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Giriþ
Osteoporoz kemik kitlesinde düþme, kemiðin
mikromimarisinde bozulma sonucu kemik kýrýlganlýðýnda artma ile karakterize iskelet sistemi
hastalýðýdýr. Osteoporotik kalça kýrýðý beklenen
yaþam süresinde % 20 azalma yaratmakta(1) ve bu
hastalarýn % 20 ile 50'si geri kalan yaþamlarýnda
kalýcý olarak yürüme açýsýndan baðýmlý hale gelmektedirler.(2,3) Osteoporotik vertebra kýrýklarý da sýrt
aðrýsý nedeniyle hayat kalitesinde belirgin bozulmaya sebep olup, fonksiyonel kýsýtlanma, depresyon,
sakatlýk ve boy kýsalmasýna sebep olmaktadýr.(4,5)
Osteoporotik kýrýk genelde kalça, vertebra ve distal
radius kýrýklarý için kullanýlmaktaysa da diðer bölgelerdeki kýrýklarýn bir kýsmýndan osteoporoz sorumlu
tutulmaktadýr.(6) (Tablo I)
Tablo 1: Osteoporotik kýrýklar (6)
Kadýn
Vertebral kýrýk
Kalça kýrýðý
El bilek - ön kol kýrýðý
Humerus kýrýklarý
Diðer femoral kýrýklar
Kosta kýrýklarý
Pelvis kýrýklarý
Klavikula, skapula, sternal
kýrýklar
Tibial ve fibuler kýrýklar

Erkek
Vertebral kýrýk
Kalça kýrýðý
El bilek - ön kol kýrýðý
Humerus kýrýklarý
Diðer femoral kýrýklar
Kosta kýrýklarý
Pelvis kýrýklarý
Klavikula, skapula, sternal
kýrýklar

ABD'de 1992'de kalça kýrýklarýndan doðan
maliyet yýlda 7 milyar $, Ýngiltere'de 750 milyon £
olarak hesaplanmýþtýr.(7) Týptaki geliþmelere baðlý
olarak insan ömrü giderek uzamaktadýr. Uzayan
yaþamýn bedeli olarak son 40 yýlda kalça kýrýklarýnda
belirgin artma olmuþtur.(7,8) 2050 yýlýnda dünyada
yýlda 6,3 milyon kalça kýrýðý olacaðý düþünülmektedir.(9) Bu yüzden 21. yüzyýl ortalarýna varýldýðýnda
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osteoporotik kýrýklar ortopedik cerrahýn günlük
iþlerinin büyük kýsmýný oluþturacaktýr. Bu yüzden bu
sorunlu kýrýklar ile ilgili daha fazla bilgiye ve deneyime ihtiyacýmýz olacaktýr.

