PROGRAM VE BİLDİRİ KİTABI

1 Nisan 2022, Cuma

Akif Şakir Şakar Salonu

08:00 - 08:30 KAYIT
08:30 - 09:40 Ortopedi ve Travmatolojide Yenilikler
Moderatör: Burak Beksaç
08:30 - 08:45 3 Boyutlu Yazıcılar
08:45 - 09:00 Sanal Gerçeklik Teknolojileri
09:00 - 09:15 Hasta Spesifik İmplantlar ve Kılavuzlar
09:15 - 09:30 Robotik Yardımlı Cerrahi

Amal Khoury
Przemyslaw Lubiatowski
Burak Beksaç
Fatih Yıldız

09:30 - 09:40 Tartışma
09:40 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 10:15 Açılış Töreni
10:15 - 10:45 Davetli Konuşmacı
1933 Üniversite Reformu ve Akif Şakir Şakar Hoca
10:45 - 11:15 Pediatrik Femur Boyun Kırıkları
Moderatör: Ali Şeker
10:45 - 10:55 Genel Bilgiler
10:55 - 11:05 Redüksiyon, Tespit Teknikleri, İp Uçları

Nuran Yıldırım

Evren Akpınar
Ali Şeker

11:05 - 11:15 Tartışma
11:15 - 12:00 Femur Distal Kırıkları
Moderatör: Oğuz Poyanlı
11:15 - 11:25 Giriş, Cerrahi Teknikler
11:25 - 12:00 Kompleks Kırıkları Olgu Sunumları
Tartışmacılar: Levent Adıyeke, Amal Khoury, Oğuz Poyanlı

Ersin Erçin

12:00 - 13:30 ÖĞLE ARASI
12:15 - 13:15 UYDU SEMPOZYUM
Robotik Kalça Cerrahisinde Direkt Anterior Yaklaşım
13:30 - 14:30 Sözlü Sunumlar - 1 (SS01 - SS10) Detaylar sayfa 10’da
Moderatörler: Hakan Gürbüz, Batuhan Yürük
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İbrahim Tuncay

1 Nisan 2022, Cuma

Derviş Manizade Salonu

08:00 - 08:30 KAYIT
08:30 - 09:40 Tümör Cerrahisinde Komplikasyonlar
Moderatörler: Harzem Özger, Buğra Alpan
08:30 - 08:40 Genel Bilgiler
08:40 - 08:55 Bir Ustanın Keşkeleri

Buğra Alpan
Harzem Özger

08:55 - 09:40 Tartışmalı Oturum: Hata Nerede?
Tartışmacılar: Mehmet Ali Deveci, Levent Eralp,
Bülent Erol, Korhan Özkan, Merter Yalçınkaya
09:40 - 10:00 KAHVE MOLASI
10:00 - 10:15 Açılış Töreni (Akif Şakir Şakar Salonu)
10:15 - 10:45 Davetli Konuşmacı (Akif Şakir Şakar Salonu)
1933 Üniversite Reformu ve Akif Şakir Şakar Hoca
10:45 - 12:00 Omuz Cerrahisinde Komplikasyonlar
Moderatörler: Mehmet Demirhan, Semih Dedeoğlu
10:45 - 10:55 Genel Bilgiler
10:55 - 11:10 Bir Ustanın Keşkeleri

Nuran Yıldırım

Semih Dedeoğlu
Mehmet Demirhan

11:10 - 12:00 Tartışmalı Oturum: Hata Nerede?
Tartışmacılar: Ata Can Atalar, Kerem Canbora, İlker Eren,
Taner Güneş, Mehmet Fatih Güven
12:00 - 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30 - 14:30 Sözlü Sunumlar - 2 (SS11 - SS20) Detaylar sayfa 11’de
Moderatörler: Ayhan Nedim Kara, Olcay Eren
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1 Nisan 2022, Cuma
14:30 - 15:30 Kompleks Ayak Bileği Kırıkları
Moderatör: Önder Kılıçoğlu
14:30 - 14:42 Cerrahi Girişimler Arasında Karar Verme
14:42 - 14:54 Ayak Bileğinde Atipik Kırıklar
14:54 - 15:06 Sindezmoz Tespiti Deyip Geçme!
15:06 - 15:18 Posterior Malleol Kırığı: Dokunalım mı?

Akif Şakir Şakar Salonu

Emre Baca
Bedri Karaismailoğlu
Esat Uygur
Engin Eceviz

15:18 - 15:30 Tartışma
15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:45 Periprostetik Kalça Kırıkları
Moderatör: Fahri Erdoğan
15:45 - 15:55 Intraoperatif Periprostetik Kırıklar
15:55 - 16:05 Postoperatif Periprostetik Kırıklar

Emrah Çalışkan
Mehmet Can Ünlü

16:05 - 16:15 Tartışma
16:15 - 16:30 Tartışmalı Vakalar: Tespit Yapalım
16:30 - 16:45 Tartışmalı Vakalar: Revizyon Yapalım
16:45 - 17:15 Politravma
Moderatör: Cem Çopuroğlu
16:45 - 16:55 Politravma Yönetimi
16:55 - 17:05 Erken Cerrahi, Hasar Kontrollü Cerrahi

Vahit Emre Özden
Fahri Erdoğan

Amal Khoury
Cem Çopuroğlu

17:05 - 17:15 Tartışma
17:15 - 17:55 Açık Kırık ve Yumuşak Doku Yaralanmaları
Moderatör: Ali Şehirlioğlu
17:15 - 17:25 Tedavi Zamanlaması
17:25 - 17:35 Ateşli Silah Yaralanmaları
17:35 - 17:45 Yumuşak Doku Kayıplarının Yönetimi
17:45 - 17:55 Tartışma
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Fırat Fidan
Mustafa Kürklü
Murat Topalan

1 Nisan 2022, Cuma

Derviş Manizade Salonu

14:30 - 15:30 Kalça Artroplastisinde Komplikasyonlar
Moderatörler: Remzi Tözün, İbrahim Azboy
14:30 - 14:40 Genel Bilgiler
14:40 - 14:55 Bir Ustanın Keşkeleri

İbrahim Azboy
Remzi Tözün

14:55 - 15:30 Tartışmalı Oturum: Hata Nerede?
Tartışmacılar: Bülent Erdemli, Yusuf Öztürkmen,
Aykın Şimşek, Emre Toğrul, İbrahim Tuncay
15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:45 Rekonstrüksiyon ve İlizarov Cerrahisinde Komplikasyonlar
Moderatör: Mehmet Kocaoğlu, Ali Baş
15:45 - 15:55 Genel Bilgiler
15:55 - 16:10 Bir Ustanın Keşkeleri

Ali Baş
Mehmet Kocaoğlu

16:10 - 16:45 Tartışmalı Oturum: Hata Nerede?
Tartışmacılar: Halil İbrahim Balcı, Gökhan Bilgili,
Bilal Demir, Gökçer Uzer
16:45 - 17:45 Diz Artroplastisinde Komplikasyonlar
Moderatör: Faik Altıntaş, Bahattin Kemah
16:45 - 16:55 Genel Bilgiler
16:55 - 17:10 Bir Ustanın Keşkeleri

Bahattin Kemah
Faik Altıntaş

17:10 - 17:45 Tartışmalı Oturum: Hata Nerede?
Tartışmacılar: Uğur Haklar, Gökhan Kaynak,
Turhan Özler, İrfan Öztürk, Cengiz Şen
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2 Nisan 2022, Cumartesi
08:00 - 09:00 Kemik Kayıplarını Nasıl Yönetirim?
Moderatör: Levent Yalçın
08:00 - 08:15 Non-vaskülarize Greft Seçenekleri
08:15 - 08:30 Vaskülarize Greft Seçenekleri

Akif Şakir Şakar Salonu

Evrim Şirin
Mehmet Bekir Ünal

08:30 - 08:45 Distraksiyon Teknikleri
08:45 - 09:00 Tartışma
09:00 - 10:15 Dirsek Çevresi Kırıkları
Moderatörler: Mehmet Demirtaş, Ufuk Nalbantoğlu
09:00 - 09:15 Kemik Kayıplı Distal Humerus Kırıkları
09:15 - 09:30 Dirseğin Kötü Üçlü Yaralanması
09:30 - 09:45 Parçalı Radius Başı Kırığı: Protez Yok, Ne Yapmalıyım?
09:45 - 10:00 Parçalı Olekranon Kırıklarına Yaklaşım

Mustafa Uysal

Mehmet Demirtaş
Ufuk Nalbantoğlu
Kahraman Öztürk
Bekir Eray Kılınç

10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:30 KAHVE MOLASI
10:30 - 12:00 FFN Oturumu: Osteoporotik Kırıklarda Multidisipliner Yaklaşım
Moderatörler: Önder Aydıngöz, Şansın Tüzün
10:30 - 10:45 Osteoporotik Kırıklar ve FFN
10:45 - 11:00 Osteoporotik Kırıklı Hastalarda Geriatrik Yaklaşım

Önder Aydıngöz
Aslı Tufan Çinçin

11:00 - 11:15 Osteoporotik Kırıkların Tedavisi
11:15 - 11:30 Osteoporotik Kırığı Olan Hastalarda Rehabilitasyon

Şansın Tüzün

11:30 - 11:45 Osteoporotik Kırıklı Hastalarda Hemşirelik Yaklaşımı

Hayriye Ünlü

11:45 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30 - 14:30 Sözlü Sunumlar - 3 (SS21 - SS30) Detaylar sayfa 12’de
Moderatörler: Mehmet Altun, Yunus Emre Özdemir
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Ufuk Özkaya

2 Nisan 2022, Cumartesi
08:00 - 09:00 Ortopedik Hastanın Sistemik Problemleri
Moderatör: Barış Yılmaz
08:00 - 08:10 Ortopedi Hastalarında Perioperatif Kan Yönetimi
08:10 - 08:20 Diyabetik Hastanın Perioperatif Yönetimi
08:20 - 08:30 Geriatrik Hastaların Perioperatif Komplikasyonları
08:30 - 08:40 Genel Anestezi Komplikasyonları
08:40 - 08:50 Rejyonel Anestezi Komplikasyonları
08:50 - 09:00 Tartışma
09:00 - 10:15 Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisinde Komplikasyonlar
Moderatörler: Tahir Öğüt, Suat Batar
09:00 - 09:10 Genel Bilgiler
09:10 - 09:25 Bir Ustanın Keşkeleri

Derviş Manizade Salonu

Olga Meltem Akay
Ayşe Sertkaya
Mehmet Akif Karan
Mehmet Büget
Yavuz Gürkan

Suat Batar
Tahir Öğüt

09:25 - 10:15 Tartışmalı Oturum: Hata Nerede?
Tartışmacılar: Kaya Akan, Semih Ayanoğlu, Kaan Irgıt,
Barış Kocaoğlu, Kerem Ülkü
10:15 - 10:30 KAHVE MOLASI
10:30 - 12:00 Omurga Cerrahisinde Komplikasyonlar
Moderatörler: Azmi Hamzaoğlu, Murat Korkmaz
10:30 - 10:45 Genel Bilgiler
10:45 - 11:05 Bir Ustanın Keşkeleri

Murat Korkmaz
Azmi Hamzaoğlu

11:05 - 12:00 Tartışmalı Oturum: Hata Nerede?
Tartışmacılar: Ahmet Alanay, Mehmet Aydoğan,
Fatih Dikici, Çağatay Öztürk, Cüneyt Şar, Muharrem Yazıcı
12:00 - 13:30 ÖĞLE ARASI
13:30 - 14:30 Sözlü Sunumlar - 4 (SS31 - SS41) Detaylar sayfa 13’de
Moderatörler: Erden Ertürer, Rohat Genç
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2 Nisan 2022, Cumartesi
14:30 - 15:30 Beni Ameliyat Etme
Moderatörler: Ufuk Talu, Aksel Seyahi
14:30 - 14:40 Proksimal Humerus Kırığı
14:40 - 14:50 Kalkaneus Kırığı
14:50 - 15:00 Çocuk Radius Proksimal Kırığı
15:00 - 15:10 Klavikula Kırığı
15:10 - 15:20 Omurga Kırığı
15:20 - 15:30 Tartışma

Akif Şakir Şakar Salonu

Aksel Seyahi
Umut Yavuz
Selim Ergün
Olgar Birsel
Ali Öner

15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:45 Kompleks Distal Radius Kırıkları
Moderatör: Cihangir Tetik
15:45 - 16:00 Eklem İçi Çökme
16:00 - 16:15 Volar Kenar Distal Kırıkları
16:15 - 16:30 Dorsal ve Volar Kombine Yaklaşımlar
16:30 - 16:45 Tartışma
16:45 - 17:45 Travmada Komplikasyonlar
Moderatörler: Hakan Kınık, Serkan Aykut
16:45 - 16:55 Genel Bilgiler
16:55 - 17:10 Bir Ustanın Keşkeleri
17:10 - 17:45 Tartışmalı Oturum: Hata Nerede?
Tartışmacılar: Mehmet Arazi, Kemal Durak, Cemal Kural,
Sami Sökücü, Ali Turgut
Kapanış Töreni (ödüller, en iyi sözlü sunum ve poster)
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Cihangir Tetik
Adnan Kara
Eftal Güdemez

Serkan Aykut
Hakan Kınık

2 Nisan 2022, Cumartesi
14:30 - 15:30 Spor Yaralanmaları ve Diz Cerrahisinde Komplikasyonlar
Moderatör: Ömer Taşer, Umut Akgün
14:30 - 14:40 Genel Bilgiler
14:40 - 14:55 Bir Ustanın Keşkeleri

Derviş Manizade Salonu

Umut Akgün
Ömer Taşer

14:55 - 15:30 Tartışmalı Oturum: Hata Nerede?
Tartışmacılar: Işık Akgün, Mehmet Aşık, Hasan Bombacı,
Mehmet Erdil, Yavuz Kocabey
15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:45 Pediatrik Ortopedide Komplikasyonlar
Moderatörler: Muharrem İnan, Kubilay Beng
15:45 - 15:55 Genel Bilgiler
15:55 - 16:10 Bir Ustanın Keşkeleri

Kubilay Beng
Muharrem İnan

16:10 - 16:45 Tartışmalı Oturum: Hata Nerede?
Tartışmacılar: Emel Gönen, Önder Kalenderer,
Salih Marangoz, Hasan Hilmi Muratlı
16:45 - 16:55 Akılcı İlaç Oturumu
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SÖZLÜ BİLDİRİLER
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[SS-01]
Total Diz Artroplastisi Uygulanan Hastalarda Traneksamik Asit Uygulaması ve
Turnike Süresinin Postoperatif Kanama Miktarı Üzerine Etkisinin Retrospektif
Olarak İncelenmesi
Mustafa Onur Karaca, Abdullah Merter, Kerem Başarır, Mehmet Bahaddin Güzel
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Ankara
Amaç: Total diz artroplastisi uygulanan hastalarda turnike ve traneksamik asidin (TXA) perioperatif
kanama miktarına etkisinin araştırılması amaçlandı.
Yöntemler: Çalışmaya yüz doksan üç hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan hastalar 4 gruba ayrıldı.
Grup 1 (n=78) uzun süreli turnike uygulanan ancak ek uygulama yapılmayan hasta grubu olarak
belirlendi ve kontrol grubu olarak kabul edildi. Grup 2 (n=40) uzun süreli turnike ve intravenöz (IV)
TXA uygulanan grup, Grup 3 (n=40) uzun süreli turnike ve eklem içi TXA uygulanan grup ve Grup 4
(n=35) idi. ) kısa süreli turnike (sadece çimentolama aşamasında) ve IV TXA uygulanan gruptu.
Gruplar arasında operasyon sırasında turnike kullanımı, TXA yöntemi ve dozu, postoperatif kan
transfüzyonu miktarı, boşaltılan kan miktarı, hastanede kalış süresi ve komplikasyonlar açısından
farklılık olup olmadığı araştırıldı.
Bulgular: En büyük Hemoglobin (Hb) ve Hematokrit (Hct) düşüşleri Grup 1'de bulundu (sırasıyla
3,39 ± 0,92 g/dl ve %10,8). Ayrıca en yüksek drenaj (medyan 350 ml), transfüzyon (%16,7),
hastanede kalış süresi (ortalama 4,51 ± 1,07 gün) ve tahmini kan kaybı (medyan 1559,8 ml) Grup
1'deydi (p < 0.05). En düşük Hb düşüşü (ortalama 2.95 ± 0.68 g/dl) ve en düşük drenaj (ortanca
150 ml) grup 3'te ve en düşük hastanede kalış süresi (ortalama 3.89 ± 0.8 gün) grup 4'te görüldü
(p < 0.05).
Sonuçlar: TXA kullanımının Hb ve Hct'de, ameliyattan sonra boşaltılan kan miktarında ve hastanede
kalış süresinde azalmaya yol açtığı gösterildi. Total diz artroplastisi uygulanan hastalarda TXA
kullanımı kanama kontrolü için iyi bir seçenektir. Uzun süreli ve kısa süreli turnike kullanımının
kanama miktarı açısından birbirine avantajı olmayabilir.
Anahtar Kelimeler: Traneksamik asit, Artroplasti, Turnike kullanımı

