<i:'" kolımu tuımı:;;,
kortcxi ex;ıanse edip bmellec· cJı.·ş·urm•ı:,
yum~.:ık dcku içine yayılmış kicti1c ~c.:-;::·nüm

Kısa

süre öncesine kadar ossöz hidatik
tedavisi tamamen cerrahi idi,
amaç kistin ve onu çevreleyen kemiğin çı
ka::tılması, kemik defektlerinin kemt{ greftleri veya protezle replasmanı, sekonder infeksiyondan kaçınma ve tekraun engell.entnesi idi. Ne yazık ki bu hastcJ:kta bu he•.lcf,
lere nadiren tam obrak nınlabilmcktcdir.
hast~kğın

57J

·Piritilie ve ı:iıtk~ Cf966J ve Niube Cl964l
Uzun •kemiklerdeki hastaliğın tedavisfode
geni<; cerrahi 'eksizonu savı.fuıriuş' fakat o:.
murgada daha konservatif bir yaklaşım izlemişlerdir. Pı:ı-lı.ı:ı,)ıonra :Booz (1972), Hooper
ve Mc Lea;n (19'.{7), y~ Qurı;ı,;n ye ark. Cl'J78l
makroskopik •.•. kistl~ri •. ortactan kaldırmak
için mekanikküretajı. ve fqrmalin, % 0,5'1ik
gümüş nitrat, hipertqnik tuzlusu kullanarak
skolekslerin «kimyasal" sterilizasyonun herhı:mgi bi.r ıriarjör defektin otojen kemik grefti

ile 'doldurulma8ıriı

Albendazolun kemik hidatfk ·.hastalığının
tedavisinde rolu olduğunu biliyoruz: Fakat
bu en iyi ihtimalle paraZitıeri öldürrrlek olabilir. ·Zayıflamış kemiklerin gücünü arttıir~
mayacalüır, 'bu nedenle
endike ve güvenli
olduğu zaman cerrahi
eksizyon ve kemik
garefti veya protez replasmanı ile kombine
erulmtılidir.

SONUÇLAR:

cei2r.ahi iik ta~ iyileşti.pne şansı şüphesiz

ki radikareksizrort ile b~ıi:kte skolosidal a-

ianf~ıa. irziga'syon\ı · içeti.r; bu. sadece belirli
\>ölgel';rde örneğin Raburgalaf, fibula veya
sK'apulada mü~küridür; Genellikle· hastalık
şadece paı~~a~i~ eksi.Zyci1lllii niüırikUıı. olabf..

oluşturma.

veya' antij enik hidatik sıvının çevre dokulara bulaşması ile da!ha ileri ekilme riski vardır.

KAYNAK L ..ı\. R:
ı.

Aldred AJ. Nisbet NW. Hydatid disease
of bone in Australasia, J. Bone Joint Surg.
CBrl 1964; 46-B : 260 - 7.

2.

Booz MK. The management of hydatid diseasee of bone and Joint, J. Bone Joint
Surg_ CBrl 1972; 54 - B : 698 - 709.

saVUnınaktadırlar. «Sko~

lesidah aıjanlarıri çoğu bütün mikrosknbik
dişi kistleri öldürmeze bu nedenle tekrar
1;ôkleniıc ve cerrahi genellikle sadece palyatiftir. Efektif kemoterapi çok yararla olabilir.

572

leceği kadar yaygındır. Aynca, cerrahi teda..

vi ile akut anafilaktik reaksiyon
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Freiherg Hastalığı
" Dr. İsmail ÇALLI

** Dr.
· Freiberg hastalığı genellikle II. ve III.
metatars başlarının, nadiren IV. ve V. metatarc ba:;larında görülen eceptik nekrc:z:_
<lur. Nedeni kesin olarak bilinmemektedir.
Vasküler bir yetersizlik sonu metatarse başı
~pifizinde aseptik nekroz gelişmektedir. Direkt travma sonu epifiz plağı ve eklem kı
kırdağında kmk, transvers kavsi çökük olanlarda, devamlı yüklenme sonu ortaya çıkın
mikrokıırıklar neden olarak gösterilmektedir.
(2.4.5.8.l

Genellikle 13 yaş sonrası görülür. Kız
larda daha sıktır. Bilateral olabilir. Metatarse başları altında ağrı, ayak sırtımda şişlik
ve metatarsofalangdal eklem hareketlerinde
.kısıtlanma esas bulgularıdır. Cl.2.9.l
Beş deweye ayrılmaktadır. (3.4)

Stage

o : Subkondral yorgunluk

11 olguda sol, 15 olguda sağ ayak,
ise bileteral tutuluş bulunmuştur.

osteoneekro-

edilmiştir.

olgumuzda belirgin traVına hikayesi

Olguların hepsinde metatars.e başları: ü~e
rinde lokal şişlik ve ağrı baş vqruş, nedenidir•. Y akınmaları:ı:ıım başlangıcı"20 gün ile 30
yıl a:·asındadır.