Osteoporotik Kýrýklara Yaklaþým
Yaþlýlardaki kýrýklar sonrasý erken sürede fonksiyonu geri döndürme solid internal tespit ve hýzlý
rehabilitasyona baðlýdýr. Yetersiz internal tespit ve
cerrahi dýþý tedaviye baðlý uzamýþ immobilizasyon
tromboembolik hastalýk, pulmoner komplikasyonlar, dekübit ülserleri ve yaygýn kas iskelet sistemi
bozukluklarýna baðlý olarak hastayý geri dönüþümü
mümkün olmayan bir noktaya götürebilir. Yaþlý hastanýn fonksiyonel ihtiyaçlarý gençlerden farklýdýr, bu
nedenle hasta uzun süreli yatak içi immobilizasyondan uzak tutulmalýdýr.(10) Osteoporotik kemikte zor
olsa da stabil internal tespit etkili tedavinin temelidir.
Yaþlý bir hastada osteoporoza baðlý bir kýrýk
geliþtiðinde tedavi planlarken göz önüne alýnmasý
gereken yaþa baðlý birçok ciddi problem mevcuttur.
Farklý çalýþmalarda cerrahisinin bir günden fazla
uzayan hastalarýn mortalitesinin arttýðý gösterilmiþtir.(11,12) Bu yüzden yaþlýda stabil kýrýk fiksasyonu
saðlayýp aðrýyý azaltarak erken mobilizasyonu saðlamak daha önemli hale gelmektedir. Kemik kitlesindeki azalma, kemik kýrýlganlýðýnda artma, medüller
kanalýn geniþlemesi kýrýk tespiti yaparken yaþlý hastanýn kemik özellikleri olarak göze alýnmasý gereken
unsurlardýr. Bu hastalarda tedaviyi planlarken fiziksel
açýdan ihtiyaçlarýnýn düþük ve hayat beklentilerinin
kýsa olacaðýný da düþünmemiz gerekir. Örneðin
artroplasti sonrasý uzun dönemde oluþabilecek
problemler bu hasta grubunda beklenmez. Öte yandan deplase femur boyun kýrýklarýnda bu hastalar
osteosentez sonrasý yük verdirmeme ve kaynamama sonrasý gerekebilecek tekrarlý cerrahileri kaldýramayacaðý için hemiartroplasti daha iyi bir seçenektir.(13)
Osteoporotik kýrýk tedavisinde implantýn yorgunluk kýrýðý yerine implantýn kemiðe tespitinde daha
fazla problem yaþanmaktadýr. Bu yüzden kayýcý
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dinamik plak vida sistemleri, intramedüller çiviler ve
gergi bandý prensibine dayanan implantlar kemik
implant ara yüzündeki stresi kontrollü kýrýk impaksiyonu yaparak azaltmaktadýr.
Bazý osteoporotik kýrýklara kemik kaybý da eþlik
eder. Böyle bir durumda ekstremitede kýsalma
yaratsa bile ana iki parça arasýndaki temasýn saðlanmasý esas alýnmalýdýr. Ýyi bir kemik temasý iyileþmeyi
hýzlandýrýr, kaynama oranýný artýrýr ve osteosentezde
kullanýlan implantýn üzerindeki stresi azaltýr. Plak
kullanýlacaksa, plaðýn karþý tarafýndaki kemikte
temasýn olduðu gergi bandý prensibine baðlý kalarak
kullanýlmalýdýr. Uzun plak kullanýlmakta ise kullanýlan vida sayýsýndan çok vidalarýn uygulanma
delikleri ve bunlar arasýndaki boþluklar, kuvvetleri
geniþ bir alana yayarak kemikte yetmezlik oluþturmayacak þekilde tespit saðlanmalýdýr.(14) Birçok
osteoporotik kýrýk humerus kýrýklarý, distal radius ve
kapalý tibia diafiz kýrýklarý) alçý, aský veya breys ile
tedavi edilebilir.(15) Alçý içinde immobilizasyon kýrýða
komþu eklemde sertlik oluþturma ihtimali vardýr.
Bunun yanýnda osteoporotik kýrýkta alçý, kontrolü
kýrýk impaksiyonu oluþturamaz; ayrýca yaþlýlarda
subkutan doku çok hareketli olduðu için alçý fiksasyonu yeterli kýrýk tespiti saðlayamaz.
Eksternal fiksatörler de osteoporotik kýrýkta kullanýlabilseler de vida tespitindeki problemler bunlarda da vardýr. Fiksatördeki çivilerin gevþemesi çivi
dibi enfeksiyonu ve bölgesel kemik rezorbsiyonuna
neden olur, bunun yanýnda çivi bölgesinde kýrýk
sebebi de olabilir.(16) Bu yüzden hidroksiapatit kaplý
çivilerin geliþtirilmesi diðer çivilere göre komplikasyonlarý azaltmýþtýr.(17) Tespiti kuvvetlendirmenin bir
diðer yöntemi ise, vidanýn kemik çimentosu ile
kemiðe tespitini kuvvetlendirmektir. Bu yöntem,
çimentonun kemiðin içine uygulanmasý sonrasý
sertleþtikten sonra vida deliklerinin açýlmasý þeklinde
uygulanabildiði gibi, vida deliklerine çimento enjekte ettikten sonra çimento yumuþak iken de vida
uygulanabilir. Sonrasýnda çimento sertleþince vida
tekrar sýkýlarak tespit kuvvetlendirilir. Bu yöntem
uygulandýðýnda çimentonun kýrýk hattýna girip kýrýk
iyileþmesine engel olmasý önlenmelidir.
Metafizer osteoporotik kýrýklarýn ayrý bir önemi
vardýr. Burada parçalar küçüktür. Tespiti
kuvvetlendirip eðilme kuvvetlerine direnç saðlamak
için açýsal olarak stabil yeni nesil vidanýn plaða
kilitlendiði sistemler kullanýlmalýdýr. LISS (Less invasive stabilization system) ve LCP Locking compres-
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Þekil 1: Yeni plak vida sistemlerinde vida baþýndaki yivler plaða kilitlenmekte ve bir fiksatör prensibi ile çalýþan bu sistemde plaðýn kemiðe
sýkýþarak stabilite saðlamasý gerekmediði için periosteal dolaþým daha az
etkilenmektedir.