[SS-02]
Total diz protezi uygulanan hastalarda lokal traneksamik asid tedavisinin kan
transfüzyonu gereksinimi üzerinde etkinliği
Muhammet Bozoğlan1, Serkan Erkuş2
1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2
Muayenehane
Amaç: Primer total diz artroplastisi yapılan hastalarda lokal olarak uygulanan tranexamic asid
proflaksisinin kan değerleri, kan transfüzyonu gerekliliği ve hastane yatış süreleri üzerinde ki
etkisini araştırmak.
Yöntem: Ocak 2013- Ocak 2021 yılları arasında primer total artroplastisi uygulanmış olan 152
hasta çalışmaya dahil edildi. Cerrahi yara kapatıldıktan hemen sonra drenden diz eklemi içine 2 gr
traneksamik asid uygulanan 76 hasta grup 1 ve traneksamik asid uygulanmayan 76 hasta ise grup
2 olarak sınıflandırıldı. Bütün cerrahiler havalı turnike altında (sistolik kan basıncından 150 mm Hg
yüksek), cerrahi bitiminde turnike açılıp kanama kontrolü uygulanarak ve sonrasında 1 adet eklem
içi dren konularak tamamlandı. Her iki grupta ki hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 24.
saat Hb düzeyleri, 48 saatte drenden gelen kanama miktarları, Hb değerlerinde ki düşüş miktarı,
kan transfüsyonu ihtiyacı ve hastanede yatış süreleri değerlendirilerek istatistiksel olarak
karşılaştırıldı.

Normal dağılımlara Shapiro Wilk testi ile grup karşılaştırmalarında ise normal dağılan sürekli
verilerde t test, normal dağılmayan sürekli verilerde Mann-Whitney U, kategorik veri
karşılaştırmasında da Fisher’in kesin testi kullanıldı.
Bulgular: Her iki grup arasında yaş, ameliyat öncesi hemoglobin düzeyi, uygulanan protez tipi ve
ameliyat edilen taraf açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p değerleri
sırasıyla=0.129, 0.057, 0.369, 0.565). Grup1 hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası Hb düzeyleri
farkı ortalama 1.64±0.8 (-0.1-4.0) gr/dl iken bu değer grup 2’de 2.55±1.3 (-1.8-6.3) gr/dl idi
(p˂0.001). Ortalama 48 saatte drenden gelen kanama miktarı grup 1 hastalarda 310.7±101.1
(100-650) mL iken grup 2 hastalarda 415,3±132.3 (100-800) mL olarak bulundu (p˂0.001). Grup
1 hastalarda ortalama hastanede yatış süresi 5,8±1.8 (3-14) gün iken grup 2 hastalarda 8,7±3.3
(4-23) gün olarak tespit edildi (p˂0.001). Grup 1 hastalardan 8 tanesine (% 10,5) kan
transfüzyonu uygulanırken (5 hastaya 1 ünite (% 6,5) ve 3 hastaya 2 ünite (%4)), grup2
hastalardan ise 20 tanesine (%26,3)(9 hastaya 1 ünite(%11,8), 10 hastaya 2 ünite(%13,1), 1
hastaya 3 ünite(%1,3)) kan transfüzyonu uygulandığı tespit edildi (p=0.01). Her iki grup hastada
da tromboembolik komplikasyon gözlenmedi.
Sonuç: Primer total diz artroplastisi hastalarında kanama proflaksisi için uygulanan lokal
traneksamik asid, ek komplikasyon oluşturmadan kan transfüzyonu ihtiyacını ve hastanede yatış
sürelerini azaltmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Traneksamik asid, transfüzyon, diz artroplastisi, hemoglobin

[SS-03]
Total diz artroplastisi sonrası cilt kapamada stapler ile prolen sütürün
karşılaştırılması
Zekeriya Ersin Çelen
Yalova Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Yalova
Amaç: Total diz artroplastisi sonrasında kullanılan cilt kapama metodu, ameliyat başarısını
etkileyen önemli etkenlerden birisidir. Yarada açılmanın önüne geçilmesi, enfeksiyon oranlarının
azaltılması, cerrahi sürenin kısaltılması ve tatminkar kozmetik sonuçlar elde edilebilmesi amacıyla
çeşitli materyal ve sütür tekniklerinin literatürde kullanıldığı ve birbiri ile karşılaştırıldığı
görülmüştür. Yapılan literatür taramasında total diz artroplastisinde cilt stapleri ile prolen sütürün
karşılaştırıldığı bir yayına rastlanılamamış, bu çalışmada bu iki yöntemin birbirine üstünlüklerinin
araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Ocak 2021- Ekim 2021 tarihleri arasında Yalova Devlet Hastanesi'nde total diz artroplastisi
uygulanmış olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Malignite öyküsü ve aynı dizden daha önce daha
önce operasyon öyküsü olanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar uygulanan cilt kapama yöntemine
göre stapler grubu (n=42) ve prolen (n=43) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Prolen sütür kullanılan
hasta grubunda vertikal matris tekniği uygulandı. İki grup demografik özellikleri, ameliyat süreleri,
ameliyat sonrası hospitalizasyon süreleri, üç aylık takip süresi sonundaki yara komplikasyon
oranları ve Likert hasta memnuniyet skalası açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastaların %87,1'i (74 hasta) kadın, tüm hastaların ortalama yaşı 64,6'ydı. İki grup
arasında demografik özellikleri, cerrahi süre, hospitalizasyon süresi ve Likert memnuniyet skalası
açısından anlamlı fark yoktu (p>0.05). Prolen sütür kullanılan grupta yara komplikasyonuna
rastlanmazken, stapler grubunda 5 hastada yara komplikasyonu görüldü. İki grup arasında
istatistiksel anlamlı fark mevcuttu (p=0,026). Bu komplikasyonlardan biri yarada açılma, üçü
yüzeyel cilt enfeksiyonu ve biri derin cilt enfeksiyonu olarak gözlemlendi. Hastaların antibiyotik ve
debridman tedavisine iyi cevap verdiği ve yaraların tamamen iyileştiği gözlendi. Hastaların
hiçbirinde protez revizyon cerrahisi gereksinimi olmadı.
Sonuç: Total diz protezi sonrasında prolen sütür kullanılarak vertikal matris tekniği ile cilt
kapamada; stapler ile kapamaya göre daha düşük yara komplikasyon oranı tespit edildi. Cerrahi
süre, postoperatif hospitalizasyon ve hasta memnuniyeti açısından iki grup arasında anlamlı fark
saptanmadı. Bu konunun tam olarak açıklığa kavuşabilmesi için daha geniş hasta serili randomize
prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Prolen, Stapler, Total Diz Artroplastisi

[SS-04]
Total Diz Artroplastisi Sonrası Akut Böbrek Hasarı
Ender Alagoz, Ulambadrakh Khenchbish, Ali Alp
SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul
Amaç: Akut böbrek hasarı (ABH) majör cerrahi girişimler sonrası sık görülen bir komplikasyondur.
İlerleyen yaşla beraber böbrek fonksiyonlarının azalması ve cerrahi travma ABH gelişimine zemin
hazırlamaktadır. Total diz artroplastisi gibi, majör bir ortopedik girişim sonrası, ABH sıklığı %20’yi
geçen oranlarda rapor edilmektedir. Çalışmamızda total diz artroplastisi sonrası ABH gelişme
insidansı ve bununla ilişkili faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Ocak 2020 – Aralık 2020 tarihleri arasında total diz artroplastisi uygulanan, 69 hasta
retrospektif olarak incelendi. Kronik hemodiyaliz hastaları çalışmaya dahil edilmedi. Akut böbrek
hasarı, Akut Kidney Injury Network (AKIN) kriterlerine göre belirlendi ve hasta bilgilerine hastane
kayıtlarından ulaşıldı.
Bulgular: Hastaların %85.5’i kadın, %14.5’i erkekti ve yaş ortalaması 70.6 ± 1.0 (yaş dağılımı 4987) idi. Hastaların 12’sinde (%17.4) ABH geliştiği saptandı. Kalp yetmezliği, anestezi süresinin
uzaması ve uzun hastane yatış süreleri ABH için risk faktörü olarak bulundu. Bazal üre düzeyleri
ABH gelişen hastalarda anlamlı derecede yüksek tespit edildi. Hastaların demografik ve klinik
özellikleri ile laboratuvar verileri tablo-1’de gösterilmiştir.
Sonuç: Akut böbrek hasarı yaşlı popülasyonda, total diz artroplastisi cerrahisi sonrası oldukça sık
karşılaşılan bir komplikasyondur ve pek çok morbidite ile ilişkilidir. Kalp yetmezliği, kronik böbrek
hasarı ve anemi gibi yandaş hastalıkları ve uzamış anestezi süreleri ile uzamış hastane yatış
süreleri olan ileri yaşlı hastalar ABH gelişme riski açısından daha yakından izlenmelidirler.
Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, kalp yetmezliği, artroplasti

[SS-05]
Anterior Girişimli Total Kalça Artroplastisinde Robotik Kol Yardımlı ve
Konvansiyonel Yöntemin Radyolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması
Anıl Pulatkan, Vahdet Ucan, Ahmet Can Erdem, İbrahim Tuncay, Fatih Yıldız
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Amaç: Direkt anterior yaklaşım ile robotik kol yardımlı veya konvansiyonel yöntemle uygulanan
total kalça artroplastilerinin (TKA) radyolojik sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Direkt anterior yaklaşım ile robotik kol yardımlı TKA (rTKA) uygulanan 37 hasta ve bu
hasta gurubu ile yaş, cinsiyet, BMI açısından benzer, aynı dönemde konvansiyonel TKA (kTKA)
uygulanmış 41 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ameliyat sonrası erken dönem çekilen pelvis
ön-arka grafisi ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri üç gözlemci tarafından incelenerek aralarındaki
korelasyon değerlendirildi. Lateral offset farkı, metafizer kanal dolum indeksi (CFR), bacak boy
uzunluk farkı, femoral komponentin pozisyonu, asetabuler komponentin anteversiyon ve
inklinasyonu ölçülerek gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Radyolojik değerlendirme yapan üç gözlemci için korelasyon lateral offset farkı (r=0.97),
CFR (r=0.96), boy uzunluk farkı (r=0.92), femoral komponentin pozisyonu (r=0.88), asetabulumun
anteversiyon (r=0.98) ve inklinasyonu (r=0.94) ileri düzeyde saptandı. Her iki grup arasında CFR
indeksi (p>0.05), asetabuler inklinasyon (37±4° ve 39±5°, p=0.167) ve anteversiyon açıları
(29±7° ve 26±8°, p=0.126) arasında fark saptanmadı. Her iki grup arasında bacak boy uzunluk
farkı (4.2±3.5mm ve 7.8±6.8mm, p=0.005) lateral offset farkı (1.5±1.9 mm ve 6.5±5 mm,
p<0.001) ve femoral komponentin dizilimi açısından anlamlı fark saptandı.
Sonuç: Direkt anterior yaklaşım ile uygulanan TKA’de robotik kol yardımı, konvansiyonel yönteme
kıyasla bacak uzunluk ve offset eşitleme açısından avantaj sağlar.
Anahtar Kelimeler: Robotik Kol yardımlı, total kalça protezi, artroplasti

[SS-06]
Posterior Yaklaşımla Yapılan Total Kalça Artroplastisinde Robotik Kol Yardımlı
ve Konvansiyonel Yöntemlerinin Radyolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması
Anıl Pulatkan, Ahmet Can Erdem, Deniz Kara, Nurzat Elmalı, İbrahim Tuncay, Fatih Yıldız
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Amaç: Posterior yaklaşımla uygulanan total kalça artroplastisinde konvansiyonel teknik (k-TKA) ile
robotik kol yardımlı (r-TKA) tekniğin radyolojik sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Bu retrospektif radyolojik çalışmaya toplam 47 hasta (19 k-TKA, 28 r-TKA) dahil edildi.
Ameliyat sonrası erken dönem pelvis AP grafisi ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri üç gözlemci
tarafından incelendi ve aralarındaki korelasyon ölçüldü. Robotik ve konvansiyonel grup arasında
offset farkı, metafizer kanal dolum oranı (CFR) indeksi, bacak boy uzunluk farkı, femoral
komponent dizilimi, asetabuler komponentin anteversiyon ve inklinasyon açıları ölçülerek
karşılaştırıldı.
Bulgular: Radyolojik değerlendirme yapan üç gözlemci için korelasyon offset farkı (r=0,91),
metafizer kanal dolum oranı (CFR) indeksi (r=0,93), bacak boy uzunluk farkı (r=0,94), femoral
komponentin pozisyonu (r=0,89), asetabuler komponentin anteversiyon (r=0,93) ve inklinasyon
açıları (r=0,92) çok iyi düzeyde saptandı. Her iki grup arasında CFR indeksi (p>0,05), asetabuler
komponent inklinasyon (39±4° ve 38±7°, p=0,342) ve anteversiyon açıları (31±7° ve 32±9°,
p=0,642) arasında fark saptanmadı. r-TKA ve k-TKA arasında sırasıyla bacak boy uzunluk farkı
(4,35±3,06 mm ve 7,14±6,05mm, p=0,044) offset farkı (1,7±1,9 mm ve 4,9±2,6 mm, p<0,001)
ve femoral komponentin dizilimi (0,4±0,5° ve 0,7±0,4 mm, p=0,003) açısından anlamlı fark
saptandı.
Sonuç: Bu çalışmada posterior yaklaşım ile uygulanan r-TKA’nın konvansiyonel yöntem ile
karşılaştırıldığında bacak boy eşitliği, femoral komponentin dizilimi ve offseti açısından daha
avantajlı olduğu bulundu.
Anahtar Kelimeler: kalça artroplastisi, konvansiyonel, robotik kol yardımlı, posterior yaklaşım

[SS-07]
Protez enfeksiyonlarının erken saptanmasında kanda ki IL10 ve TGF beta
düzeylerinin önemi var mıdır?
Burak Günaydın1, Birol Şafak2, Berna Erdal3
1
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Ortopedi ve
Travmatoloji Bölümü
2
Gebze Anadolu Sağlık Merkezi, Mikrobiyoloji
3
Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji
Giriş-Amaç: Periprostetik eklem enfeksiyonlarının (PEE) saptanması sıkıntılı bir süreçtir, bu süreçte
kullanılan bazı sitokinler mevcuttur. Bununla birlikte, bazı hastalarda teşhis için bazı ek tetkiklere
ihtiyaç vardır. İnterlökin (IL) -10 ve Transforming Büyüme Faktörü (TGF-β), immünomodülatör
sitokinlerdir. Bu çalışma, bu sitokinlerin PEE'nu tespit etmedeki etkinliğinin değerlendirilmesini
amaçlamıştır.
Materyal Method: Seksen dokuz hasta 4 gruba ayrıldı: grup 1, sağlıklı kontrol; grup 2, primer total
artroplastiden sonra PEE gelişmeyen hastalar; grup 3, kronik PEE'lu hastalar; ve grup 4, primer
total artroplasti sonrası PEE gelişen hastalardır. Serum IL-10 ve TGF-β düzeyleri grup 2 ve grup 4
hastalarında ameliyat öncesi (a) ve ameliyat sonrası (b) olmak üzere iki kez değerlendirildi. Gruplar
ve alt gruplar arasında sitokin seviyeleri karşılaştırıldı.
Sonuçlar: Ortalama IL-10 ve TGF-β seviyeleri: grup 1, 1.01, 11.78; grup 2a, 1.15, 9.28; grup 2b,
1.16, 12.38; grup 3, 1.53, 7.68, grup 4a, 0.6, 14.06; grup 4b, 0.33 ve 5.08 olarak sırasıyla
saptandı.