Smillie'nin sınıflandırmasına göre, pa!_oloii:. gösteren pıetatarslçıınn 2 si Stage 1, 5 i
St~ee 2, 11 i .Stage 3, 9 u Stage 4 olarak değerlendirildi.

mı:iın. 16 şı a,:ffieliyat. eôilmiştir.

2.

3.

eklem fa-

E.Ü.T.F. Ortopedi Birimine ba.1 vuran
Freiberg hastalık1ı • 27 olgu .değerlendirildi.
Hastal&."!mızın 5 i erkek C% 19ı ve 22 :'hl
kadındır (% 81). Hastalarımız 13' - 59 yaşla
rında olup, 18 hasta 13" 25 yaş grubundadır.

* E.Ü.T;F; Ortopedi Birimi Öğretim: Üyesi.
Aynı Birirn :Uzmanlı kÖğrenecisi

' •.

ı Olguda yanlızca eklem iarelerf Çı
karılm~ştır.

Stage 3 ·:. Kıkırdakta
releri.

GEREÇ ve YÖNTEM :

olgul~~

Uygulanan teknikler :

Stage 4 : Artroz;

H

nekroz tesbit

İki

Stage 2 : Osteonekrotik dokunun ezilmesine bağlı deformasyon.
ayrılma,

olguda

vwrdır.

ı.

siS.

ı

23 olguda II., 5 olguda III. · metatars baçında

27 Freiberg hastalığı gösteren

kmığı,

x-ı'ay norn:ıaldir.

.Stage 1 : Deformasyonsuz

Çğuz ÖZDEMİR

1 Olguda eklem fareleri çıkanlmı.ş;·
metatars başına foraj yaIJillmıştır.
ı

Olguda fleksiyon osteotomisi

yapıl.

mıştır.

4.

9 · Olguda inetatars başı rezeke edilve artroplasti yapılmıştır.

miş

5. 1 Olguda metatars başı ile birlikte
proksimal .falanks .rezeksiyonu :uygulanmıştır.

6. 3 Olgumuzda metatars başları rezeke
edilmiş ve silikon protez interpozisyon
artroplastisi yapılmıştır <Tablo ll.
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TABLO: I
,,.,....,,.. ---.·"~...,,.,

OPERE FREIBERG HASTALIGI <J'.,GUtARiMJZ

...........

.~~ .... ~,·----·"'""----·

No

Cins

Yaş

Taraf

Op. tarihi

Operasyon

1

K

24

L

13:3. 80

Rezeksiyon

2

K

30

3

K

4

-----

L

3

3

23.8. 82

Rezeksiyon

i5

R

2

3

17.8. 83

Rezeksiyon

K

25

R

2

3

26.10.83

Rezeksiyon

<· --:;--·~ ..-~·

5

E

15

L

3

3

31.7; 84

Rezeksiyon

6

K

14

L

2

2

24.10..84

Fora1

7

E

28

R

2

3

:...l. 85

8

E

39

L

2

4

11.4; 85

R.ezeksiy;·n
Reze1\SiY''ll
Meta+ Pox
phalanks rez.

~--ozckbi,.:

9

E

24

R

2

4

18.7. 85

10

K

59

R

3

4

29.1. 86

11

K

16

L

2

2

8.7. 8G

Osteotomi

2

8:7. 86

Eklem

12

K

15

L

2

n

farıJ'f.;i

çıkarma

Rezeksiyon

3

29.12.86

Slikon pr• ·toz

K

2-0

R

2

4

14

K

22

R

2

aş

15

K

13

R

2

3

28.1.

16

K

45

....L

2

4

14.2. 87

TARTIŞMA:

F1r'eiferg hasfalığ:ı s:ıklıkla II-III. metatars ba:;larını tutan, başın nekrozu ile karakterize bir. hastalıktır. Bizıiın olgula~ımızda 23
ayakta II. ve s ayakta.IH. nıetatars başı tutu.
lu:.;u görülmü~.tür. Yalnızca 1 .olgumuzda bileteral tutuluş vardı~.
.
Neqen. olarak, travma ve metatarsal kavci çökük olan ,hastalarda aşırı yuklenme sonu hareketleri daha az olan II. ve III. metatars başlahnda yorgunluk kınğı oluşması
gösterilmektedir C5.8:). Bizim olgularımızın
anemnezinde 2 olguda belirgin travma, 4 ol.
guda ru;.ın yorgunluk tesbit,edilebilrniştir.
·nize başvuran olgularda tanı ancak belirgin radyolojik bulgular ortaya çıkınca konabilmiştir.
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21.10.86

13

Slikon

p~oto:.o

Slikon protez

-~~t~ .