sion plate) bu plaklara örnek olarak verilebilir. (Þekil
1) LCP'nin standart lateral kondiler butress plaða
göre 3 kat stabilite saðladýðý, 95 derece kondiler
plaða göre aksiel yüklenme açýsýndan 2,5 kat stabilite saðladýðý gösterilmiþtir.(7,18) Bu sitemde
metafizin birçok vida ile tespit edilebilme þansý
vardýr. (Þekil 2)
Osteoporotik kýrýklarýn bir diðer þekli
periprostetik kýrýklardýr. Bunlarda protezin olduðu
femoral segmentte vida yerine plak/tel kombinasyonlarý daha uygundur.
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uygulanan LISS plaðý ile
tedavi edilmiþ interkondiler
femur kýrýðý.
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Osteoporotik
uzun
kemik
kýrýklarýnda
intramedüller çivileme de popüler bir tedavi þeklidir.
Bu yöntem, biyomekanik olarak plak vida sistemlerine göre daha kuvvetli olup erken yük vermeye izin
verebilir. Kilitli intramedüller çivi ile günümüzde
metafizer bölgelere farklý planlarda birden çok vida
uygulanabilme þansý vardýr. Bu þekilde metafize
yakýn kýrýklarýn da tespiti söz konusu olabilmektedir.
(Þekil 3) Bu vidalarýn ayrýca kemik çimentosu ile
kuvvetlendirilebileceði
de
unutulmamalýdýr.
Osteoporotik hastalarda kortikal kemik incelmekte
ve intramedüller kanal çapý artmaktadýr.(19) Bu yüzden intramedüller çivi kullanýlacaksa yaþlý hastalarýn
kýrýklarýnda cerrahi öncesi hazýrlýkta, standart olarak
kullanýlan çivilerin daha kalýnlarýnýn da hazýr olmasý
saðlanmalýdýr. Osteoporoz kýrýk iyileþmesini bozmasa da kemik kitlesi kaybý nedeni ile kemiðin yük
taþýma kapasitesinin tekrar saðlanmasý zaman alacaktýr. Bu yüzden iyileþmeyi hýzlandýrmak için otojen
kemik greftleme de ek bir tedbir olarak önerilmektedir. Öte yandan bu hastalarda yeterli otojen kemik
grefti elde etme zorluðu nedeniyle allogreftler kullanýlsa da otogrefte kýyasla iyileþme potansiyelinin
düþüklüðü, hastalýk taþýma riski ve ülkemizde üretimi yapýlmadýðý için ek maliyet getireceði de unutulmamalýdýr. Bu hastalarda alternatif olarak büyüme
faktörleri, BMP'ler gelecek vaat etmektedir.
Biyoçözünür sentetik kalsiyum fosfat çimentolarýnýn
da osteoporotik kemikte defekt doldurma ve özellikle distal radiusta erken harekete de izin verebilme
özelliði de mevcuttur.(20,21,22) Diðer yandan rutin kullaným için ek çalýþmalara ihtiyaç vardýr.