IL-10 düzeyleri kronik PEE'li hastalarda yüksek, akut PEE'li hastalarda düşük olmasına rağmen,
hem akut hem de kronik PEE gruplarında TGF-seviyeleri düşük olmasına rağmen, sonuçlar
istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermedi.
Çıkarımlar: IL-10 ve TGF-β serum seviyeleri, istatistiksel olarak anlamlı olmayan değişikliler
gösterdi. PEE tanısında bu sitokinlerin rolünü tanımlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Biyomarker, Tanı, periprostetik eklem enfeksiyonu, Serum, TGF β1

[SS-08]
Total Kalça Artroplastisi Geçiren Geriatrik Bireylerde Ev Temelli Egzersiz
Programının Postural Kontrol ve Dinamik Dengeye Olan Etkisinin İncelenmesi
Dilek Şahinoğlu1, Gül Yazıcıoğlu2, Nilgün Bek3, Semra Topuz2, Burak Aksu4
1
Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, İstanbul
2
Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara
3
Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,
Ankara
4
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
GİRİŞ: Total kalça artroplasti ameliyatı kalça osteoartriti olan geriatrik bireylerde konservatif
tedavinin etkin olmadığı durumlarda tercih edilmektedir. Geriatrik bireylerin total kalça artroplasti
ameliyatı sonrası kas kuvvet kaybı ve denge kaybı yaşadıkları literatürde belirtilmiştir. Bu
çalışmada total kalça artroplasti ameliyatı geçiren geriatrik bireylerde 6 hafta boyunca uygulanan
ev temelli egzersiz eğitiminin dinamik denge ve postural kontrole etkisinin araştırılması
amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya total kalça artroplasti ameliyatı planlanan 15 geriatrik birey dahil edildi.
Bireylere ameliyat öncesinde ve ameliyattan 12 hafta sonra Süreli Kalk Yürü Testi, Dört Adım Kare
Testi ve Tetrax® Posturografi cihazı ile postural kontrol analizi yapıldı. Bireyler ameliyattan sonra
fizyoterapist takibinde 6 hafta boyunca ev temelli egzersiz programı uyguladılar.
Bulgular: Ameliyat öncesi ve 12 hafta sonrasında yapılan ölçümlerde Süreli Kalk Yürü Testi, Dört
Adım Kare Testi ve Posturografi analizi arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. (p˂0.05)
Sonuç: Geriatrik bireylerde total kalça artroplasti ameliyatı sonrası uygulanan ev temelli egzersiz
programının geriatrik hasta populasyonunda sık karşılaşılan bir problem olan denge kaybının
giderilmesine katkısı bulunmaktadır. Denge kaybı geriatrik bireylerde düşme korkusu ve fiziksel
aktivite kayıplarına neden olabilmektedir. Klinikte rehabilitasyon uygulamalarına ev temelli egzersiz
yaklaşımlarının eklenmesi geriatrik hasta popülasyonunda denge kaybına bağlı sorunların
giderilmesine faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Artroplasti, Egzersiz, Denge Bozuklukları, Geriatri

[SS-09]
Femur başı izole kemik iliği ödemi ve erken evre avasküler nekrozunda iloprost
infüzyonun kor dekompresyona ek olarak uygulanmasının tedavi başarısına
etkisi
Kayahan Karaytuğ1, Göksel Dikmen2, Vahit Emre Özden2, Remzi Tözün1
1
Acıbadem Maslak Hastanesi, Ortopedi ve Tavmatoloji Bölümü, İstanbul
2
Acıbadem MAA Üniversitesi, Ortopedi ve Tavmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
Amaç: KİÖ (kemik iliği ödemi) izole olabilir veya FBAVN’ye (femur başı avasküler nekrozu) eşlik
edebilir. Bununla birlikte progresyon gösteren KİÖ osteonekroza ve subkondral çökmeye yol
açabilir. Bu çalışmada KİÖ ve erken evre FBAVN tanısı olan hastalara uygulanan kor dekompresyon
ek olarak iloprost infüzyonu ile sadece kor dekompresyon uygulanan hastaların klinik ve
fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: ARCO (Association Research Circulation Osseous classification) sınıflaması kullanıldı ve
ARCO I ve II olan hastalar çalışmaya dahil edildi. ARCO I hastalara; izole kor dekompresyon grubu
(grup IA; 55.0 ± 39.6 ay) ve ek olarak iloprost infüzyonu yapılan grup (grup I B;69.6 ± 39.4 ay)
olarak gruplandı. ARCO II olan hastalar aynı şekilde (grup IIA; 28.0 ± 19.8 ay -IIB; 65.7 ± 41.0
ay) gruplandı. İloprost infüzyonu 0,5 mg (1. Gün), 0.75 mg (2. Gün) ve 1 mg (3.-5.
Gün)/kg/dakika olarak gerçekleştirildi. Fonksiyonel sonuçlar preop, postop ve 12. aylardaki VAS
(Visual Analogue Scale) ve HOS (Hip Outcome Score) skorları ile değerlendirildi.
Bulgular: Postoperatif 3.ay MRİ incelemelerinde preoperatif KİÖ’nin transvers ve sagittal kesitlerde
anatomik pozisyonu ile maksimum uzanımı bütün gruplarda da anlamlı olarak azaldı. Bütün
gruplarda VAS ve HOS skorlarında preoperatif değerlere göre anlamlı düzelme oldu. Sadece iloprost
eklenen grupta ilk 6 haftada VAS skoru anlamlı olarak daha hızlı geriledi. Postoperatif 3 ay ile 12.
Ay’da preoperatif HOS skor artışları izole kor demkompresyon grubuna göre ilomedin uygulanan
gruplarda (IB -IIB) anlamlı olarak daha yüksekti. ARCO I hastalarda kollaps ve protez gidişi IA %12
ve IB %5 ve ARCO II hastalarda protez uygulaması IA %16,5 ve IIB %22 olarak tespit edildi fakat
gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık tespit edilmedi.
Sonuç: Kor dekompresyona ek olarak iloprost infüzyonu hastaların ameliyat sonrası erken dönemde
ağrı kontrolünde ve 1.yıldaki fonksiyonel sonuçlarında daha etkindir. ARCO I grubunda iloprost
infüzyonu daha düşük progresyon ve proteze gidiş oranlarına sahip iken ARCO II hastalarda benzer
oranlarda progresyon tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: kemik iliği ödemi, osteonekroz, kollaps, iloprost, kor dekompresyon

[SS-10]
Acil ve elektif kalça artroplastisi operasyonlarında femur başının rutin
histopatolojik incelemesi ve rastlantısal metastatik kemik hastalığı sıklığı
Olgar Birsel1, Lercan Aslan2, İlker Eren1, Mehmet Ali Deveci1, Aykın Şimşek1
1
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2
Koç Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı, İstanbul
Amaç: Bu çalışmanın amacı, elektif veya acil parsiyel ve total kalça artroplastisi operasyonları
sırasında elde edilen femur başının, rastlantısal metastatik kemik hastalığı saptamak amacıyla
histopatolojik incelemeye rutin olarak gönderilmesinin gerekliliğini tartışmaktır.
Hastalar ve Yöntem: Koç Üniversitesi Hastanesi’nde 2016 – 2022 yılları arasında koksofemoral
eklem artrozu tanısı ile total kalça artroplastisi uygulanan 214, femur boyun kırığı nedeni ile
parsiyel veya total kalça artroplastisi uygulanan 132 olmak üzere toplam 346 hastaya ait kayıtlar
geçmişe dönük olarak incelendi. Yirmi femur boyun kırığı ve 64 koksofemoral osteoartroz hastası,
eksize edilen femur başı primer cerrahın inisiyatifinde patolojik incelemeye gönderilmediği için
çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalara ait tıbbi tanılar, malinite öyküsü ve grafi bulguları kaydedildi.
Sonuçlar: Femur boyun kırığı zemininde patolojik incelemeye gönderilen 112 femur başının 5’inde
(%4.46) malinite lehine bulgu saptandığı görüldü. Femur boyun kırığı hastaları arasında 18 hasta
çeşitli maliniteler nedeni ile takipli idi ve kemik metastazı saptanan 5 hasta da primeri bilinen bu
grup içinde yer alıyordu. Geriye kalan 13 hastada histopatolojik incelemede maliniteyi destekleyen
bulgu izlenmedi.
Koksofemoral artroz hastalarının elektif cerrahileri sırasında femur başı histopatolojik incelemeye
gönderilen 150 hastanın 13’ünde primer neoplastik hastalık öyküsü vardı, ancak hiçbirinde
rastlantısal kemik metastazı izlenmedi. Bu hastalar arasında dejeneratif eklem hastalığı, osteoporoz
ve avasküler nekroz en sık izlenen histopatolojik bulgular oldu.

Tartışma: Femur boyun kırıklı hastalarda eksize edilen femur başının histopatolojik incelemeye rutin
olarak gönderilmesi özellikle malinite öyküsü olan hastalarda hastalığın yayılımı vekemik sağlığı ile
ilgili önemli klinik bulgular sağlayabilir. Ancak primer veya sekonder elektif total kalça
artroplastilerinde bu uygulama operasyonun toplam maliyetini artırırken, anlamlı bir klinik yarar
sağlamamaktadır.
Femur başının histopatolojik incelenmesini gerekli kılacak klinik ve radyolojik kriterlerin
tanımlanması, günümüz ekonomik koşullarında ameliyat maliyetlerini düşürmede etkili olabilir.
Anahtar Kelimeler: Total kalça artroplastisi, bipolar hemiartroplasti, histopatolojik inceleme,
insidental kemik metastazı, patolojik kırık

[SS-11]
Talus kırıklarında cerrahi tedavi sonuçlarımız
Emre Aşkar, İbrahim Gökhan Duman
Mustafa Kemal Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı, Hatay
Giriş-Amaç: Bu çalışmanın amacı, halen ayak ve ayak bileğinin tedavisi en güç yaralanmaları
arasında olan talus kırıklarında kliniğimizde uygulanan cerrahi tedavinin sonuçlarını literatürle
karşılaştırmak ve literatüre katkı sağlamaktır
Gereç-Yöntem: Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
kliniğimizde Ocak 2011 – Haziran 2021 tarihleri arasında talus kırığı nedeniyle opere edilen 18 yaş
üstü 32 hasta çalışmamıza dahil edilmiştir. İncelenen hasta dosyalarından 18 yaş altı hastalar,
cerrahi endikasyonları olmayan hastalar ve düzenli takibe gelmeyen hastalar çalışma dışı
bırakılmıştır. Hastaların dosyaları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların fonksiyonel,
klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirilerek çalışmamız gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde
edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 programı
kullanıldı.
Bulgular: 32 hastanın 6’sı (%18,8) kadın, 26’sı (%81,2) erkekti. Yaşları 18-57 arasında değişen
hastaların yaş ortalaması 30,88 ± 12,13 yıl idi. Kadınların yaş ortalaması 35,83 ± 17,60 yıl,
erkeklerin 29,73 ± 10,65 yıl idi. Hastaların 19’unun (%59,4) sağ, 13’ünün (%40,6) ise sol talusu
ameliyat edildi. Kaza tipleri incelendiğinde; yüksekten düşme 15 (%46,9), araç içi trafik kazası
(AİTK) 6 (%18,8), motosiklet kazası 9 (28,1), basit düşme 1 (%3,1) ve ezilme 1 (%3,1) olarak
saptandı. Kırıkların 5’i (%15,6) açık kırık, 27’si (84,4) kapalı kırık idi. Kırıkların 19’u (59,4) izole,
13’ü (40,6) multitravma idi. Hastaların ortalama takip süresi 49,72 ± 33,18 ay (min 9 - max 127)
idi. (Tablo 1). Hastaların %53,12 sinde komplikasyon gelişti. En sık rastlanan iki komplikasyon
artroz (% 31.25) ve avasküler nekrozdur (% 18.75 ). Komplikasyonlar en sık talus gövde
kırıklarında gözlenmiştir. Hastaların ayak fonksiyonelliğini değerlendirmek için uyguladığımız AOFAS
testinin ortalaması 80.31 idi. AFI indeksine göre ise hastalarımızın toplam indeksi 26.13 idi.
Sonuç: Ortopedi pratiğinde genellikle sorunlu olduğu düşünülen talus kırıkları sonrası
komplikasyonlar sıklıkla görülmekte ve bu komplikasyonlar günlük yaşam aktivitelerini ve hayat
kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir.
Talus kırığı sonrası kliniğimizde opere edilen hastalarımızın AOFAS testleri ve AFI indeks sonuçları
göz önüne alındığında hem klinik, hem fonksiyonel, hem radyografik olarak memnun edici gibi
görünmektedir.
Anahtar kelimeler: talus kırığı, komplikasyon, cerrahi tedavi
Anahtar Kelimeler: cerrahi tedavi, komplikasyon, talus kırığı