::.tage o ve Stage ı de tam kona:labilin,e.
akut dev:'ede kısa bacak· alçısı. ve daha sonr '•
tabanlık verilmesi ile şifa sağlanabileceği bil·
dirilmiştir. · Kortizon erıjeksiyonu da yapıla-.
bilmektedir (2.:4.7.8J.
Stage I ·ve Stagee II de Smillie nekrotik
tamamen temizlenerek yine aynıt
metatars cisminden alınan .greftlerle doldu·
rularak kıkırdak kabuğu yeniden şekillen
mesini önermiştir. Bizin:).:iböyle bir uygulamamız yoktur (1.3J.
dokuların

StageU ve, IlI de

yanlızpa

eklem farele:i.

çıkarılması ve foraj uygulanabilir. Biz 2 ol·
guınuzda

bu

tekı1iği uyguladık

C3.6J.

Dorsal defleksiyon osteotomisi, nekrotik
bölgenin bir kama osteotomisi .ile rezeksiyonu ve• kalan sağlam kıkırdak kısımlarının
yaklaştmlarak ·bir •sütürle. tesbitiı:l.ir. Y~zar..

h

•> k

t

iyi &erıuç aldiklarım bildinnektediT··

K.l\YNAKLAR:

! ,iz ı olg.umuı.da bu tekniği uygulayabil-

t.iiJc

,
••.

kün··-Ag>.ılarda
t.

seçilocek yöntem oldu-

·ıııduyız (3.8).

ı Jı,:n yi •nt;:mlerden blridi.r.

hr:p!:i.
y;·tı::·.1 1 '

trrhınlıl<

t"·pluklu

kullanmalarına

uyaklrnbı

rağmen,

giydiklerinde ta·

Adam::;, J. C. : Standart O:thopaedic Ope.
ratir-.n Churchill Livingstone, Edinbun:.
~·u.~.

başının rezeksiyonu'eiı.

çok kul·
Bizim 9 olgu·"'·' rıL L.;~· rs b:ışı reze;;.siyonu yapılmış
t r. :.f dt: m)a parmakta belirgin kısalık ve
. • · .i ·ı:::· r.iyc.n kontraktürü gelişmiştir. Kap;:ü!ün kum S'.:mti şeklinde dikkatle dikildiği
,.ıvı l«rda ksalık olu::ımamıştır. Hastalarımı.
f/l'.t.r;brs

ı.

.

p. 418 - 420.

C~Ottr:,

?.

H. : Ortopedi, Çev. 1. Cever. Arka-

daş Kit. İstanbul, 1085. s. 110 • 112.

3.

4.

Gauthier~d·r!:ıaıadie de Freiberg ou de·
uxieme maladie de Koehle;·. Chi.:-urgue
Ortb. et Trauma .. 60 : 337 - 341, l'Y74.
Gauthier, G., Elbaz, R. : Fruibe»:{s Inf
rri:tion. Clin. Oı thop., 142 02. - 95, , :)';11.

r ;'.;, ır.mdcn ~.ikayetçldirler.
hJtıuhg~ ür:Jen1eı~

ir;ip, ateke paı ma.~ın
sindaktilizasyonu öneril-

olgnmuza metatars başı
Te•n' t:ivc·rıundan ::; •.n•:a, silikon. protezle int··· -r-~·?.isy• ıP ı;.rtrc: 1:.h:ıı:-.tisi uy;;:;ulad k. Bir olgu.
·mn ·.da kullandığımız. protezin şekline bağlı
•·«ezin .içiı de J·aıan kw;mda aseptik nekrıxt
,·· ih':iğini r··rdük Takip süremiz içinde hast Vnm.ızdu b:·::.·
k·>mpiiku.,cü g ..:.rül.
ı11;ır; yılın-ıa

:3

5. Giannor;::ias, N. J. : Foot
Disc•J des, H.
Kimpton Publ. L0ndon, 1'.Ji:. p. 421 · 4'.il.

6. Kelikian, H. : Hallux Valgus, Allicd De·
formities of the fore fo'.lt and Meta~:1r: lgie. Saunder Co. Philadolphia, 1'·65. p.
372 - 379.