Þekil 3. Distal tibiadaki
kýrýða 4 adet kilit vidasý
uygulanarak stabil tespitin
saðlanmasý.
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Ugulamalar
1. Ýntertrokanterik Kýrýklar
Kayýcý kalça vidalarý (DHS) intertrokanterik kýrýklarýn tedavisinde belirgin geliþme saðlamýþtýr.
(23,24) Bu implantlar osteoporotik kýrýklar için
idealdir. DHS'nin lag vidasý femur baþýnýn en kuvvetli
kemiðine güçlü bir tutunma saðlar. Vidanýn plak
içinde kaymasý ile de kýrýk hattýnda kemiðin yük paylaþýmý ve kontrollü kýrýk impaksiyonu geliþir. Bu þekilde plaðýn üzerine binen yükler azalýr ve plaðýn
uzun veya kýsa olmasýnýn fazla önemi kalmaz.
Uygun yerleþtirilmiþ bir DHS plak vida sisteminde
tespit yetersizliði %5'in altýndadýr.(25,26) Ýyi yerleþtirilmeden kastedilen lag vidanýn femur baþý apeksinden ön arka ve yan planda en fazla 10 mm uzaklýða
konmasýdýr. En iyi pozisyonun saðlanmasý için
Baumgaertner'in önerdiði tip-apeks mesafesi
ölçümü kullanýlabilir.(26) Bu yöntemde ön arka ve yan
plan kalça grafilerinde veya cerrahi sýrasýndaki skopi
görüntülerinde lag vida veya kýlavuz telin en uç noktasý ile femur baþý apeksi arasý iki ölçümün toplamýnýn 25 mm'den az olmasý hedeflenen iyi sonuç
için gerekli kriterdir. Yüksek tip-apeks ölçümlerinin
implant yetmezliði oranýný arttýrdýðý bilinmektedir.(26)
Bazý osteoporotik intertrokanterik kýrýklarda lag
vidanýn femur baþýna yeterince tutunmadýðý ameliyat sýrasýnda fark edilir. Bu durumda vida çýkartýlýp
femur baþý içine bir miktar kemik çimentosu enjekte edilip vidanýn tekrar uygulanmasý gerekebilir.
(Þekil 4) Bu iþlemi yaparken çimentonun fazla uygulanýp kýrýk hattýna kaçmasý önlenmelidir. Ayrýca fazla
çimentonun, lag vida ve DHS'nin yan plaðý arasýndaki kayýcý özelliðin kaybolmasýna da sebep olabileceði unutulmamalýdýr.
Günlük pratikte çoðunlukla 4 delikli DHS plaklarý

Þekil 4. Ýleri derecede
osteoporozu olan hastada
lag vida ve kortikal vidalar
hazýrlanan deliklere
polimetilmetakrilat uygulanarak stabilite saðlanabildi.

TOTBÝD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði) Dergisi

21

Osteoporotik Kýrýklarda Ortopedik Yaklaþým

tercih etsek de 2 delikli DHS plaklarýn üzerine bir
üstünlüðünün olmadýðý gösterilmiþtir.(27,28) (Þekil 5)
DHS' de fiksasyon kaybý çoðunlukla lag vidanýn baþý
yýrtmasý þeklinde olup plakta fiksasyon kayýplarýna
çok nadiren rastlanmaktadýr. Bunun sebebi olarak
da çoðunlukla lag vidanýn plak içinde kayma yapamamasý sonucu olduðu bildirilmektedir.(29) Bu yüzden 3 veya 4 delikli plaktan daha uzun plak kullanmak gereksizdir.

Þekil 5: Stabil intertrokanterik
kýrýkta iki delikli DHS oldukça
yeterli bir tespit saðlamaktadýr.