[SS-12]
Bennett Kırığı Yanlış Kaynamalarında Eklem-İçi Kapalı-Kama Osteotomisinin
Kısa Dönem Sonuçları
Zeynel Mert Asfuroğlu
Tekirdağ Dr. İ. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, El Cerrahisi Kliniği, Tekirdağ
Amaç
Bennett kırıkları trapezio-metakarpal (TM) eklemin en sık görülen kırık şeklidir. Uygun olmayan
pozisyonlarda çekilen radyografik tetkiklerde kırığın atlanma olasılığı mevcuttur. Atlanmış Bennett
kırığı birinci metakarp tabanında eklem içi boşluk oluşturarak yanlış kaynamaya meyilli olmaktadır.
Bu durum uzun dönemde TM eklemde ağrı ve hareket kısıtlılığı ile bulgu vermektedir. Sunmayı
planladığım vaka serisinde Bennett kırığı yanlış kaynaması tanısı ile eklem-içi kapalı kama
osteotomisi yapılan hastaların kısa dönem sonuçları bildirilecektir.
Yöntem
Bennett kırığı yanlış kaynaması ile Tekirdağ Dr. İ. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi El Cerrahisi
Polikliniğine başvuran ve cerrahi tedaviyi kabul eden 7 hasta (2 kadın, 5 erkek, yaş ortalaması 26,4
yıl) çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara birinci metakarp tabanına eklem içi kapalı kama
osteotomisi yapıldı ve fiksasyon mini-plak ile sağlandı. Ameliyat sonrasında 4 hafta başparmak
destekli splint uygulandı. Tüm hastalara ameliyat sonrası erken dönemden itibaren pasif ve aktif
eklem hareket açıklığı egzersizleri başlatıldı. Zorlayıcı egzersizlere 6. haftada başlandı. Hastaların
demografik bilgilerinin yanı sıra ameliyat öncesi ve sonrası başparmak radial abdüksiyon (R-ABD),
palmar abdüksiyon (P-ABD) dereceleri, birinci metakarp tabanındaki açıklık miktarı (mm),
oppozisyon dereceleri, görsel analog ölçek (VAS) ile ağrı miktarı ve kaynama durumları kayıt altına
alındı. Ameliyat öncesi ve sonrası değerler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular
İlk kırık anından ameliyata kadar geçen süre ortalama 12 ay, takip süresi ise ortalama 9,7 ay idi.
Ameliyat öncesi ve sonrası R-ABD dereceleri ortalaması sırasıyla 28,5 ve 52,1 derece (p<0.005), PABD dereceleri ortalaması ise sırasıyla 20 ve 34,2 derece idi (p<0.005). Ameliyat öncesi ve sonrası
VAS değerleri ortalaması sırasıyla 8,2 ve 2 idi (p<0.005). Son kontrolde tüm hastalarda
kaynamanın sağlandığı ve hiçbir hastada eklem yüzeyinde açıklık olmadığı görüldü.
Sonuçlar
Bennett kırığı yanlış kaynamalarında çoğu ortopedi ve travmatoloji uzmanı cerrahi tedaviden
kaçınmaktadır. Ancak ağrısı ve hareket kısıtlılığı olan olgularda kapalı-kama osteotomisi ile tatmin
edici sonuçlar elde edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: başparmak kırıkları, bennett kırığı, yanlış kaynama

[SS-14]
Ortopedik tümöral biyopsi sonuçlarının görüntüleme yöntemi sonuçlarıyla
restrospektif olarak karşılaştırılması
Ceyhun Alkan, Alp Akman, Ahmet Fahir Demirkan
Pamukkale üniversitesi ortopedi ve travmatoloji anablilim dalı
Amaç: Çalışmamızda kas ve iskelet sisteminde tümoral biyopsi yapılan hastalarda elde edilen
bulguların görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarıyla tutarlılığını karşılaştırarak en anlamlı sonuç
veren görüntüleme yöntemini belirlemek ve tümoral dokuya erken tanı koymak ve tedaviyi
hızlandırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmamız Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Ortopedi Kliniğinde 2010-2020 yılları
arasında başvuran hastalarda ortopedik tümöral biyopsi sonuçlarının görüntüleme yöntemleri sonuç
raporlarıyla retrospektif değerlendirildi. 174 hastanın alındığı çalışmada görüntüleme yöntemleri,
klinik muayene, biyopsi sonuçlarındaki tümoral dokunun sonuçlarıyla uyumu incelendi.

Bulgular: Biyopsi alınan hastaların 84’ü (%48,3) benign ve 17 hasta (%9,8) benign agresif olarak
tanımlandı. BT çekilen hastaların 33’ü biyopsi ile uyumlu sonuçlar verirken 12’si biyopsi sonucunda
farklı bulundu. MRG çekilen hastaların 80’i biyopsi ile uyumlu sonuçlar verirken 34’ü biyopsi
sonucunda farklı bulundu. Sintigrafi çekilen hastaların 54’ü biyopsi ile uyumlu sonuçlar verirken
20’si biyopsi sonucunda farklı bulundu. PET-BT çekilen hastaların 45’i biyopsi ile uyumlu sonuçlar
verirken 14’ü biyopsi sonucunda farklı bulundu. Hastaların 127’si (%73) lokal bölgede ağrı
şikayetiyle gelirken 47’si (%27) belirgin kitle ile başvurmuştur. Biyopsi sonucunda kesin tanı alan
93 (%53,4) hasta varken tanı almayan 43 (%24,7) hasta ve biyopside herhangi bir kanserli doku
görülmeyen 33 (%19) hasta vardı. Hastaların 31’i diz bölgesi, 30’u kalça- pelvis bölgesi
çoğunluktaydı. BT ile MRG, PET-BT, Sintigrafi, biyopsi sonucu ve PET+MRG arasında pozitif yönde
bir ilişki vardı ama anlamlı düzeyde değildi (p>0.05). MRG ile PET-BT (kk= 0.853, p=0.000)
arasında pozitif yönlü çok yüksek, biyopsi sonucu (kk= 0.768, p=0.000) pozitif yönde yüksek
düzeyde anlamlı ilişki vardı. MRG ile Sintigrafi arasında negatif yönde bir ilişki vardı ama anlamlı
düzeyde değildi (p>0.05). PET-BT ile Sintigrafi arasında negatif yönde bir ilişki vardı ama anlamlı
düzeyde değildi (p>0.05). PET-BT ile biyopsi sonucu (kk= 768, p=0.000) arasında yüksek pozitif
yönlü ilişki vardı. Sintigrafi ile Biyopsi sonucu (kk= 0.288, p=0.027) arasında pozitif yönde düşük
düzeyde bir ilişki vardı.
Çıkarımlar: BT, PET, Sintigrafi PET-BT’nin doğruluğu MRG’ye kıyasla daha az belirleyici olduğunu ve
PET-BT ile MRG kombine çekilmesi durumunda da MRG’ye göre biyopsi sonucu ile uyumunun
doğruluğunu arttırmadığını gördük. Ayrıca tümöral doku türünü belirlemede de üstün olması nedeni
ile MRG’de tümör saptanmış hastaya direk cerrahi biyopsi yapılabileceğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Kas ve İskelet Sistemi, Tümoral Doku, PET, BT

[SS-15]
Perkütan İliosakral Vida Tespitinde Radyasyon Maruziyetini Azaltmak İçin
Preoperatif Planlı Yaklaşım
Levent Adıyeke, Mert Kahraman Maraşlı
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
Amaç: Sakroiliak eklem ayrışması ile karakterize yaralanmalarda perkütan iliosakral vida
uygulaması sık olarak başvurulan bir yöntemdir. Bu çalışmada iliosakral vida uygulamasında skopi
çekim sayısı ve maruz kalınan radyasyon yükünü azaltmak amacıyla hasta hazırlanması ve açı
ölçüm sonucuna dayalı skopi çekim yönteminin etkinliğinin incelenmesi amaçlandı.
Metod: Sakroiliak eklem ve sakrum yaralanmalarına bağlı skopi ile pelvik inceleme yapılan
hastalarda koksiks lateral, pelvis inlet ve outlet grafi çekimlerinin iki ayrı grup çekim yöntemi ile ve
farklı 2 skopi teknisyeni ile olan çekim sonuçlarının karşılaştırılması yapıldı. Hastalar preoperatif cep
telefonu açı ölçme programı kullanılarak ameliyat masasına tam paralel olarak yerleştirildi.Şekil-1
Skopi üzerinden koksiks lateral eğim açısına uygun olarak skopi konumlandırılması sağlanarak
çekimler yapıldı. Şekil 2
Sonuç: Çalışmaya 37 erkek ve 43 kadın hasta dahil edildi. 40 olgu grup 1 ve 40 olgu grup 2 çekim
ile incelendi. Grup 1 ve 2 çekimleri 20 olgu teknisyen A ve 20 olgu teknisyen B tarafından sağlandı.
Hastaların yaralanma özelliklerine göre dağılımı Tablo-1 de görülmektedir. Grup 1 (technician A+B
) çekimlerde koksiks lateral ortalama 14.5, pelvis inlet 12.3, ve pelvis outlet ortalama çekim sayısı
13.5 idi. Grup 2 (technician A+B ) çekimlerde koksiks lateral ortalama 3.25 pelvis inlet 3.82, ve
pelvis outlet ortalama çekim sayısı 5.12 idi.Gruplara göre çekim dağılımı Tablo-2 de görülmektedir.
Gruplar arasında çekim sayısında 3 ayrı görüntüleme sonucuna göre istatstiksel anlamlı fark
bulundu.Gruplar kendi içerisinde teknisyen A çekimlerinde koksiks lateral (p<0.001), pelvis inlet
(p<0.001) ve pelvis outlet (p<0.001) çekimlerinde anlamlı fark görüldü. Benzer olarak Teknisyen B
koksiks lateral (p<0.001), pelvis inlet (p<0.001) ve pelvis outlet (p<0.001) çekimlerinde anlamlı
fark görüldü.
Çıkarım:Preoperatif hasta pozisyonlanması ve lateral sakral eğim açısına uygun floroskopik çekim
sağlanması çekim sayısı ve elde edilen görüntü üzerinde etkili olduğu bulundu. Perkütan olarak
yapılan iliosakral vida uygulamalarında geleneksel çekim yöntemlerine göre daha üstün olduğu
görüldü.
Anahtar Kelimeler: İliosakral, perkütan vida, koksiks lateral, pelvis inlet, pelvis outlet

[SS-16]
Olekranon Osteotomisinde Chevron ve Step-Cut konfigürasyonlarının
biyomekanik karşılaştırması
Murat Kaya
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği,
İstanbul
Amaç: Erişkin distal humerus kırıklarının %96’sı kompleks kırık paternine sahip olup yönetimi
teknik olarak zor yaralanmalardır. Distal humerus eklemde anatomik redüksiyon elde etmek için
nörovaskuler yapılar korunurken iyi bir eksposure sağlanmalıdır. Olekranon osteotomisi eklem içi
eksposure için altın standart yaklaşımdır. Bu sawbone çalışmasında transolekranon apeks distal
chevron osteotomisi ile ekstraartikuler step-cut olekranon osteotomisinin biyomekanik
karşılaştırması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma amacıyla, 12’li 2 eşit gruba ayrılan 24 adet anatomik ulna modeli kullanıldı
(Sawbones #1004, ulna, Pacific Research, Vashon Is., WA, ABD). Chevron osteotomisi (Grup 1),
Step-cut osteotomisi (Grup 2). Standardize şemaya göre ostetotomi ve tespit yerleri belirlenerek 2
mm'lik osilasyonlu kesici motor kullanılarak osteotomiler yapıldı. Redüksiyonun ardından K-telleri
ve serklaj teli (2 Düz K-teli ve serklaj teli, 1,6 mm çap; TST Medical, İstanbul, Türkiye) ile gergi
bant sistemi kuruldu. Mekanik karşılaştırma evrensel bir ölçüm makinesi ile uygulandı (Shimadzu
Autograph 50 kN;Shimadzu Corp).
Bulgular: Osteotomi modelleri internal fiksasyonun stabilitesini ve gücünü belirleyen ana
faktörlerdi. Grup-1 fleksiyon mukavemeti 102,15±3,6 N. Grup-2 fleksiyon mukavemeti
128,93±13,8 N. Grup-1 varus mukavemeti 98,45±6,8 N. Grup-2 varus mukavemeti 91,37±2,7 N.
Grup 1'de varus eğilme siklik yük değerleri Grup 2'ye göre anlamlı derecede yüksekti (P<0,001).
Grup 2'de fleksiyon bending siklik yük değerleri Grup 1'e göre anlamlı derecede yüksekti
(P<0,001). Her iki grupta da döngüsel yükleme testleri sırasında pim gevşemesi veya redüksiyon
kaybı gözlemlenmedi.
ÇIKARIMLAR: Biyomekanik analizlerimize göre, flleksiyon bending yüklenmelerinde Step-cut
olekranon osteotomi anlamlı daha iyi stabilite sağlamıştır. Varus bending yüklenmelerinde ise apeks
distal Chevron olekranon osteotomisi anlamlı daha iyi stabilite sağlamıştır. Her iki teknikte de siklik
yükleme testleri sırasında herhangi bir redüksiyon kaybı görülmedi. Biyomekanik değerlendirme
dışında cerrahi teknik, uygulama kolaylığı, yara iyileşmesi, cerrahi süre ve fiksasyon zorluğu
açısından farklılıklar olabilmektedir. Bunların hepsinin değerlendirildiği bir klinik çalışma literatür
açısından katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: olekranon, biyomekanik, step-cut osteotomi, chevron osteotomi

[SS-17]
1.Karpometakarpal eklem artrozlarında; trapezium rezeksiyonu,ligament
rekonstrüksiyonu ve fleksör karpi radialis tendon interpozisyon artroplastisi
sonuçlarımız
Yiğit Erdağ, Tuna Pehlivanoğlu, Özgür Başal, Abdulhalim Akar, Mehmet Aydoğan
Emsey Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Amaç: Evre 4 1. karpometakarpal eklem artrozlarında FKR (fleksör karpi radialis) tendonu ile
yapılan rezeksiyon interpozisyon artroplastisi uygulanan hastalarda fonksiyonel sonuçları
değerlendirmek.

Yöntem: Kliniğimize 2019 ve 2020 yılları arasında başvuran 9 hastanın 11 başparmağı çekilen el
ap, oblik ve lateral grafiler sonucunda evre 4 karpometakarpal artroz olarak kabul edildi ve
çalışmaya dahil edildi. FKR tendonu kullanılarak rezeksiyon ve interpozisyon artroplastisi yöntemi
kullanılarak cerrahi olarak tedavi edildiler. Hastalara ameliyat öncesi ve sonrası kavrama güçleri, qdahs skorları, direk grafileri, eklem hareket açıklıkları değerlendirildi.
Bulgular: Hastalar en az bir yıl süreyle takip edildiler. Postoperetif yapılan değerlendirmelerde Qdahs skorlarının preop ortalama 44.2 iken postop 22.8 e gerilediği, kavrama güçlerinin preob 6.18
iken 12.54 e arttığı, eklem hareket açıklığının preop 24.7 den 41.7 ye arttığı gözlemlendi.
Hastaların hiçbirinde 1. Parmakta kısalma, migrayon ve subluksasyon görülmedi.
Sonuç: Evre 4 1. Karpometakarpal eklem artrozlarında uygulanan FKR tendon rezeksiyon
interposizyon artroplastileri hastaların ağrılarını azaltmakta, hayat konforlarını arttırmakta ve
fonksiyonel olarak el kullanımını kolaylaştırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: karpometakarpal, artroz, ligamen, rekonstrüksiyon