7. Steinhousere, J. : Zur Frage der Tm.mnatkıhen Entstehung des Mor'-;uı; Eöhle: .!.
Z. O:thop., 116 : 12.3 - 12G, 1978.

a.
f.tage IV de metatars bacıt rezeksisonu
ilo birlikte._ ;:.<roli::.imal .flanksm 2/3 proksimal
Jcr;numn rezeksiyonu önerilmi:;tk Bizim bir
<ılr;umuzda bu. teknik uygulanmıştır ve aşın
Vı . •.hkla birlikte çekiç parmak defOnnitesi
;gı;ıli: miştir.

c_;,ı.mpbell'de

metatars b119ı rezeksiyonu
w ·o\:ı ;;i!r· yetkri geçmeyen olgularda ·Ray
""""-"'" "'"' önerHmektedir (8J.

Stewart, M .. : De..seneratlon of met'.'.t rr- l
head. Campbell's Operntive
Ed. Edmanson - Crer;r.haw, G th ed. :: t.
Lemis, 1980.

p. 1737.

9. Tachd;ian, M. O. ;

Saundern Co.

Pediatı k

Phi.lacielp'.ücı.

Ortb ·ı<er:fi ::.
lü72, p. : 4C1\ ·

4i0.

10. Turek, S. M. :_ Orthopaedks.

Co. Phiiu.delphia

:~.

tinpinr, U
Qd. Hr17, p, J2'17 ...ı2w.

Bir «Nager Akrofasial'Oizostozis» Olgusu
* Op. Dr, Baki ÇOKNEŞELİ

* Op. Lr. Oğuz ÇETİNKALE,

Nager ve de Reynier (1948) radial defektler ile birlikte mandibulofasial dizostozu olan
bir hasta yayınladılar (1) Bu sendroma Akrofasial Dizostozis adını önerdiler. Sendromun
Akrofasial Dizostozis ola:rak bilinen diğer
antitelerden CW eyers Akrofasial Sendrcm ve
Grnig Sefalopolisindaktilil ayırdedilebilmesıi
için Temtamy Cl966l Nagere eponimini ekledi. Marden ve arkadaşları (1964), Fernandez
ve Ronis (1964) birer vaka, Neidhart (1933)
iki kardeş, Schonenberg (1968), Jones Cl968l
sporadik birer vaka, Pfeiffer Cl968), Klein
ve arkadaşları (1970) birer vaka, Walker
(1974,) (2) iki kardeş, Bowen ve Haley (1974)
(3l bir sporadik vaka tanımladılar. Genee'nin
yayınlayıp Klein (1870) ve Bowen'le Harley'in
(1974) sınırlandırdığı vakalarda ayrıca ulrıar
defektlerle birlikte ya:rık damak ve.· kulak anomalileri varclı.
Yukarda s2yılan mandibulofasial dizos.
tozla birlikte radial defektleri olan 13 vaka
dışında Goldenhar sendromlu 3 sporadik vakada radial defektler saptandı.
Birçok araştırmacı Mandibulofasial DizostOzis'i ve Goldenhar sendromunu farklı antiteler olarak kabul eder. Ancak Summitt
(1969) Goldenhar sendromlu bir aileyi incelemiş ve belirgin fenotipik değişkenlik saptayarak Mandibulofasial Dizostozis, Golden.
har sendromu ve diğer I. ve II. branşial ark
sendromlarının tümünün tek bir mutant bağ
lı olduğunu söylemiştir. (4) Bu nedenle radi·
al defektle bi:rlikte mandibulofasial dizostozis
CNağer Akrofasial Dizostozisl ve radial defektle bN'likte Goldenhar sendromu (yayın
lanmış 3 sporadik vakal arasındaki ilişki aydmlıığa kavuşmamıştır. Bunların her ikisi de

*

Şişli
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* As. Dr. İsmail KURAN

bir genetik form olabilirse de etyolojik heterojenite dışlanamaz. Sorun ancak daha fazla
olgunun aile incelemeleri ile aydınlanabilir.
Klinik Özellikler :
Nager Akrofasial Dizostozis'te mandibulo
fasial dizostoz radial defektlerle l:ıirliktedi~-.
Vatre (1971) mandibulofasial dizostozis ana
bulgulaırını şöyle özetlemiştir; palpebral fis.
sürlerin aşağıya eğimi, alt göz kapaklarında
koloboma, mandibula ve malar kemiklerin
hip.oplazisi ,deforme kulaklar, sağırlık, makrostomi, damak malformasyorila:rı Tragustan
ağız köşesine uzanım hat boyunca kör fistül·
ler veya küçük kalıntılar görülebilir.
Saçın yanağa doğru dil şeklinde uzanmamnm karakteristik olduğu dü;,ünülmü:ıtü1 "
CKohen, 1971l. Kliiıik tablonun şiddetine göre· mandlbulofasial dizostos. kornpfet, ·inkompJet, ab~rtif, unilateral" ve atipik form1ar ola.
rnk smıflandmılır ev atre, 197il .