Bütün bunlarýn yanýnda 4 parçalý instabil kýrýklar
ters oblik kýrýklar veya subtrokanterik uzantýsý olan
kýrýklarda lateral destek olmadýðý için ve posteromedialde yük paylaþýmý yapacak kemik fragmanýn
parçalanmýþ olmasý nedeni ile dinamik kalça
vidalarýnýn kullanýmý ayný baþarýyý göstermez.(29)
Bunun sonucu olarak femoral cisimde aþýrý medial
deplasman, kýrýkta aþýrý kýsalma veya vida yivlerinin
plaða dayandýðý için daha fazla kayamamasý nedeni
ile vidanýn femur baþýný yýrtmasý gözlenebilir. Bu tip
kýrýklarda implantýn kendisinin lateral destek oluþturacaðý tipte implantlar tercih edilmelidir. Bu amaçla
sabit açýlý 95O kondiler vidalar DHS'ye üstünlük
saðlasa da(30) yük paylaþýmý yapmayan, lateralde yük
taþýyan implantlardandýr. Medial destek olmadýðýnda
implant yetmezliði kaçýnýlmaz olabilmektedir.
Bu tipte instabil kýrýklarda intramedüller trokanterik kayýcý çiviler bir diðer seçenektir. Bu implantlar
intramedüller çivinin avantajlarý ile DHS'nin kontrollü kýrýk impaksiyonu avantajýný birleþtirir.(31,32)
Ýntramedüller çivinin kendisi proksimal paçanýn
daha fazla lateral migrasyonuna engel olurken
implant üzerindeki yükler DHS'ye göre kuvvet kolu
kýsaldýðý için azalmaktadýr. Yeni nesil trokanterik
çivilerde çivi boyu uzatýlmýþ ve kilit vida deliði proksimale çekilerek vida deliði seviyesinde oluþabilecek
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strese baðlý kýrýklar önlenmiþtir. Ayrýca kapalý olarak
uygulanan bu çiviler ile kanamanýn daha az olabileceði cerrahi sürenin daha kýsa olabileceði yönünde
avantajlarý olduðu da öne sürülmüþtür.(33)
Bütün bunlara raðmen özel kýrýk tipleri dýþýnda
trokanterik intramedüller çivilerin bu bölge kýrýklarýndaki rutin kullanýmý önerilmemekte, stabil kýrýklar için halen DHS altýn standart olarak görülmektedir.(34)
2. Distal Femur Suprakondiler Kýrýklarý
Bu kýrýklarýn bu yaþ grubunda parçalý ve eklem
içi olma ihtimali yüksektir. Anatominin restorasyonu
sonrasý erken hareket baþlanabilmesi eklem sertliði
ihtimalini önler. Fakat kýrýk fragmanlarýnýn küçük ve
osteoporotik olmasý nedeni ile stabil tespit elde
etmek zor olabilir. 95O kamalý plak bu amaçla uzun
süre kullanýlmýþ plaklardandýr. Osteoporotik kemikte yeterli tespit saðlamakta iken plaðýn uygulanmasý
teknik olarak zordur. Bu amaçla 95o kondiler vida
implantasyonu daha kolay olmasý nedeni ile tercih
edilmiþtir. Kamalý plaða göre dezavantajý distal
femurdan daha fazla kemiðin çýkartýlarak tespiti
sonrasý revizyonunun zorluðudur. Bu tip implantlar
genç saðlýklý hastalarda baþarýlý olarak kullanýlsa da
yaþlý osteoporotik hastalarda ancak medial kemik
stok saðlam olduðunda, lateralden gergi bandý
prensibine uygun olarak kullanýlmalýdýr. Aksi
takdirde implant yetmezliði beklenen sonuçtur. Bu
amaçla medial yük paylaþýmýný saðlamak için 1-2
cm kýsaltma yapmak fonksiyondan fedakarlýk
etmeden kaynamanýn hýzlýca saðlanmasýný kolaylaþtýrýr.(35,36) Çok parçalý kýrýklarda kýsaltma ile yeterli
stabilite saðlanamayabilir. Bu durumda medial plaklama ve greftleme cerrahiye eklenebilir(37) veya
kemik kaybý kemik çimentosunun desteði ile
güçlendirilebilir. Ýntramedüller retrograd çiviler 95o