[SS-18]
Defektif Yumuşak Doku Hasarı Olan Savaş Yaralılarında Sütur Yardımlı VAC
(Vacuum Assisted Closure® ) Tedavisi İle Standart VAC Tedavisinin Deri Grefti
Boyutlarına Etkisinin Karşılaştırılması
Adnan Kara1, Hayrettin Önal1, Mehmet Kürşat Yılmaz1, Rodi Ertoğrul2, Seçkin Sarı3, Yasin Güler4
1
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3
Özel Muayenehane, Şişli İstanbul
4
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Ana Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ
Defektif yumuşak doku hasarı olan hastalarda yaranın primer olarak kapatılamadığı durumlarda
değişik boyutlarda cilt grefti veya flep gereksinimi olmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız sütur
yardımlı VAC tedavisi uyguladığımız yumuşak doku defektli hastalarda standart VAC tedavisi
uygulananlara göre tedavi sonunda greft boyut gereksinimlerindeki değişimi incelemek.
YÖNTEM
Çalışma 2014-2021 yılları arasında kliniğimize başvuran ve defektif yumuşak doku yaralanmasının
eşlik ettiği savaş yaralıları arasından retrospektif olarak yapıldı. İki veya daha fazla debridman ve
VAC uygulaması sonrası cilt grefti yapılan 46 hastanın 50 farklı yarası dahil edildi.
Hastalar iki gruba ayrıldı. İlk grup standart VAC tedavisi sonrası greft uygulanan 25 yara, ikinci
grup sütur yardımlı VAC tedavisi sonrası greft uygulanan 25 yara olarak oluşturuldu. Sütur yardımlı
VAC tedavisinde operasyon sırasında yeterli debridman sonrası VAC süngeri yara içerisine
yerleştirilip yara dudaklarında dolaşım bozukluğu oluşturmayacak şekilde prolen süturla
yaklaştırıldı. VAC sistemi kuruldu.
Hastaların demografik özellikleri, debridman sayısı, ilk yara boyutu, greft boyutu, yara bölgesi,
enfeksiyon durumu kaydedildi. İlk yara ve yapılan greft boyutları arasında istatistiksel ilişki arandı.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 28 (16-46) idi. Ortalama 9 seans (2-24) VAC yapıldı. Yara bölgesi 17
hastada kruriste, 12 hastada uylukta, 9 hastada ayakta, 8 hastada ise üst ekstremiteydi. 32
hastada osteomyelit tanısı bulunmaktaydı. Osteomyelit tedavileri debridman ve antibiyoterapi ile
kombine olarak yapıldı. Bütün yaraların ortalama boyutu 39,5 (4-225) cm2 idi. Bütün alınan
greftlerin boyutları ortalama 26,8 (3-72) cm2 idi. Sütur yardımlı VAC tedavisi tekniği kullanılan
yaraların ortalama boyutu 49,3 (9-225) cm2, alınan greftlerin ortalama boyutu 25,9 (3-65) cm2
olarak ölçüldü. Standart VAC tedavisi uygulanan yaraların ve greftlerin ortalama boyutu 27,6 (442) cm2 idi.
SONUÇ
Defektif bölgedeki yara dudaklarının sütur ile yaklaştırmanın VAC tedavisinde yara iyileşme
mekanizmalarındaki temel prensip olan hücrelerin birbiriyle teması, yaranın küçülmesine yol
açmıştır. Yara dudaklarının yaklaştırılması ile klasik yönteme kıyasla greft ihtiyacı azalmış hem
hasta hem de cerrahi ekip açısından yüz güldürücü sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: greft, sütur, savaş yaralısı, VAC

[SS-19]
Osteomyelit tanısında enfekte bölgeden intraoperatif alınan kan kültürü örneği
doku kültüründen değerli midir?
Mehmet Kürşat Yılmaz1, Oğuzhan Korkmaz1, Bilal Bostancı1, Niyazi Çakır1, Yunus Öç2, Adnan Kara1
1
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ
Osteomyelit enfeksiyonlarının kesin tanısı kültür pozitifliği ile konulmaktadır. Bazı hastalarda klinik,
laboratuar veya radyolojik olarak enfeksiyondan şüphelenilmesine rağmen alınan doku-kemik
kültür örneklerinde üreme görülmemekte bu durum da tedaviyi zorlaştırmaktadır. Bakteri üremesini
kolaylaştırmak için ise zengin besiyeri içerikli kültür şişeleri de kullanılabilmektedir. Amacımız bu
enfeksiyonların tanısında enfekte bölgeden alınan kan ile karışık örneklerin kan kültürüne ekimle,
direk doku/kemik kültürüne kıyasla tanı koymadaki değerini incelemek, enfeksiyon parametreleri ile
aralarındaki kolerasyonu değerlendirmektir.
YÖNTEM
Retrospektif olarak 20132021 yılları arasında Medipol Mega Üniversite hastanesine başvuran savaş
yaralanması sonrası 59 osteomyelit hastası tarandı. Hastalara yapılan ilk cerrahi debridman
sırasında enfekte bölgeden doku/kemik kültürü ve enfekte bölgedeki sıvıdan alınan örnekler kan
kültürü şişesine mikrobiyolojide incelenmek üzere gönderildi. Antibiyotik baskısı altında olmaması
için çalışmaya sadece hastaların ilk debridman sırasında alınan kültür örnekleri dahil edildi.
Hastaların demografik bilgileri, tanıları, inflamatuar belirteçleri (sedimentasyon, CRP, WBC), doku
ve kan kültürlerindeki üremeleri kaydedildi. Hastaların tedavilerinde, üreyen bakteri
antibiyogramlarına uygun olarak antibiyoterapi ve osteomyelit cerrahileri uygulandı.

BULGULAR
59 erkek savaş yaralısı osteomyelit hastasının yaş ortalaması 29 (17-52) idi. Yaralanma bölgeleri
28 kruris, 17 femur, 6 ayak, 4 önkol ve el, 3 humerus ve 1 klavikula idi. Doku kültüründe üreme
toplam 36 hastada, kan kültüründe üreme toplam 55 hastada mevcuttu. Hastaların 34’ünde hem
doku hem kan kültüründe, 2’sinde sadece doku kültüründe, 21’inde sadece kan kültüründe üreme
görüldü. 2 hastada kültür negatif osteomyelit mevcut idi. Hastaların sedimentasyon değerleri
ortalama 42,3 (5-110)mm/st, CRP ortalama 48,2 (1-209) mg/L, WBC ortalama 9,9 (4-21)103/uL
idi. Verilerin istatiksel analizi (Fisher's Exact Test, p<0,005) yapıldığında kan kültürlerinde doku
kültürlerine kıyasla daha anlamlı sonuçlar elde edildi. Ayrıca enfeksiyon parametreleri ile
kültürlerde üremeleri ayrı ayrı inceleyip istatiksel analiz yapıldığında düşük parametre değerlerinde
kan kültürlerinde üremenin daha anlamlı (p<0,005) olduğu sonucuna ulaşıldı.
SONUÇ
Osteomyelit hastalarında alınan kültür materyalinin tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek amacıyla
üretilebilmesi klinik açıdan değerlidir. Rutinde alınan doku/kemik kültürlerine ek olarak alınacak
örneğin kan kültürü şişesine de ekilmesi etkeni üretebilme başarısını arttıracaktır. Aynı zamanda
düşük enfeksiyon parametrelerinde kan kültürünün doku/kemik kültürüne kıyasla tanı koymadaki
başarısı daha yüksektir.
Anahtar Kelimeler: doku kültürü, kan kültürü, osteomyelit, savaş yaralısı

[SS-20]
Acil servise başvuran parmak ucu yaralanmalarının sınıflandırılması ve tedavisi
Ethem Ayhan Ünkar, Osman Orman
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, El
Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Parmak ucunu oluşturan yapılar; tırnak ve tırnak yatağı, distal falanks ve kalın keratin
tabakalı deri -pulpa- dokusudur. Parmak ucu yoğun innervasyona sahiptir ve beyin korteksinde
geniş bir yer kaplar. Parmak ucuna alınan minör travmalar dahi hastada ağır fiziksel ve psikolojik
sorunlara yol açabilir.
Bu çalışmada, parmak ucu yaralanmasıyla [Hastane Adı] Acil Servisi’ne başvuran ve acil serviste
tedavisi yapılarak taburcu edilen hastaların dağılımının bildirilmesi ve uyguladığımız tedavi
algoritmasının açıklanması amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Haziran 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında acil servise başvuran hastalar hastane
bilgi sisteminden retrospektif olarak tarandı. Hastaların acil servise başvuru sebepleri, radyografileri
ve acilde yapılan müdahalelere ait bilgiler hasta dosyalarından toplandı. Hastalar, a) kapalı tırnak
yaralanması geçiren hastalar, b) açık tırnak yaralanması geçiren hastalar, c) pulpa kesisi/defekti
geçiren hastalar ve d) distal falanks tuft kırığı olan hastalar olmak üzere başlıca 4 grupta
sınıflandırıldı. Hastanemizde parmak ucu yaralanmalı hastalara uygulanan tedavi algoritmasına
göre hastalar tedavi edildi.
Bulgular: Haziran 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında acil servise el travması şikâyeti ile 10713
hasta başvurmuştur. Hastaların 3258 adetinde Allen tip 3 veya altı parmak ucu yaralanması mevcut
olup bu hastaların 2894’ünün (%89) tedavisi acil serviste tamamlanmıştır. Hastaların yaş
ortalaması 24.7 idi. Hastaların 1922’si erkek (% 66), 972’si kadın (%34) idi. Tedavisi acil serviste
yapılan kapalı tırnak yaralanması olgu sayısı 896 (%31); açık tırnak yaralanması olgu sayısı 453
(%16); pulpa kesisi/defektli olgu sayısı 564 (%19); distal falanks tuft kırıklı olgu sayısı 981 (%34)
idi.

Sonuç: Parmak ucu yaralanmalı olguların büyük çoğunluğunda acil serviste uygulanan tedaviler ile
iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Lokal veya bölgesel flep uygulamaları veya kemik tespiti gereken
kompleks laserasyonlar, 1cm2den geniş pulpa defekti, kısmi veya tam tırnak yatağı defekti ve çok
parçalı distal falanks kırığı olan hastaların el cerrahisi kliniklerine yönlendirilmesi ve tedavilerinin bu
merkezlerde yapılması ile daha iyi sonuçlar elde edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: parmak ucu yaralanması, tırnak yatağı, distal falanks

[SS-21]
Glenoid versiyonunun öne omuz çıkığı olan hastalardaki önemi
Ümit Aygün1, Yalkın Çalık2, Cengiz Işık3, Hilal Şahin4
1
İstinye Üniversitesi, VM Medical Park Samsun Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Samsun
2
İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
İstanbul
3
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Bolu
4
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji, İzmir
Amaç: Glenoidin artmış retroversiyonunun, omuz bölgesi posterior instabilitesindeki önemi
gösterilmiş olsa da, öne omuz çıkıklarında glenoid kemik yapısının önemli bir risk faktörü olduğu
çok az çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı anterior omuz çıkığı gelişen hastalarla daha
önce omuz problemi olmayan bireylerin omuzlarını karşılaştırarak glenoid versiyonlarını Bilgisayarlı
Tomografi (BT)’ de değerlendirmek, omuz çıkığı olan hastaların demografik özelliklerinin glenoid
versiyon açısıyla olan ilişkisini incelemektir.
Yöntem: Bir ve daha fazla tek taraflı anterior omuz eklem çıkığı geçirmiş, yaş ortalaması 35.71 olan
63 hasta ( 12 kadın, 51 erkek) çalışma grubunu (dislocated group), daha önce omuzlarından
herhangi bir şikayeti olmayıp fizik muayenede instabilite bulgusu olmayan yaş ortalaması 35.38
olan 63 hasta ( 11 kadın, 52 erkek) kontrol grubunu oluşturdu. Hastaların demografik özellikleri
formlara kaydedilerek, her iki omuz BT’ leri çekilip aksiyel kesitte glenoid versiyon açısı ölçümleri
yapıldı.
Bulgular: Çalışma grubu çıkık taraf omuzların glenoid versiyon açıları, kontrol grubunun dominant
(p;,0009) ve nondominat (p; 0,023) omuzlarına göre daha antevert olup istatiksel olarak
anlamlıydı. Çıkık olan omuzların versiyon açıları çıkmayan tarafa göre hem erkek (p; 0,041), hem
kadınlarda (p; 0,049) anlamlı olarak farklıydı. Çalışma grubunda çıkık taraf glenoid versiyon
açısının ise çıkığa neden olan mekanizmalar (p; 0,883), yaş grubu (p; 0,356) ve çıkık sayısıyla (p;
0,97) anlamlı bir fark göstermediği görüldü. Epilepsi tanılı anterior omuz çıkığı olan hastaların çıkık
taraf glenoid versiyon açılarının, kontrol grubu bireylerin dominant (p; 0,881) ve non-dominant (p;
0,293) omuzlarının versiyon açılarıyla anlamlı bir farkı yoktu.
Sonuç: Glenoid versiyonu anterior omuz dislokasyonu gelişmesinde önemli bir etkendir. Riskli grup
kişilerde alınabilecek önlemlerle çıkık görülme oranı düşürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Öne omuz çıkığı, glenohumeral eklem, glenoid versiyon, bilgisayarlı
tomografi, dominant/dominant olmayan omuz

[SS-22]
Hangi MRG kesit alanı intraoperatif hamstring otogreft boyutlarıyla daha çok
ilişkilidir ?
Tacettin Ayanoğlu1, Emre Arıkan2, Onur Yılmaz3, Halil Gökkuş4, Yasin Emre Kaya1, Kutay Engin
Özturan1
1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi
3
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi
4
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
Amaç: Bu çalışmanın amacı, ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyon cerrahisi öncesi manyetik
rezonans görüntüleme (MRG) kullanarak 6 farklı seviyedeki hamstring greft boyutu ölçümlerinin
hangi seviyede intraoperatif greft boyutuna daha yakın bilgi verdiğini araştırmaktır.
Materyal-Metod: Ocak 2015 ile Mart 2020 tarihleri arasında dörtlü hamstring otogreft tendonları ile
ÖÇB rekonstrüksiyonu yapılan 96 hasta geriye dönük olarak analiz edildi. Gracilis ve
semitendinosus tendonlarının altı farklı seviyedeki kesit alanları (CSA) (pes anserinus insersiyo
seviyesi, tüberositas tibia, fibula başı ve tibial plato seviyeleri ve ACL ve medial kolleteral ligamanın
(MCL) proksimal insersiyo seviyesi) MRG'den ölçüldü. Ayrıca, hasat edilmiş hamstring tendonları,
standart bir greft boyutlandırma bloğu kullanılarak birlikte (dörtlü iplikli) ölçüldü.
Bulgular: Çalışmaya 44 erkek ve 52 kadın olmak üzere toplam 96 hasta alındı. Hastaların MRG'de
ölçülen tendon boyutları arasında cinsiyete göre tüm bölgelerde yapılan analizlerde anlamlı fark
yoktu (p> 0.05). Tibial plato seviyesinde yapılan ölçümlerde greft boyutu ile güçlü bir korelasyon
bulundu( p <0.0001, r: 0.590).
Sonuç: İntraoperatif dörtlü hamstring tendon boyutları en çok tibial plato seviyesindeki MRG
ölçümleri ile koreledir. Ayrıca rekonstrüksiyon için çapı en az 8 mm olan hamstring otogreftinin
kullanılabilmesi için tibial plato seviyesinde yapılan MRG ölçümlerinde cut-off değerinin iki tendonun
toplam alanının en az 18.11 mm2 olması gerekir.
Anahtar Kelimeler: ön çapraz bağ, hamstring tendonu, manyetik rezonans görüntüleme, greft

[SS-23]
Tam kat rotator manşet yırtıklarına eşlik eden biseps kası uzun başı tendon
patolojilerinin araştırılması
Mahmud Aydın1, Sercan Çapkın2, Murat Yılmaz1
1
Haseki Egitim ve Arastirma Hastanesi
2
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amaç: Rotator manşet yırtıklarına biseps kası uzun başı tendon patolojileri sıklıkla eşlik eder.
Çalışmamızın amacı; tam kat rotator manşet yırtığı nedeniyle opere edilen hastalarda eşlik eden
biseps uzun başı tendon patolojilerinin sıkılığını ve şiddetini araştırmaktır.
Hastalar ve Yöntem: Ekim 2016- Aralık 2021 yılları arasında tam kat rotator manşet yırtığı
nedeniyle opere edilen hastalar geriye dönük olarak incelendi. Artroskopik video kayıtları ve klinik
verileri yeterli olan 168 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların; yaş, cinsiyet, cerrahi uygulanan
taraf gibi demografik özellikleri ile cerrahi öncesi semptomlarının süresi, rotator manşet yırtığının
oluş mekanizması, yırtığın boyutu ve yırtık olan tendonlar değerlendirildi. Eşlik eden biseps tendon
patolojileri daha önce tariflenen sınıflandırmaya göre; Tip 1: tendinit, Tip 2: subluksasyon, Tip 3:
dislokasyon, Tip 4: parsiyel yırtık, Tip 5: tam kat yırtık, Tip 6: SLAP lezyonu olarak 6 alt gruba
ayrıldı.