Ekst::-emite matfqrmasyonları şiddeti de·
derecelerde olrıi.ak üzere radial defekt~
!erdir Yayınlanan vakalaa,:da el başpanlı,aitJ.aı
r,ı:ı.'n hiı_:.:::,plazi veya aplazisi, radd.us yokluğu,
radio-ulnar sinost'.)z ve dirsek deformitesi, radial fokomeli bildirilmiştir.
ğlı;ik

Yüz ve ekstremite

malformasyonlarının

dışında diğer organların malformasyonlarınrn

da birlikte görülebileceği bildirilmiştir. Marden ve arkadaşları (1964) tarafından yayın
lanan hastadan gastroşizis, simian çizgileri,
rudimanter fallus ve unilateral kriptorşidizm
var. Schönenberg'in Cl968l yayınladığı has·
tada 4. ve 5. ayak parmakları arasında sindaktili, bikornu uterus, patent foramen bva-

Etfal Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

!Kiniği

km/.~ ptoti}%ı:so~tıibö).?rekı:m,a;<ıt::uttıµ; Etejl:fer~!"

in ~daıH~il@it~ıtal clutıfee,tı,,va,tdıdileiıı'~
in s.eriSinde'dtal12a.da ~konj.~t ;;d~lQ:\la,s.mn;

d~zlerinde .~i,R~~~~l~site, .~~r,t~~~~~:k.~~,ğ\· Sugıura c19fr') fö:>ti.ıen'it1ıf kalp ·lia:st8:1rgı ,~,çapraz renal ektopi bildirdi. Bowen ve 'J!:l:~Yet'Ui
iiŞnımladığbiı:ız~·;~lW~rı~ıiliği y,e büyük pigmente nevüs ym:dı;, fo

Kalıtsal geçiş şekli

muhtemelen otozomal
resesiftir. Mandibulodizostoz CVatre, 1971) ve
Goldenhar sendromunda CSummitt, 1969) görüldüğü gibi azalmı$' ~erfetraiıs• v~ c:fegfşebi
len,
ortaya çıkış biçimleri ile otozomal
domi-"
t 1 , ~J :-r ,,,,,,, ,,·<«s':
.,,.,.,~,!,
rıa:nt ·kalı tim· ğoz arclı 'edilemez: · ''
·· '
'1qo){
k:'·,
·
1).lageı' ,Akrofasial: :Oizostozis'.in:, bazı vakaiarında genetik etyoloji açık olmakla birlikte
ıtalıtfmsal geçişin l{esin''inodeli ve klinik'·ozel~
lıl~foiin 1spektniitlu heıfüz tümuy le talıımlan

J? ;•

_2,

7

.,,

"''

',

'

' ' '

,,

'

''""

''"

<,,

·.:

,,

,u

,,

)

';,,,j

ili.aı:rıı~für ·' n

mite bulguları; her iki önkol flekı:;iy;.QU~;:ı· Cl20
derece . ekstansiyon kısıtlıliğD, bilateral total

ıs~m~r~ıasHtii1 W!e\rdRtti.ı?':B\t!fIP 11ekrelriıe:Hı1

ı~"leı:'~:~ BJ:tfüimüWfll"' ia'.Rı)ı:Brtfü~ 2 ~~

i~~ı'.~h~f.Htf~fı..1t'iş1erci~ 1l]YJsY~W,i{~tW'"

m. ım:ı.ı;t.V1tliııfilii~r:''liJ~~~fe. ;~8t~h1~
gibi kolunu ekstansiyoı:?a 'getirrtıeyd ·gıWektil
ren iı;;leml.erirzıY~ı;tp~yprd\l,. ;Ai.le:rıiıırifad~sine

g;gf~,,p.o~P:-~:rıY~otfı':P~.s ;: eq.~v~ za-

~la .8;Zf\l&t;ak,,f:IZÇmwtı, Ç.9..

j

'

her iki ulna hipoplazik, radial aplazi, olekra:.
iiöl:f'V~Jhıllhefüs a1ı ucruı.cia'eı)ıiizıy-oıı:1u.~. 4
ve •t('füetaitaıhıiaf: ~as1'dsiıiostbz 6~ ' kapitl:ı;:.
ttfmlar•bitleşerek .tek::kemik haliııdeo!duğu
saptanill.'±Ien!ki b~.::ak~a ti~ia üst. uç(aifı~pi.
fizleri medialde hipoplazik, dizlerde genu va;.
rum, ay:aklarcia .pes . planqv,çılgus ye .kruisle.ı;in · J{ıs~lı~, .~aptaııdı. ri~~r.si~ümı mın,ıy~ne;
lerlıı.de
.sadece. bilateral si\.P.Uı::atif otitis media
,, < 0>
,ş'!'