plaklara göre ayný stabiliteyi saðlayamamaktadýrlar,(38,39) Bu çiviler total diz protezi sonrasý
suprakondiler kýrýklar(40) diafizde aþýrý parçalanmasý
olan kýrýklar veya diz çevresi cilt problemi olan
hastalarda kullanýlmak üzere akýlda bulundurulmalýdýr.
Problemsiz bir kaynama saðlamak için indirekt
kýrýk redüksiyon teknikleri ile perkutan veya submuskuler plaklama kullanýlabilir. Bu MIPO (minimal
invasive plate osteosynthesis) olarak kýsaltýlan yöntemde eklem içi kýrýklar diz leteralinden küçük bir
insizyondan kanüle vidalar ile anatomik redükte
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edildikten sonra submuskuler uygulanan plaða
proksimalden perkutan olarak veya yine bir küçük
insizyon vasýtasý ile vidalarýn yerleþtirilmesi prensibine dayanýr. Bu yöntem ile kýrýk parçalarýnýn
dolaþýmý minimal bozulur. Ayrýca metafizer
parçalanma olsa bile rutin kemik grefti kullanýmý
gereksizdir. Yeni nesil kilitli plak vida sistemlerinden
LISS (Less invasive stabilization system) plaðý
diðer sabit açýlý plaklara göre distal femoral kondile
daha fazla vida ile tespit saðlamaktadýr. (Þekil 2)
Diðer implantlara göre elastik deformasyonun fazla
olmasý geri dönüþümsüz deformasyonun azlýðý
avantajýdýr.(41) Ayrýca dýþarýdan kýlavuzu vasýtasý ile
proksimal vidalarýn subkutan konma avantajý da
vardýr.
3. Tibia Lateral Plato Kýrýklarý
Schatzker tip II (split depresyon) kýrýklar osteoporotik hastalarda en sýk görülen lateral tibia plato
kýrýðýdýr. 5 mm üzeri eklemde çökme veya 5O üzeri
varus/valgus instabilitesi durumunda cerrahi
gerekir.(10) Cerrahide çöken parçalarýn kaldýrýlýp
gerekirse greftlenmesi sonrasý farklý þekillerde tespiti kullanýlan bir yöntemdir. Greft yerine kalsiyum fosfat çimentolarý veya hidroksiapatit implantlarý da
kullanýlmakta ve kompresif güçlere otogreft veya
Allogreft ile kýyaslandýðýnda daha fazla dayanmaktadýr.(42) Bu yöntemin modifikasyonunda lateral tibia
platosu için özel dizayn edilmiþ küçük fragman plaklar düþük profilli olup bu plaklarda kullanýlan vidalar
tibia lateral platosu subkondral kemiðin hemen altýna karþý kortekse kadar uzanacak þekilde konur.
Diyafizer kemiðe uzanmayan plato kýrýklarýnda 6,5
mm vida ve kalýn plaklar yerine 3,5mm interfragmanter vidalar ve düþük profilli plaklarýn kullanýmý
giderek artmaktadýr. Karþý korteksin de desteðini
alacak þekilde 4 vidaya kadar rahatlýkla konabilen
bu yöntemin ismine rafter (çatý kiriþi) plaklama
tekniði denmekte ve osteoporotik kýrýklar için uygun
bir yöntem olarak görülmektedir.(10) (Þekil 6A,B)
Ayrýca LISS plaðý gibi açýsal stabil düþük profilli
plaklar ile medialde de kýrýðýn olduðu plato kýrýklarýnda sadece lateral insizyon ve tek bir implant kullanýmý ile baþarýlý sonuçlar alýnabilmektedir.
4. Ayak bileði ve distal fibula
Klasik biyomekanik çalýþmalara göre ayak
bileðinde talusun 1mm gibi çok küçük miktarda lateral deplasmaný tibia ile talus arasýndaki temasta
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Þekil 6A,B: Tibia lateral plartosunun altýnýn karþý korteksi de tutan vidalarla desteklenmesi rafter tekniði) ve posteromedial parçanýn ayrý bir
insizyondan konulan plak ile tespiti.