Bulgular: 47 (%28) hastada Tip 1 lezyon, 22 (%13.1) hastada Tip 2 lezyon, 17 (%10.1) hastada
Tip 3 lezyon, 30 (%17.9) hastada Tip 4 lezyon, 17 (%10.1) hastada Tip 5 lezyon, 6 (%3.6)
hastada Tip 6 lezyon tespit edildi. Geriye kalan 29 (%17.3) hastada herhangi bir biseps patolojisine
rastlanılmadı (Tablo 1). 50 yaş üstü hastalarda, 6 aydan uzun semptomları olan hastalarda ve
dejeneratif yırtığa sahip olan hastaların tamamında eşlik eden biseps tendon patolojisi saptandı.
Yırtık boyutu >3 cm² (büyük-masif manşet yırtığı) olan hastaların %96.3’ üne en az bir biseps
tendon patolojisi eşlik etmekteydi. İzole tek tendon (supraspinatus ya da subskapularis) yırtığı olan
hastalara göre, çoklu tendon yırtığı olan hastalarda biseps tendon patalojileri istatiksel olarak daha
sık tespit edildi (p<0.001). Ayrıca subskapularis yırtığı olan hastalarda biseps tendon patolojilerine
istatiksel olarak daha sık rastlanıldı (p=0.042).
Sonuç: 50 yaş üzeri, kronik, dejeneratif, çoklu tendon yırtığı olan ve subskapularis yırtığının eşlik
ettiği büyük ve masif tam kat rotator manşet yırtıklarında biseps kası uzun başı tendon
patolojilerine daha sık rastlanılmaktadır (Tablo 2).
Anahtar Kelimeler: Biceps, rotator manşet yırtığı, tamir, tendon patolojileri

[SS-24]
Diyabetik Ayak Enfeksiyonu Nedeniyle Amputasyon Yapılan Hastalarda
Postoperatif Mortaliteyi Etkileyen Prognostik Faktörler
Erol Günen, Kemal Arda Çöl, Mehmet Ekinci, Mehmet Ersin, Murat Yılmaz
S.B.Ü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Giriş
Diyabetes mellitus makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyonlara neden olan ve sık görülen bir
sistemik hastalıktır. Non-travmatik alt ekstremite ampütasyonlarının en sık nedenlerindendir ve
önemli bir mortalite sebebidir. Çalışmamızın amacı; diyabetik ayak enfeksiyonu nedeniyle
amputasyon yapılan hastalarda postop mortaliteyi etkileyen prognostik faktörlerin
değerlendirilmesidir.
Materyal ve Metod
Çalışmamızda Ocak 2017-Aralık 2019 tarihleri arasında diabetik ayak enfeksiyonu nedeniyle alt
ekstremite ampütasyonu yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Kayıt verileri eksik
olan, ulaşılamayan, laboratuar verilerinde eksiklik bulunan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastaların
demografik verileri, ampütasyon seviyeleri, yoğun bakım ünitesi(YBÜ) öyküsü, preop laboratuar
değerlerinin hastaların sağkalımları üzerine etkisi araştırıldı. Hastaların sağkalımları hastanemiz
otomasyon ve kayıt sistemi ile ölüm bildirme sistemi kullanılarak araştırıldı.
Sonuç
Çalışmamızda 97 hasta değerlendirildi. Hastalarımızın 21’i kadın, 76 sı erkekti. Ortalama yaş
64.5±11.5, ortalama takip süresi 34.4±24.4 aydı. Hastalarımızın hastanede yatış süresi ortalama
19±16 gün olarak tespit edildi. 56 (%57,7) hasta çalışmamız sonucunda ex olmuştu. 18(%18.6)
hastamıza bilateral ampütasyon yapılmıştı. Preop ortalama kreatin 1.4±1.5 mg/dl, üre
55.22±38.16 mg/dl olarak bulundu. Hastaların ortalama preop albümin seviyesi 2.8±0.6 gr/dl di.
Hastaların ortalama preop açlık kan şekeri 168.8±78.1 mg/dl ölçüldü. Hastaların ortalama preop
prognostik nutrisyonel index(PNI), crp/albümin oranı ve crp/PNI oranları sırasıyla 38.4±16.2,
41.7±42.4 ve 3.0±2.9 du. Yapılan istatistik analizde yaş, YBÜ yatış öyküsü, preop albümin, üre,
kreatinin, açlık kan şekeri, prognostik nutrisyonel index(PNI), crp/albümin oranı ve crp/PNI oranının
hastaların postop dönemde mortalitesini anlamlı olarak etkilediği bulundu.

Tartışma
Diyabetik ayak enfeksiyonu nedeniyle alt ekstremite ampütasyonu yapılan hastalarda, özellikle
hastanın preop dönemdeki nutrisyonel durumu, ileri yaş, preop renal fonksiyon ve kontrolsüz kan
şekeri seviyeleri hastaların mortalitesini etkileyen bağımsız prognostik faktörlerdir.
Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, amputasyon, mortalite, prognostik faktörler

[SS-25]
Diz patolojilerinde MR raporları ile artroskopi uyumu
Ali Şişman, Mehmet Mete Oruç, Serdar Kamil Çepni, Suat Batar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Kliniği, İstanbul
Amaç: Manyetik rezonans görüntüleme (MR), diz patolojilerini değerlendirmede sık kullanılan bir
tanı yöntemidir. Ortropedistler özellikle ameliyat gerektiren patolojilerde MR görüntülerini kendileri
değerlendirmekte olup nadiren raporları okumaya ihtiyaç duyarlar. Amacımız; Diz artroskopisi
yapılan hastalarda, radyologlar tarafından yorumlanan MR raporlarının artroskopi sonuçları ile
uyumunu değerlendirmektir.
Yöntem: Kliniğimizde 2018-2021 yılları arasında diz artroskopisi uygulanan 113 olgu retrospektif
olarak incelendi. Ameliyat ile MR çekimi arasında altı aydan uzun süre olan ve bu süre aralığında ek
travma öyküsü olan 34 olgu çalışma dışı bırakıldı. Toplamda 79 olgu ile çalışma yürütüldü.
Ameliyatta görülen patoloji ile MR raporları karşılaştırıldı. Çalışmadaki tanımlayıcı istatistikler nicel
değişkenler için ortalama±standart sapma ya da medyan (25.-75. Persantil); nitel değişkenler için
frekans (n) ve yüzde değer (%) olarak belirtildi. MR raporlarında tespit edilen diz patolojileri ile
artroskopi arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla Kappa uyum katsayısı () hesaplandı. Kappa
katsayısına ilişkin p<0,05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Olguların 25 (%31,6)’ i kadın, 54 (%68,4)’ü erkekti ve 38 (%48,1)’i sağ dizden, 41
(%51,9)’i sol dizden ameliyat edildi. Yaş ortalaması 32.94±13.31 (min. – maks.: 11 – 65) idi. MR
ile ameliyat arası geçen süre 53(gün) (min. – maks.:17 – 90) olarak tespit edildi. Artroskopi ile MR
raporunun diz patolojilerini tespit etmedeki uyumuna ilişkin uygulanan testin bulgularına göre; tam
kat ön çapraz bağ rüptürü(ÖÇB) tespitinde ameliyat ve MR raporları arasında iyi düzeyde (κ=0.762,
p<0.001), medial menisküs yırtığı tespitinde orta düzeyde(κ=0.493, p<0.001), lateral menisküs
yırtığı tespitinde orta düzeyde (κ=0.531, p<0.001), sinovit tespitinde zayıf düzeyde uyum vardır
(κ=0.326, p=0.001). Parsiyel ÖÇB rüptürü ve osteokondral defekt(OCD) tespitinde ameliyat ve MR
raporları arasında istatistiksel olarak anlamlı uyum yoktur (p=0.446,p=0.445, sırasıyla)
Sonuç: Artroskopik cerrahi uygulanan olgularda MR raporlarının tam kat öçb rüptürlerinin
tespitinde iyi, medial ve lateral menisküs yırtığında orta, sinovit tespitinde zayıf düzeyde başarılı
olduğu görülmüştür. Parsiyel ÖÇB rüptürü ve OCD tanısında ise uyum saptanmamıştır.
Ortopedistlerin yeterli MR bilgisine sahip olması ve detaylı inceleme sonucu kendi görüşleri ile
ameliyat kararı vermeleri daha doğru olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Manyetik rezonans görüntüleme, diz artroskopisi, tanı

[SS-26]
Kritik Omuz Açısı, Lateral Akromiyal Açı ve Lateral Akromiyal Açı/Kritik Omuz
Açısı Oranının Rotator Kılıf Yırtığı ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Enver Kılıç, Olgun Bingöl
TC Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Kritik omuz açısı(KOA), lateral akromiyal açı(LAA) ve LAA/KOA oranının rotator kılıf
yırtıklarının (RKY) değerlendirmesindeki etkinliğinin karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem-Gereçler: Ocak 2017 ve Aralık 2018 tarihleri arasında RKY nedeni ile ameliyat edilen 25 –
70 yaş arası hastalar birinci gruba dahil edildi. İkinci gruba ise yine aynı yaş aralığında omuz ağrısı
şikayeti ile polikliniğe başvuran ve yapılan MR tetkikinde major bir patoloji izlenmeyen hastalar
dahil edildi. Omuz instabilitesi, rotator kılıf artropatisi, romatoid artrit, pleksus patolojisi, aynı
omuzdan eski cerrahi hikayesi, glenoid veya humerus kırığı hikayesi olan ve teknik nedenler ile
değerlendirilmesi mümkün olmayan hastalar çalışmadan çıkarıldı. Hastaların demografik
özelliklerine hastane kayıt sistemi üzerinden ulaşıldı. Birinci gruptaki hastaların ameliyat öncesi
radyografilerinde ve ikinci gruptaki hastaların radyografilerinde KOA, LAA ölçüldü ve LAA/KOA oranı
hesaplandı. Tüm ölçümler üç araştırmacı tarafından yapıldı. İlk ölçümlerin tamamlanmasının
ardından bir ay sonra aynı radyografiler üzerinden ikinci ölçümler yapıldı.
Bulgular: Çalışmamızda birinci gruba 211 (123kadın, 88 erkek) hasta, ikinci gruba ise 196 (90
kadın, 106 erkek) hasta dahil edildi. Birinci grupta 129 sağ, 82 sol omuz radyografisi
değerlendirildi. Birinci grup yaş ortalaması ise 61,36±8,24 olarak belirlendi. İkinci grupta ise 111
sağ, 85 sol omuz radyografisi değerlendirildi. İkinci grup yaş ortalaması ise 47,36±12,58 olarak
değerlendirildi. Tüm ölçümlerde araştırmacılar arası ve araştırmacılar içi mükemmel seviyede uyum
vardı(p<0,05). Birinci grupta ortalama KOA ölçümü 38,91±2,68, LAA ölçümü 70,31±5,46 ve
LAA/KOA oranı 1,81±0,22 olarak hesaplandı. İkinci grupta ortalama KOA ölçümü 33,42±2,56, LAA
ölçümü 74,74±5,27 ve LAA/KOA oranı ise 2,18±0,24 olarak hesaplandı. Birinci grupta cinsiyet ile
KOA (p=0,016) ve LAA (p=0,022) arasında anlamlı bir ilişki olduğu görüldü. Birinci grupta
kadınların KOA değerleri, erkeklerin ise LAA değerleri daha yüksekti. RKY ile KOA(p<0,001),
LAA(p<0,001) ve LAA/KOA oranı(p<0,001) arasında anlamlı ilişki vardır. RTY olanların KOA
değerleri daha yüksekken LAA ve LAA/KOA oranı değerleri daha düşüktü. Yapılan ROC analizinde
LAA/KOA oranı için tepe noktası 2,02 olarak belirlenmiştir. KOA>35° olanda RKY riski 9,09,
LAA<70° olanlarda 1,99 ve LAA/KOA oranı<2,02 olanlarda 7.3 kat artmaktadır. RKY
değerlendirilmesinde KOA, LAA ve LAA/KOA oranından daha etkindir.
Sonuçlar: RKY değerlendirilmesinde en etkili radyolojik parametrelerden biri KOA’dır. LAA/KOA
oranı ise KOA kadar etkin olmasa da RKY değerlendirilmesinde kolay uygulanabilir ve etkin bir
değerlendirme yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: kritik omuz açısı, lateral akromiyal açı, rotator kılıf yırtığı

[SS-27]
Semptomatik Kalkaneal Şpur Tedavisinde Ekstrakorporeal Şok Dalga Terapisi
(ESWT) ve Steroid Enjeksiyonun Karşılaştırılması: Prospektif Randomize
Çalışma
Mehmet Ersin, Mehmet Ekinci
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Amaç: Topuk ağrısı çok yaygın bir ayak hastalığıdır ve en sık sebeplerinden biri kalkaneal şpurdur.
Bu çalışmada kalkaneual şpur tedavisinde ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin (ESWT) ve steroid
enjeksiyonu etkinliğini değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya en az 3 aydır semptomları olan 40 hasta dahil edildi. Hastalar randomize
(random.org) olarak iki gruba ayrıldı. Takiplerde tedavisini yarıda bırakan 4 hasta çalışma dışı
bırakıldı, kalan 36 hastanın 41 ayağı çalışmaya dahil edildi. Hastaların ağrı seviyeleri Vizüel Analog
Skala (VAS) kullanılarak değerlendirildi. VAS değerleri sabah ilk yere bastıklarında ve gün içinde
ortalama VAS değeri olarak tedavi öncesi, tedaviden 1 hafta sonra ve tedaviden 1 ay sonra olmak
üzere not alındı. ESWT grubuna haftada 1 kez olmak üzere 3 seans, 3 hafta süreyle tedavi
uygulanmıştır. Ardından kontrol muayeneleri başka bir hekim tarafından yapıldı. Ayrıca yaş, BKİ
(Beden kitle endeksi) ve cinsiyet gibi özellikler değerlendirilmiştir.
Bulgular: ESWT grubundaki hastaların yaş ortalaması 48.7 ± 7.8 iken steroid enjeksiyonu yapılmış
grubun yaş ortalaması 48.9 ± 8.9 idi. Hastaların başvuru anında sabah VAS skorları ESWT
grubunda 7.6 ± 1.7, steroid enjeksiyon grubunda 7.9 ± 1.2, gün içi VAS skorları ise ESWT
grubunda 6.8 ± 2.1, steroid grubunda ise 5.9 ± 1.3 olarak bulundu ve gruplar arasında fark yoktu
(p:0.328, p:0.162). Tedavi sonrası 1. hafta ve 1. ay VAS skorları kıyaslandığında, 1. hafta sabah
VAS skorunun ESWT grubunda daha düşük olduğu bulundu (ESWT grubu sabah VAS 2.57, steroid
grubu 3.95, p:0.048). Hastaların 1. hafta gün içi VAS skorları ve 1. ay hem sabah hem gün içi VAS
skorları arasında fark yoktu (sırasıyla, p:0.425, p:0.915, p:0.363). Her 2 grupta da tedavi öncesine
göre 1. haftada hem sabah hem de gün içi VAS skorlarında belirgin iyileşme sağlandı (ESWT grubu
sabah VAS: 2.57, gün içi VAS:2.50, p<0.01, steroid enjeksiyon grubu sabah VAS:3.9, gün içi VAS:
2.1, p<0.01). Her 2 tedavi yönteminin de çok etkili olduğu görüldü. Hem ESWT hem de steroid
enjeksiyonu grubunda 1. hafta ile 1. ay arasında anlamlı fark bulunamadı (p:0.99, p:0,86).
Sonuç: Kalkaneal şpurlu hastalarda hem ESWT hemde steroid enjeksiyonu güvenli ve etkili
tedavilerdir. Her 2 tedavinin birbirine üstünlüğü olmasada kolay uygulanabilirliği ve düşük maliyeti
sebebiyle steroid enjeksiyonunu öneriyoruz.
Anahtar Kelimeler: Kronik Plantar Fasiit, Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi, Steroid Enjeksiyonu