,j

,,

, ' ,,

d,')

, ; '. , ; , ! \

saptandı.

ı,ı"'

ıl~.:.ywşında,,•e.rkek; norrrıaı

vt1 akraba olilk çocuk normal. Doğumda 'anne: 36 ywşında, baba 45 ya,7ında imiş. 1 m 15 cm boyunda, %
'20'persffiıtilin· altinda, yı'.iz
bulguları{ so1
koıiıpiet urulaterar dudak yarığı:, g'ozlerde antimongoloid eğifu; . mandibula. ıranıusunda ve
zigomalarda hipoplazi, temporomandibular
eklem hareketlerinde kısıtlılık, saçın yanağa
doğru dil gibi uzantısıydı. Anne hamileliği
nin birinci ayında mide-duedonum grafisi
çektirmişti. Çocuğun zekası normaldi. Ekstreı:µıJ:y~n argı.e

-. patmıvn.

Resim

ikip.cLço,cuğu,

1

,,};~Y,~Ş; X~

saiill'~ak yftl:ifyorct~:Nf!.adyoiOilk incelemid.~

. ()l~u :
,;

sta-

~i5~afila:rıı-11w01p1a21~1:11h&'ttlt

Hesim

2

'

'

~''

,,;,;,

'

.. Bu,Qlgu Aed~niyle .radi~~ ci~r~ktıerin t~da,.
geçirirsek,. t0cta".i s~iminiµ
hfıstanın yaşı, deformit~nin ciddiyeti Ye fonk..
siyo,Ileı defi~it g()~; önün~ •.aJmaırak yapıl!Pası
~tıfektiği o~taya ç}k:ar.. B:una göre oigı:ılar a
gur,upta
inqelenebilir.
.
·
,
' ' ' ''
'
'
'
' ',

xi~lni &:ö2idım

'ı'

~

!' _: •Tei:ravi ·gerekmeyen durumlar :

ve .

Deformitelerini kabl;lllenındş.
ak"
u'.vitelerini buna adapte etmiş erişkin hfuıtas

A-

tıir.

keletc;gelişiroi

.somin:a :.kadar f sürdürülür.,.;.

.,. . IJI _.,: C~rrahi düzeltme gereken

c(uiumiar:

·

A-'- El bileği için. yeterli ·radial
sahip olmayan olgular,
B olgular.

Başparmak

desteğe

ve parmak; deforı:yiteli

·

B - Hafif deformiteli ve eli destekle:n;ı.e:
ye yeterli radial uzunluğa sahip olanlar
C - Eşlik eden diğer anomaliler nede:niy le uzun süre yaşamayacağı düşünülen
·hastalar.

ri -

Nörovasküler oluşumları da kapsa..

iari 'ileri. derecede yumuşak doku kontraktü.
·rü nedeniyle cerrahinin olanaksiz olduğu durumlar.
E --, .Kolu açıldığında. elini ağzına götürmek için gerekli fleksionu yapamayacak:kadar fleksionu kısıtlı olgular.
. U - Alçı atel. ve gerdirme ile tedavisi
mümkün olgular :
- Hafif derecede defekt ve instabilite
olan, ancak yumuşak el.oku kontraktürünü
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yeı:lınek7. içiri>.atelleniErs..getek~n' olgülar; Buniaida atene 'düzeltme \ı'e•·bui 11ekli• koruma is.
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az olarak
.ôyle~i görül:ın,eleri sürpriz ~larak :rüt~lendiril~bilir. Cl, 7, (), 10), EI1
mk r;ıstı:ınun şekli ise. primere _veya idiopatik
olup burada bilinen başlıca sebep romatoid

iKr:h1fu.

Blm ıi:oı;ıs~riatif.\~erl~~l c~qaSi olarak
tedavi. edilı:ın karp1:1;l 'pün~f~er1dromlu lQ• has.
tanın 18 elinde ·hastalığm etyopatoloiik özellikleri ile te<la'.vi Öncesi ve tedavi sonrası bulgulaırı değerlendirildi: Olgulanmızın hepsinin kadın ollnası; · değişik yaşlarçia bulunmaları, II elin· fleksör sinovyası:ri:aa minimal iltihabi infiltrasyon~y~··9 'elde psödönörinom oluşumu tesbit edifen.özelliklerdi. Tedavi sonucunda 16 elin 14 üfl.de C% 87~Şl çok iyi sonuç
alındı.
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MATERYAL VE METOD:

proksimalinde psödonörinom oluşmuştu. fRe..
sim : ll 3 Elde epinevriumu uzunlamasına.
kestik. Mikroskop olmadığı için daha çok
nedbe oluşabileceği gözönüne alınarak endo-