belirgin azalmaya neden olmaktadýr.(43) Bu yüzden
gençlerdeki gibi yaþlýlarýn ayak bileði kýrýklarý da
anatomik redükte edilmelidir. Yaþlýlardaki ayak bileði
kýrýklarýnda cerrahi cilt bütünlüðünün zayýf olmasý,
þiþlik, diyabet ve vasküler hastalýklar nedeni ile daha
zordur. Bunun yanýnda kemik kaybý varlýðý problemi
aðýrlaþtýrýr. Fibula plaklanmasý sýklýkla lateralden
yapýlsa da, sýklýkla supinasyon eksternal rotasyon
kuvveti ile oluþan oblik fibula kýrýðýna posteriordan
anti glide tekniðine uygun plaklanmasýnýn eksternal
rotasyon kuvvetlerine karþý koyduðu için biyomekanik olarak üstün olduðu bildirilmiþtir.(44) Ayrýca
cilt iritasyonu ve buna baðlý daha sonraki implant
çýkarma ihtiyacý olmamaktadýr. Bu yöntemin bir diðer avantajý osteoporotik distal fragmana vida koymak gerekmeyebilmektedir.(45) Diðer yandan konulan bu plak uygun olarak yerleþtirilmezse peroneal
tendon iritasyonu yapabildiði de unutulmamalýdýr.
5. Proksimal Humerus Kýrýklarý
Yaþlýlarda sýk görülen kýrýklar olmakla birlikte
çoðunluðu nondeplase olup cerrahi dýþý yöntemlerle tedavi edilir. Ýnstabil kýrýklarýnda oluþabilecek
malunion, hareket, kuvvet ve fonksiyon kýsýtlýðýna
yol açar. Öte yandan bu bölgenin kemik kalitesinin
zayýflýðý cerrahide baþarýsýzlýk sebebi olabilir. 2 ve 3
parçalý kýrýklarýnda açýk redüksiyon ve internal fiksasyonun fonksiyonel sonuçlarý iyidir.(46) Vida
tespitinde yetersizlik ve kalýn implantlarýn yarattýðý
subakromial sýkýþma unutulmamalýdýr.(46) Bu dezavantajlar kilitli plak vida sistemlerinin düþük profilli
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Þekil 7 A,B: Humerus boyun kýrýklarýnda PHILOS plaðý kullanýlarak gerçekleþtirilen osteosentezde kýrýk parçalarýn vaskülaritesi bozulmadan MIPO yöntemi ile
kýrýk iyileþmesi biyolojik olarak saðlanabilmektedir. Deltoid split insizyon ile submuskuler konan plak ile aksiler sinir saðlam kalmakta, distalden ayrý bir insizyon ile humerus cismine tespit edilen plak aracýlýðýyla göreceli rölatif stabilite saðlanmaktadýr.