[SS-28]
Posterior tibial eğim; hem ön çapraz bağ rüptürü için bir sebep, hem de
instabilite maruziyeti ile artan bir deformite
Selim Ergün1, Omer Faruk Sevim1, Suna Şahin Ediz2, Engin Eceviz1
1
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği/İStanbul
2
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği/İStanbul
Posterior tibial eğim (PTE), hem primer ön çapraz bağ (ÖÇB) rüptürü hem de başarısız cerrahi için
gösterilen risk faktörleri arasında önemli bir radyolojik parametredir. ÖÇB rüptürüne bağlı artmış
anterior tibial translasyon tibianın femur ile temas eden yüzeyini posteriora taşıyacağından, kronik
dönemde metafizyel bir eğimin gerçekleşebileceği teorisini akla getirmektedir. Bu çalışmanın amacı,
yüksek PTE açısının ÖÇB rüptürü için bir sebep mi, yoksa ÖÇB rüptürünün uzun dönem etkileriyle
kemik yapıda gelişen bir remodelizasyon mu, ya da her ikisi birden mi sorusunun cevabını
aramaktı. Hipotezimiz, kronik ÖÇB yetmezliği varlığında PTE açısının progresif olarak artacağıydı.
Çalışmamızın ikincil amacı da, kronik ÖÇB yetmezliğinin koronal plandaki etkilerini de araştırmaktı.
Kliniğimize instabilite şikayeti ile başvuran hastalar arasından, en az 5 yıl önce travmatik bir
yaralanmayla ÖÇB total rüptürü gelişmiş, en az 5 yıl öncesine ait Manyetik Rezonans Görüntüleme
bulguları (MRG) bulunan hastalar dahil edildi. Eşlik eden farklı bağ yaralanması, rekonstrüksiyon
uygulanmış, karşı dizinde şikayeti, travma öyküsü yada instabilite bulgusu olan hastalar çalışmaya
dahil edilmedi. Ortoröntgenogram ve 30 derece fleksiyonda tam lateral grafiler üzerinden her iki diz
ve alt ekstremitenin mukayeseli görüntülemeleri yapıldı. Lateral ve Medial PTE açıları, Anterior
Tibial Translasyon (ATT) miktarı, Mekanik tibiofemoral açı (MTFA) ve Medial Proksimal Tibial Açı
(MPTA) ölçümleri üzerinden karşılaştırma yapıldı.23 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş
40,76 idi ve sadece iki hasta kadındı. 18 hastada yaralanma futbol sırasında gelişmişti. ÖÇB
rüptürü sonrası maruziyet süresi ortalama 8,9 (5-34) yıldı.Sağlam diz ile karşılaştırıldığında, ÖÇB
rüptürüne maruz kalan tarafta, sağlam tarafa kıyasla daha yüksek Medial ve Lateral PTE açısı, daha
fazla ATT miktarı, mekanik aksta daha belirgin varus açılanması ve daha düşük MPTA saptandı
(p<.05)

ÖÇB rüptürü sonrası uzun dönem tibial anterior translasyon maruziyeti, proksimal tibianın sagital
ve koronal plandaki anatomisinde çeşitli deformasyona yol açabildiği gösterildi. PTE ve varus
deformitesinde kaydedilen bu ilerleme, PTE’nin ÖÇB yaralanmasında sebep mi, sonuç mu, yoksa
ikisinin de olduğu bir kısır döngü mü sorunsalını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: posterior tibial eğim, Ön Çapraz Bağ, Anterior tibial translasyon

[SS-29]
Adeziv kapsülit tedavisinde ultrason kılavuzluğunda steroid enjeksiyonunun
anterior ekstraartiküler ve posterior intraartiküler uygulamasının kısa vadeli
klinik etkilerinin karşılaştırılması. Prospektif, randomize ve tek kör bir çalışma
Selim Ergün1, Omer Faruk Sevim1, Hayrettin Çakmak1, Ersin Şensöz1, Suna Ediz2, Engin Eceviz1
1
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği/İStanbul
2
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği/İStanbul
Adeziv kapsülit tedavisinde konservatif tedavi genellikle başarılı sonuçlar verir ve steroid
enjeksiyonu konservatif tedavi modaliteleri arasında sıklıkla tercih edilen etkili bir yöntemdir. Ancak
enjeksiyonun yeri, glenohumeral eklem içine mi, yoksa en radyolojik bulguların saptandığı
korakohumeral bağ çevresi mi gibi tartışmalı birçok konu literatürde henüz netlik kazanmamıştır.
Çalışma için etik kurul onayı alındı. Ortopedi polikliniğinde adeziv kapsülit tanısı alan hastalar dahil
edildi. Fizik muayene ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) bulguları ile tanı doğrulandı.
Radyolojik olarak rotator manşet veya biseps tendonlarının uzun başında yırtık saptanan hastalar
çalışma dışı bırakıldı. Sadece hastalığın donma ve donma evresindeki hastalar dahil edildi. Daha
önce adeziv kaspulit tanısı ile tedavi edilen veya omuz eklemine herhangi bir enjeksiyon yapılan
hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastalar tedaviye göre rastgele 2 gruba ayrıldı: ön eklem dışı ve
arka eklem içi enjeksiyon. Yaş, cinsiyet, şikayet süresi, eşlik eden diabetes mellitus (DM) ve
hastalığın klinik evresine göre tabakalı randomizasyon yapıldı. Tüm enjeksiyonlar ultrasonografi
(USG) rehberliğinde yapıldı. Tüm hastalara 1 mL triamsinolon asetonid (40 mg/mL) ve 1 mL
prilokain hidroklorür (%2) kombinasyonu enjekte edildi. Hastalar prospektif olarak gruplara kör bir
ortopedi cerrahı tarafından takip edildi. Hastalar ağrı (görsel analog skala; VAS skoru), fonksiyonel
durum (Amerikan Omuz ve Dirsek Cerrahları skoru; ASES ve Kol, Omuz ve Elin Hızlı Engellilik; Hızlı
DASH) ve aktif eklem hareket açıklığı (ROM) açısından değerlendirildi(enjeksiyondan 1, 3 ve 6
hafta sonra)
Çalışmaya toplam 37 hasta alındı, ancak 32 hasta ile takibe devam edildi. 2 hasta (takiplere
katılmama, dış merkezde ameliyat olma gibi nedenlerle) çalışma dışı bırakılırken, yakın zamanda
enjeksiyon yapılan 3 hasta yeterli takipleri olmadığı için çalışmaya alınmadı. Sonuçları belirtmek
için -up dönemi. Tüm hastalar yaş, cinsiyet, taraf, diyabet varlığı, şikayetlerin süresi ve hastalık
evresi açısından benzer özelliklere sahipti (p>0.05). Enjeksiyon sonrası tüm grupların fonksiyonel
skor, ağrı skalası ve EHA açısından olumlu ilerleme kaydettiği gözlendi. Ancak farklı lokasyonlara
yapılan enjeksiyonun bu ilerlemedeki değişimi etkilemediği gözlemlendi.
Primer adeziv kapsülit tedavisinde hem anterior ekstraartiküler hem de posterior eklem içi steroid
enjeksiyonlarının etkili olduğu bulundu. Ancak hiçbir teknik ağrı ve işlevsellik açısından diğerinden
üstün değildi.
Anahtar Kelimeler: steroid enjeksiyonu, adezif kapsülit, Ultrasound

[SS-30]
Anormal patella yüksekliği izole menisküs yırtıkları için predispozan bir faktör
mü?
Onur Tunalı, Natig Valiyev, Kayahan Karaytuğ
Acıbadem Maslak Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı
Amaç
Dizin anatomik özellikleri ile ön çapraz bağ yırtığı ve menisküs yırtığı gibi diz patolojileri arasındaki
ilişki birçok çalışmada incelenmiştir. Ancak patella yüksekliği ile izole menisküs yırtıkları arasındaki
ilişki olup olmadığı değerlendirilmemiştir. Bu çalışmamızın amacı ön çapraz bağ yırtığı, patellar
instabilite ve artroz gibi birçok diz patolojisi için bir risk faktörü olduğu gösterilen patella
yüksekliğinin izole medial veya lateral menisküs yırtığı için bir risk faktörü olup olmadığını
araştırmaktır.
Yöntem
2018-2020 yılları arasında diz problemleri nedeni ile manyetik rezonans (MR) görüntülemesi
yapılan ardışık 411 hasta retrospektif olarak incelendi. 18 ile 50 yaş aralığında izole medial veya
izole lateral menisküs yırtığı olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Herhangi bir menisküs lezyonu
veya bağ yaralanması olmayan hastalar da kontrol grubunu oluşturdu. Daha önce diz cerrahisi
geçiren, eşlik eden bağ yaralanması olan, deformite veya tümöral lezyonu olan, evre 3-4 artrozu
veya inflamatuar artriti olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Bu kriterler sonrasında çalışmaya
alınan 160 hastanın, 65’i izole medial menisküs yırtığı, 30’u izole lateral menisküs yırtığı ve 65’i
kontrol grubu olarak üç gruba ayrıldı. Hastaların çekilen diz MR’larında patella yüksekliği İnsallSalvati yöntemine göre ile iki ortopedi uzmanı tarafından bir ay ara ile iki kez ölçüldü.
Bulgular
Her üç grup arasında yaş ve cinsiyet dağılımı anlamlı farklılık göstermemiştir (p>0.05). Ortalama
Insall-Salvati oranları medial menisküs grubunda 0.99±0.13, lateral menisküs grubunda 0.98±0.16
ve kontrol grubunda 0.97±0.14 bulunmuştur. Patellar tendon uzunluğu(p:0.059), patella
uzunluğu(p:0.252) ve İnsall-Salvati oranları (p:0.810) incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Her üç grupta patella alta görülme oranları benzer iken patella
baja lateral menisküs grubunda diğer gruplara göre daha sık görülmüştür (%20/%7.6-%4.6). Her
iki gözlemcinin ölçümleri incelendiğinde ise gözlemciler arası ve gözlemciler içi anlamlı güçlü
korelasyon gözlenmiştir (p:0.000).
Sonuç
Çalışmamızda ortalama İnsall-Salvati oranları izole menisküs yırtığı ve normal hasta gruplarında
benzer bulunmakla beraber izole lateral menisküs yırtığı grubunda patella baja daha sık
görülmüştür. Patella baja izole lateral menisküs yırtığı için predispozan bir faktör olabilir.
Anahtar Kelimeler: patella yüksekliği, menisküs yırtığı, İnsall-Salvati

[SS-31]
Pediatrik transkondiler humerus alt uç kırıklarının uzun dönem cerrahi tedavi
sonuçları
Osman Çimen, Muhammed Mert, Alper Köksal
Sağlık Bakanlığı Metin Sabancı Baltalimanı Kemik ve Eklem Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, İstanbul
Amaç: Pediatrik yaş grubunda cerrahi esnasında özellikle kırık redüksiyonunun sağlanması
aşamasında güçlüklerle karşılaşılan transkondiler humerus alt uç kırığı nedeni ile tedavi edilen 5 yıl
ve üzerinde takip süresine sahip hastalarımızın sonuçlarını paylaşarak literatüre katkıda bulunmayı
amaçladık.
Yöntem: Hastane online veri sisteminden, 2005-2016 yılları arasında opere edilmiş, çalışma
kriterlerine uygun 20 hastanın bilgilerine ulaşıldı. Hastaların demografik verileri ve geçirdikleri
cerrahi tedaviye ait verilerine ulaşıldı. Hastaların son kontrollerinde dirsek eklem hareket açıklığı
gonyometre ile ölçüldü. Dirsek eklem hareket açıklığı fleksiyon için 130-1540, ekstansiyon için -611 derece olarak kabul edildi. Erken postop ve takip sonu Baumann açıları ile takip sonu dirsek
taşıma açıları direkt radyografiler üzerinde ölçüldü. Baumann açısı için normal değerler 64-810,
dirsek taşıma açısı için ise 5-150 olarak kabul edildi. Hastaların dirsek ağrılarının değerlendirilmesi
için VAS, dirsek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için MAYO (tablo 1) ve üst ekstremite
fonksiyonlarının değerlendirilmesi için QuickDASH skorlamaları yapıldı. Hastalarda herhangi bir
komplikasyon gelişip gelişmediği araştırıldı. Hastaların verileri tanımlayıcı istatistik yöntemleri
kullanılarak sunuldu.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 8 kız, 12 erkek hastanın ortalama takip süreleri 96.1± 37.1 (60180) ay, yaş ortalamaları ise 13.075±4.03 (6.5-22) idi. Kapalı redüksiyon internal fiksasyon (KRIF)
ve açık redüksiyon internal fiksasyon (ARIF) ile farklı cerrahlar tarafından opere edilen hastalarda
fiksasyon materyali olarak birbirinden farklı konfigürasyonlara sahip K tellerinin kullanılmış olduğu
görüldü. Hastaların klinik özellikleri, tedavi verileri ve ameliyat sonrası sonuçları tablo 2' de
özetlenmiştir. Komplikasyon gelişen iki hastadan birinde ulnar sinir nöropatisi, diğerinde ise pin dibi
enfeksiyonu ve kubitus varus geliştiği görülmüştür. Ulnar sinir nöropatisi B12 vitamini ve destek
tedavisi ile pin dibi enfeksiyonu ise oral antibiyotik tedavisi ile düzelmiştir. Pin dibi enfeksiyonu
gelişmiş olan hastaya kubitus varus nedeniyle düzeltici osteotomi yapılması planlanmaktadır.
Kubitus varusu olan hastada kısmi bir fleksiyon kısıtlılığı olduğu, takip sonu Baumann açısının
yüksek ve dirsek taşıma açısının düşük olduğu görülmüştür. Yine aynı hastanın en yüksek
QuickDASH ve VAS skorlarına, en düşük MAYO skorlarına sahip olduğu görüldü. Diğer hastalarda
belirgin bir fonksiyonel yetersizlik ya da açısal bir bozukluk olmadığı görüldü.
Sonuçlar: Pediatrik transkondiler humerus alt uç kırığı olan hastalar cerrahi olarak uygun şekilde
tedavi edildiğinde uzun dönemde genellikle ağrısız ve fonksiyonel bir dirsek eklemine sahip
olmaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Baumann, humerus, taşıma açısı, transkondiler