Eylül 1981 ve Mart 1987 yılları aırasında
karpal tünel sendromlu 10 hastanın 18 eli
tedavi edild~., l;Iastal~mızın hepsi k~:1dı. • n,ö~Q~i.s Y8;Pı:rıaciıJı:. i?Yaı:;ayı <;kapatı,rkt=m yalnız
Hastalık 6' lıasJtapıızda ıki tarfillt, ~ sinde s~ • :.cilt!' dıikiİip ; kı '/tX14tği , 2 h~tai :ı.'s~re .iiıe atele
elde, diğer 2 ~iİıd~ ~r ~ld~ idi. Hastalarımız alındı.
·
23 - 57 yaş .arasıda, ortala.ma 39,2 yaşındaydı,.
Şikayet sürilierf'.Jrı fazİa Ü· yıl en az 2 ay
idi. 1 hastamızın şikayetleri sağ eli üzerine
"basit bir ;ciÜşiitesirideii'sonra l:laŞiamış ve git~
tikçe' artfuış. 2 hastal:itızın cs··eldel gebeliğin
başlamasıyla şikayetleri baŞlamış. Bunlardan
ı tanesine (2 el l konservatif tedavi uygulandı. Doğumdan sonra gittikçe azalmak üzere
2,5 ay sonra tüm şikayetler kayboldu. Diğer
hastalarıımızda etyolojik bir faktör yoktu·ve
idiopatik Olarak ndtelehairildi. Olgularımızın
biri sekreter, diğerleri ev kadını idi.
K arpal tünel sendromu ile beraber bulunan lezyonlar 1 hastamızda ulnar tünel sendıromu, bilinde De' QUerV'ain ılastalığı, birinde
is3 tetik parmıikti; ()J#ıarınııida birinin kı-

7ıında, dıiğer biriıı~<i~ kız kardeşinde aynı
hastalık mevcut ·icİi.'. Ve baş.ka yerde cenrahi
tcdcvi uygulanmıştı.
,, "

'.\'<?

S~mpt?m ve klinik bulgular sııklık sırası
ile err• Çok. özellikle geceleri artan ağrı.lati;
ydrima, uytlşuklıik; pozitif bilel{fleksiyon, sinir perküsyon CTinel oeİiftisil ve turnike
tes~le~· hU, bozukluklan, in~e işleri yapamam~. 1:üçük. cisilnleri elinden düşürme, baş
pannaği oppo:t;isyon ,yapamamave vazomo~
tor bozttlduklarcİı. ş; olgµ <9' .~ld~l· ;avii~
EMG sonuçlaın karpal · tUİıel lehineydi. · ·
i
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Resim : 1 -

Olgularımızdan birinde median
sinirdeki psödonoainom....

lLElden ameliyat sırasında ka1~~l; lig~
ment. ve f1eksör sinovyadan.l:itik:roskopiK,jn~
celeme, ·için parça aıindı.. · Pato1oiik ~nı: ~o;
nuçlarıı hepsinde minunal.iltihabiinfiltrasyon
gösteren fibrö.adipo doklİ Şeklinde idi. · · ·
. . . Hastaların Mıeıtyat • son'.r~ı ,tahlp ,süre7
fazia s,5 yıl. en ·~~ 2 ay içti'.,şık;fl.Y~t;
1er... ameliyp.ttan .. sonra hemen kayb0idu.·;ı2
Elde. soiıuç . t.a.m şüa idi. Geri. kalaıi ·+.oJgııda

ıeri

en

şikayeti vardı. bİğer

1

ol~uz ·iSe:'l,S:y)cin~

de başkası tarafından 2 kez enul:~"· yap:ll~
eı:ıSıiZ.Yoı:ı1a·• a.meuya!t · ö1fiiUştÜ'.'• şika:yetı'Eihmn
ö~ha artma8ı sebebiyle••tarafimi2:tlafi.~r'ncd
ıEez 'ameliyat edildi. AineliyaFsırasındii:pal-'
mar' kUtaiıeu~ dahri kesi.Jtn'iŞ v~· karı'.>al•'fiıt!il.
mentiii ciisfar kisinıriıiı kesilmemiş; ofüuğU
gözlendi~• Ameliyat 1sonraii'\$ill:aiJltieri:r:ili1·ii:ıjjı
yÜk ölÇüde'kaybolm~na kffrşın"vidom'otöt
bôızukıuğır B~ğlı iş'ika:Vefıed:ıfftızuıi••sür~'ddl