olarak tasarlanmasýyla aþýlmaya çalýþýlmýþtýr. PHILOS plaðý bu plaklara örnektir. Yine bu implantlarýn
MIPO yöntemi ile aradaki fragmanlarýn vasküleritesi
bozulmadan biyolojik tespit yöntemlerine uygun
olarak yerleþtirilmesi ile kýrýk iyileþme süresini de
kýsaltacaðý da düþünülmektedir (Þekil 7A,B). Bunun
dýþýnda rotator manþetin tüberküllere kuvvetli yapýþma bölgelerinin gergi bandý yönteminde 8 oluþturacak þekilde kullanýlan tellerin kuvvetli tutunmasýna
izin vermektedir.(47) Tendonlar yumuþak kemiðe göre
daha iyi tutunma saðlamakta ve kalýn implantlarýn
dezavantajý yaþanmamaktadýr. 4 parçalý kýrýklarda
humerusun baþý avasküler nekrozu olma ihtimali
nedeni ile prostetik replasman gerekecekse cerrahi
erken dönemde uygulanmalýdýr. Valgus impakte 4
parçalý kýrýklarýn prognozun diðer 4 parçalý kýrýklar
gibi olmadýðý da unutulmamalýdýr.

tonun uygulanabilmesini saðlamak esasýna dayanýr.
Bu yöntemin bir diðer teorik amacý da çökmüþ vertebra korpusunun yüksekliðinin kýsmen kazanýlmasýdýr. Fakat hastalarýn %20 ile 50'sinde vertebral
yükseklikte bir deðiþim olmadýðý görülmüþtür.(48,49)
Her iki uygulama da lokal anestezi eþliðinde gerçekleþtirilebilir. Floroskopi eþliðinde gerçekleþtirilen bu
iþlemler esnasýnda radyo-opak çimentonun vertebra korpusu dýþýna, özellikle de spinal kanala kaçmamasýna özen gösterilmelidir. Kontrollü bir çalýþmada
24. saatte aðrýda belirgin azalma olduðu
görülmüþtür.(50) Ayrýca, her iki yöntemle de aðrýda
belirgin azalma ve 7. ayda fonksiyonel durumda %
50 iyileþme saðlanabilmiþtir.(51) Bu yöntemlerin
komplikasyonlarý, segmental venlere çimento kaçmasý, spinal kanala çimento kaçmasý ve nörolojik
durumda bozulma olmasý, perioperatif pulmoner

6. Vertebra Kompresyon Kýrýklarý
Vertebra kompresyon kýrýklarýnýn tedavisi bugüne
kadar genellikle cerrahi dýþý yöntemlerle olmuþtur.
Son yýllarda bu kýrýklarda vertebroplasti ve kifoplasti
kavramlarý yeni bir tedavi yöntemi olarak uygulamaya geçmiþtir. Bu yöntemlerde floroskopi
eþliðinde perkutan olarak uygulanan kanüller vasýtasý ile çoðunlukla polimetilmetakrilat kemik çimentosu ile vertebra korpusunun doldurulmasý aðrýyý
gidermek, daha fazla kompresyonu engellemek ve
iyileþme süresini hýzlandýrmak için uygulanmaktadýr.
(Þekil 8) Kifoplastinin vertebroplastiden farký, vertebra korpusunda þiþirilen bir balon vasýtasý ile burada bir boþluk oluþturup daha düþük basýnçta çimen-
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Þekil 8. Aðrýlý osteoporotik vertebra
kompresyon kýrýðýnda korpusun ön kýsmýnýn vertebroplasti
yöntemi ile kemik
çimentosu ile doldurulmuþ hali.

2006 • Cilt: 5 Sayý: 1-2

Gürkan Özkoç, Reha N. Tandoðan

ödem, myokard enfarktüsü ve pozisyonlamaya baðlý
osteoporotik kostalarda kýrýk olmasýdýr.(48,49) Öte yandan bu yöntemlerin uzun dönem sonuçlarý belli
deðildir. Bölgesel biyomekanik kuvvetlerdeki
deðiþime baðlý komþu vertebralarda yeni kýrýk
görülme olasýlýðý vardýr.(52)

Sonuç
Yaþlanan toplumla birlikte osteoporotik kýrýklara
baðlý morbidite ve mortalite gün geçtikçe daha fazla
belirgin hale gelmektedir. Bunun sonucu olarak da
saðlýk sistemine önemli maliyet artýþlarý gelrmektedir. Bu hastalarda % 10-25 gibi oranlarda implant
yetmezliði görülür. Bu yüzden kýrýkta primer stabiliteyi saðlayabilmek için kýsaltma, greftleme ve
kemik çimentosu ile kuvvetlendirme standart
tedavilere ek olarak uygulanmalýdýr. Ýmplant yük
taþýyacak þekilde deðil yük paylaþacak þekilde kullanýlmalýdýr. Bu hastalarýn ilk cerrahi tedavisinin belki
de tek þansý olduðunu hatýrlayýp mümkün olduðunca stabil tespit ile bir an önce fonksiyon kazanma
hedefimiz olmalýdýr.
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