~=rRf-1~n. ıfıylup.fipğu~~~'}lr,ct,e ay::ıE~<· Qf!Şl
.
sebebi olan palm~ıl3-B:9P.eYio~:da k~ıı~W:i. ,S 'Vam etti'.
:·,I;1z; :J"::J
Elde karpal ligament diğerlerine göre daha
sert, kalın ve ıgiergf:ıfdt. s:,Eltle'\smir çevresin~
de ·fibröZt: öarttlar.1vaıt'.fu~ 1 Bl.fnlar.lekffize •edil!:;!iı:::2 r,~;;;Ka:il>alcr;'. tUiıeH :.i·sendromu;> vbuı i ha;Sta.Iığin
9 Elde median sinirde ~al :d:UgMrientin'~::semptom've Itlinik~belirtilen brta derecedede
1

illsa, .l:iu.,fta,Sfai~. ilitima1ini~.ft~e~r;a~fmtlıtiı ~:ıa1ı'lll~laiteşhi&~:e<Jilebillr:·i::m,::1 (;
·~. Hı.gl~fi:!'1 ~~"ali{i;J81~i~e~i:iie ,:ifü1 3-5

ğfiltl.t<;Ia~ lig'ı$iel}.t:;r~eR. :Sert., ze~M;e,lltmm~

ö;
ıt~t (l~a: f~ia ':g1dÜ~i:f"\,J 'aiilıai?bi fü~I\:apoz
ya.']lannda görüldüğü belirtilmiŞfı?:r ·fü~~.101.

Bjziml çalışII?-&ruzda:!ise; olgu\a.~ın: /Jıen.si
~' Y:e;iortalıun,a yaJ1fp~,2; idfolı-~ff/,ÇP,.,:!eda

viyi istemedilderi. için bu

·çalışmıurııza.katıl-

~~Yaıi•::S 'RıiU:~u~da. ica.d;~ ~;e. i~şiar:;. ·.35 ten
;ı.dı:o1@ıarwıızda has,ta1ik ·i~Iıe!µkie, iki ta-

rafİı •ici(, Lite~atkcte. d~·· ıÇUç>patik' .91iU1arda
hastalığın'Ço~lukla iki t'araflı ofduğU. bildirifıri!ştir (g) ..

Olgularunızın he~Si.n<i~. gece.• ~ğrifah şi
kayetleri vardı ve bilek fleksiyon testleri pozitifti. Tanzer ve bazı yazarlar bilek' fleksiyonda iken parmağın fleksiyonu ile median
~inirin fleksör tendonlar ile karpal
tünelin
ön duvarı ve proksimal kenaııı aa-asında sıkış
tığını bildirmişlerdir (9). Şekil: 2). Gece ağ
rılaımıın oluşmasıda, uyku sırasında bileğin
akut fleksiyonu ile bu prensibe göre olmaktadır. Gellman ve arkadaşları yaptıkalrı çalışmalarında bilek fleksiyon testini en hassas
test, sinir perküsyon testinide en spesifik test
olaırak bulmuşlardır C4). Bizim olgularımızda
ameliyattan bir müddet sonra fleksiyon testleri bütün olgularda negatif, sinir perküsy9n
testide 2 olgu dıışında negatif idi.
2 Olguda (3 Ell etyoloji gebelikti. Bazı
yazarlar gebelikte perilunar dokuların ödemi
sonucu median sinir basısının oluştuğunu ve
bunun östroıien tedavisi ile geçebileceğinıi bildirmişlerdir. (2,9). Diğer 8 olgumuzda Cl3 ED
etyoloji bilinmiyordu. Bunlar idiopatik olarak
isimlendirildi. Phalen ve Kendrick Cl957l idiopatik şekilde, başlıca sebebin fleksör sinovyadaki romatoid hastalık olduğunu bildirmı;;;
ler ancak bu durumda romatoid artritis meydana gelmesinıinde şart olmadığını belirtmiş
lerdir (6,9). Barnes ve Currey romatoid artritisli 40 hastanın 2/3 sinde median sinir bası
sının belirtilerini bulmuşlardır. (9). Bizim idiopatik olgularımazdan 11 elin fleksör sinovyasının mikroskopik incelenmesinde minimal
iltihabi infiltrasyon saptandı. Romatoid proliferasyon görülmedi. 3 Elde median sıinirda
psödonörinom oluşumu tesbit edildi. Bu ol-

Şekil

: 1 - El bileği ekstansiyonda iken görünüm B : El bileği ve parmak fleksiyonda iken median sinirin sı
kışmasının şematik görünümü.
<Tanzer' den)

Karpal tünel sendromunda etyolojik fak·
törleri belli olgular çok ender görülür ve sayılan primer veya idiopatik olguların sayıılan
yanında çok azdır. Hastalık anamnezi, klinik
belirt.ıi ve tanı araçları ile kolaylıkla teşhis
edilebilir ve basit ancak dikkatli bir teknikle
yapılan ameliyatla tam bir şifa elde edilebilir.
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