[SS-32]
Gartland tip III Suprakondiler Humerus Kırıklarında Erken Cerrahi: Fonksiyonel
ve Kozmetik Sonuçlar Üzerine Olumlu Etki Sağlar
Zafer Şen
Kızılay Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji, Konya
Amaç:
Suprakondiler humerus kırıkları pediatrik yaş gurubunda sık karşılaşılan bir dirsek çevresi
kırıklardır. Bizim bu çalışmamızda, ilk 12 saatte cerrahi uygulanan ve uygulanamayan Gartland Tip
3 suprakondiler humerus kırıklarında, Flynn kriterleri kullanılarak fonksiyonel ve kozmetik sonuçları
literatür ile karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntem:
Kasım 2015 – Mart 2018 tarihleri arasında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servise
başvuran ve Gartland tip III suprakondiler humerus kırığı tanısı alıp, cerrahi tedavi uygulanmış
hastaların dosyaları taranmıştır. 12 yaş altındaki 46 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Ameliyat
sonrası poliklinik takipleri yapılan olguların 12. haftadaki poliklinik kontrol kayıtlarından Flynn
kriterleri kullanılarak hastaların fonksiyonel ve kozmetik sonuçları değerlendirilmiştir.
Poliklinik kontrollerinde hastaların K telleri pansumanlar ile takip edilmiş, radyolojik kaynama
bulguları ile çıkartılmış ve tellerin çekilme zamanı kayıt edilmiştir. Pin dibi ya da yara yeri
infeksiyonu gibi erken dönem komplikasyonları sorgulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarının istatiksel
analizi SPSS 21.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada yer alan 46 hastanın [%47,8 kız
(n=22), %52,17erkek (n=24)] ortalama yaşı 6,5 tir. (1,3- 11,8). Hastaların travma sonrası cerrahi
tedaviye alınma süreleri açısından hastalar iki gruba ayrılarak incelenmiştir. İlk 12 saatlik dönemde
cerrahi tedavi uygulan gruba erken dönem; 12. saatten sonra cerrahi uygulanan hastalar geç
dönem olarak gruplanmıştır.
Bulgular:
Çalışmaya alınan bütün hastaların kırıkları kapalı olup cerrahi olarak açık redüksiyon oranı %8,6
(n=4) olarak hesaplanmıştır. Gruplar arasında karşılaştırıldığında ise açık redüksiyon oranı geç
dönemde anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p=0.033). Çalışmaya dahil edilen hastaların
kozmetik ve fonksiyonel sonuçları uygulanan cerrahi redüksiyona göre incelendiğinde açık
redüksiyon uygulanan hastaların sonuçlarının kapalı redüksiyon uygulanan hasta- ların sonuçlarına
göre istatistiksel olarak daha düşük düzeyde olduğu saptanmıştır (p=0.004, p<0.001).
Sonuç: Bu çalışmamız sonucunda cerrahiye alınma süresi ile kozmetik ve fonksiyonel sonuçlar
arasında anlamlı bir fark çıkmamasına rağmen, açık redüksiyon yapılan hastaların sonuçları daha
olumsuz olarak bulunmuştur. Cerrahinin gecikmesi sonucu, anatomik redüksiyonu sağlamak için
açık cerrahi gerekmesi, sonuçların daha kötü olmasına sebep olabilmektedir. Travmayı takiben ilk
12 saat içinde yapılan cerrahi tedavinin hem kozmetik hem de fonksiyonel sonuçlar üzerine olumlu
sonuçlara sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Suprakondiler, Humerus, Gartland Tip 3

[SS-33]
Arthrogryposis Multiplex Congenita'da talektominin hasta tarafından raporlanan
sonuç ölçütleri; Doğrulanmış Oxford Ayak Bileği Ayak Anketini (OxAFQ)
kullanan bir çalışma
Ahmet Akdoğan1, Ahmet Sevencan1, Doç. Dr. Hanifi Üçpunar1, Doç. Dr. İsmet Yalkın Çamurcu2
1
İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2
Bursa Turan&Turan Kemik Kas Eklem Sağlığı Yıldırım Tıp Merkezi
Artrogripozis multipleks konjenita (AMC), sert ve dirençli pes ekinovarus nedenlerinden biridir.
Talektomi, bu hastalarda tekrarlayan ekinovarus deformitesi için primer veya kurtarma prosedürü
olarak kullanılmaktadır. Literatürde talektomi uygulanan pediatrik hastaları yaşam kalitesi skoru ile
değerlendiren sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, OxAFQ(Doğrulanmış Oxford Ayak Bileği Ayak Anketi) skoru ile ayak ve
ayak bileği deformitelerinin düzeltilmesi için talektomi yapılan AMC hastalarının sağlıkla ilgili yaşam
kalitelerini ve özürlülüklerini değerlendirmektir.
Yöntem-Gereçler: Primer AMC tanısı olan, 10 yaş altı talektomi yapılan ve en az beş yıllık takibi
olan hastalar bu çalışmaya dahil edildi. Ayrıca talektomi yapılan hastaların ölçümlerini
değerlendirmek için ayak-ayak bileği sorunu olmayan 20 hastadan oluşan yaş ve cinsiyet uyumlu
bir kontrol grubu oluşturduk. Çocuğun engelliliğini objektif olarak ölçmek için sağlıkla ilgili bir
yaşam kalitesi puanı olarak Oxford Ayak Bileği Ayak Anketini (OxAFQ) kullandık.
Bulgular: Çalışmaya 35 talektomi operasyonu geçiren toplam 20 hasta (10 kız, 10 erkek) dahil
edildi. Plantigrad ayak ve ön ayak supinasyonunun olmaması, OxAFQ puanlarının fiziksel ve
ayakkabı bölüm puanlarını önemli ölçüde artırdı. Arka ayak varus, orta ayak adduktus, dorsal
bunyon varlığı ve 10 dereceden fazla dorsifleksiyona sahip olmanın OxAFQ skorları üzerinde etkisi
yoktu. Ancak 15 dereceden fazla bir plantar fleksiyon çocuğun fiziksel (p=0.033), çocuk duygusal
(p= 0.001) ve ebeveyn duygusal (p= 0.001) OxAFQ puanlarını anlamlı olarak artırdı.

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, AMC için talektomi yapılan hastalarda arka ayak
varus, orta ayak adduktus, dorsal bunyon ve 10 dereceden fazla dorsifleksiyon varlığının OxAFQ
skorları üzerinde etkisi yoktu. Ancak; plantigrad ayak, ön ayak supinasyonunun olmaması ve 15
dereceden fazla plantar fleksiyon, OxAFQ skorlarını önemli ölçüde artırdı.
Anahtar Kelimeler: Artrogripoz multipleks konjenita, Oxford Ayak Bileği ve Ayak Anketi, pes
ekinovarus, talektomi

[SS-34]
Lumbosakral Transizyonel Vertebra’nın Bel Ağrısı Üzerine Etkisi

Cem Albay, Deniz Kargın
M.S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
GİRİŞ: Lumbsakral Transizyonel Vertebra’nın (LSTV) bel ağrısı ile ilişkisini inceleyen yayınların
sonuçları birbiri ile uyumsuz bulunmuştur. LSTV’nin prevelansı çalışmalarda %4 ile 36 arasında
bildirilmiştir. Bu çalışmamızda hastaların radyografik görüntülemeleri değerlendirilerek LSTV’nin bel
ağrısı üzerine etkisi ve prevelansını saptamak planlanmıştır.
YÖNTEM: Çalışma 3. basamak bir ortopedi ve travmatoloji referans hastanesinde
gerçekleştirilmiştir. Daha önce bel ağrısı şikayeti ile hastanemizde kaydı olmayan ancak geçirdiği
travma nedeni ile acil servisimize getirilerek travma serilerinde lumbosakral vertebra grafisi veya
lumbosakral geçişin değerlendirilebildiği pelvis ap grafileri çekilen hastalar ile polikliniklere bel ağrısı
dışı sebeplerle başvuran ve lumbosakral geçişin değerlendirilebildiği pelvis ap grafileri çekilen 18-60
yaş aralığında sıralı 500 erkek, 500 kadın toplam 1000 hasta Grup 1 olarak değerlendirildi. Bel
ağrısı şikayetiyle polikliniklerimize başvuran M54.5 ICD kodlu, lumbosakral grafi çekilen sıralı 500
kadın, 500 erkek toplam 1000 hasta Grup 2 olarak değerlendirildi. Sakralizasyon Castellvi
sınıflamasına göre değerlendirilerek hangi alt tiplerin bel ağrısıyla ilişkili olduğu saptandı.
BULGULAR: Yaş ortalaması Grup 1’de 36.7±10.1, grup 2’de 46.2±12.3 idi. Grup 1’de
lumbarizasyon %3.5, sakralizasyon % 9.4 olarak saptandı. Grup 2’de lumbarizasyon % 4.3,
sakralizasyon % 11.4 olarak saptandı. Grup 1’de sakralizasyon Castellvi sınıflamasına göre 67
hastada tip 1, 14 hastada tip 2, 10 hastada tip 3 ve 3 hastada tip 4 olarak bulundu. Grup 2’de ise
sakralizasyon Castellvi sınıflamasına göre 70 hastada tip 1, 25 hastada tip 2, 11 hastada tip 3 ve 8
hastada tip 4 olarak bulundu.
ÇIKARIMLAR: Çalışmamıza göre Castellvi tip 2 ve tip 4 frekansı Grup 2’de daha fazla saptanmıştır
(p<0.05). Lumbarizasyon ve sakralizasyon toplamı grup 1’de % 12.9, grup 2’de %15.7 olarak
bulunmuştur. Castellvi tip 1’in normalin varyasyonu olduğu kanaatindeyiz. Sonuçlarımıza göre LSTV
varlığında ağrıyı etkileyen faktörün tip 2 ve tip 4’te yer alan pseudoartroz olduğunu düşünüyoruz.
Tip 3’te gelişen füzyon muhtemelen ağrı gelişimine engel olmaktadır. Ayrıca LSTV’ye bağlı olarak
hareketli seviye sayısının azalmasının LSTV proksimalinde disklerde dejenerasyonu arttırarak ağrı
oluşturabilmesi bakımından hastaların takip edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Hastalar doğru
cerrahi alan planlaması ve ağrı odağının belirlenmesi açısından LSTV yönünden değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: transizyonel vertebra, bel ağrısı, lumbarizasyon, sakralizasyon

[SS-35]
Gelişimsel Kalça Displazisi Taramasında Radyoloji Uzmanları Tarafından Çekilen
Ultrasonografi Sonuçlarının Görüntüleri İle Beraber Değerlendirilmesinin Önemi
Sema Ertan Birsel, Tamer Atan, Onur Oto
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
Amaç: Gelişimsel kalça displazisi (GKD) hastaları erken tanı konulduğunda konservatif yöntemlerle
tedavi edilebilirken,tanının geciktiği olgularda cerrahi tedavilere gerek duyulmaktadır.Bu nedenle
GKD’nin erken tanısı ve tedavisi çok büyük önem taşımaktadır.Yenidoğan kalça eklemi büyük
oranda kıkırdak yapıda olduğu için kalça ultrasonografisi (USG) 6 aydan küçük çocuklarda altın
standarttır.Ülkemizde GKD taraması programının temel amacı;yenidoğan döneminde tüm
bebeklerin GKD açısından muayenelerinin yapılması,pozitif muayene bulgusu, risk faktörlerinden
birinin varlığı durumunda ortopedi kliniğine sevk edilmesi,ilk 4-6 haftasında kalça USG ile
değerlendirilmesi,tedavi gerektiren olgularda tedavilerinin başlatılması,kalça çıkığı için yapılacak
cerrahi tedavi sayısı ve muhtemel komplikasyonların en aza indirilmesidir.Çalışmamızda USG
görüntüleri olmadan rapor sonuçlarıyla tarama yapılan hastalarda ortopedi hekimleri tarafından
çekilen USG sonuçları karşılaştırıldı.
Yöntem-Gereçler: 01.01.2021-01.01.2022 tarihleri arasında polikliniğimize pediatri uzman
hekimleri ve aile hekimleri tarafından patolojik olduğu düşünülerek kalça USG raporu (görüntü
sonucu verilmeyen hastalar) ile yönlendirilen 118 hastanın 236 kalçası (Teratojenik/sendromik
vakalar dahil edilmedi) değerlendirildi.Graf yöntemine uygun olarak çektiğimiz USG sonuçları
radyoloji tarafından çekilen USG raporlarında belirtilen sonuçlar ile karşılaştırıldı.Tüm kalça USG
çekimleri kliniğimizde ortopedi uzmanı tarafından yapıldı.Kalça displazisi sınıflandırılması Graf
sınıflandırılmasına göre değerlendirildi.
Bulgular: Radyoloji raporunda tip 1 olarak saptanan 95(%40) kalça ortopedi tarafından çekilen USG
değerlendirilmesinde de tip 1 olarak saptandı.Ancak yine radyoloji raporunda tip 1 olarak saptanan
23(%9) kalçanın tip 2B/2C olduğu görülerek pavlik bandajı ile tedavi başlandı. Radyoloji raporunda
tip 2A saptanarak takip önerilen 58(%24) kalçanın ise tip 1 kalça olduğu görüldü.Radyoloji
tarafından tip 2B/2C/2D olarak saptanan 34(%14) kalça ortopedi tarafından çekilen USG
sonucunda da tip 2B/2C/2D olarak saptanarak tedavi başlandı.Yine radyoloji raporunda tip
2B/2C/2D olarak saptanan 7(%2) kalçanın ise tip 1 kalça olduğu görüldü.Her iki grup tarafından da
tip 2A olarak saptanan kalça sayısı ise 19(%8) olarak saptandı.
Sonuçlar: Ülkemiz şartlarında her ortopedi hekiminin USG'ye ulaşılabilirliği ne yazık ki mümkün
değildir.Hastaların radyoloji sonucu ile beraber görüntü verilemediği durumlarda,çekilen USG
sonuçları görüntü olarak ulaşılamadığı için sadece USG raporuna bakılarak karar
verilmektedir.Ancak alınan görüntü kesitlerinin ve ölçümlerin uygunluğu
değerlendirilememektedir.Bu durumda bazı olgularda tanı konulamamasına ya da gereksiz tedavi
başlanmasına neden olabilmektedir.Bu nedenle kalça USG raporunun yanında görüntülerininde
basılarak hastalara verilmesi,bu raporu değerlendirecek olan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman
hekimleri,aile hekimleri ve ortopedi hekimlerinin kalça USG görüntülerini değerlendirmeyi
öğrenmeleri büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: gelişimsel kalça displazisi, tarama, ultrasonografi

[SS-36]
ileri derece omurga eğriliklerinde posterior vertebral kolon rezeksiyonunun orta
dönem sonuçları
Abdülhalim Akar, Tuna Pehlivanoğlu, Umut Doğu Aktürk, Yiğit Erdağ, Özgür Başal, Mehmet
Aydoğan
Emsey Hastanesi
Amaç: İhmal edilmiş İleri derecede eğriliği olan konjenital veya erken başlangıçlı kifoskolyozun
koreksiyonunun ideal yöntemine dair literatür hala tartışmalıdır. Hastalara yapılacak cerrahi
işlemler oldukça riskli olup, birçok komplikasyona sebep olabilmektedir. Bu çalışanın amacı koronal
veya sagital planda 100 derecenin üzerinde eğriliği olan ve posterior vertebral kolon rezeksiyonu
(PVKR) ile koreksiyon uygulanan 21 hastanın en az 1 yıllık takipleri sonundaki radyolojik sonuçlarını
sunmaktır.
MATERYAL METO: En az 100 derece kifoskolyotik eğriliği olan 21 hasta çalışmaya dahil edildi.
Hastalar ameliyat öncesinde standart ayakta skolyoz ve lateral eğilme grafileriyle değerlendirildi.
Tüm hastaların eğrilikleri rijit olup, üç hastaya ameliyat öncesi 2 ay süre ile halo gravity traksiyon
uygulandı ve nörolojik durumları takip edildi. 6 hastaya intra-op traksiyon uygulandı. Tüm hastalara
Schwab tip 5 veya tip 6 osteotomi uygulandı. Vakaların hepsinde ameliyat sırasında nöromonitor
uygulandı ve cell-saver kullanıldı. İki hastada O-arm navigasyon klavuzluğunda vidalaama yapıldı.
Hastaların post-op birinci yılda ve son kontrolde ayakta çekilen skolyoz grafilerinde koreksiyonları
ölçüldü. Pre-op ve post-op nörolojik muayeneleri yapıldı ve LEMS skorları kayıt edildi. Hastaların
memnuniyetleri SRS-22 ile değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 8’i erkek 13’ü kadındı. Hastaların yaş ortalamaları 23.1 (1431), ortalama takip süreleri 27 ay ( 12-36) idi. Pre-operatif koronal-sagital plandaki eğrilikleri 120 (
104-145), 125 (110-140) dereceyken, post-op birinci yıl 42 – 49 (p<0.001), ikinci yıl ise 39-43
derece olarak ölçüldü (p<0.001). Ortalama düzeltme oranları %64.8- %61,8 olarak hesaplandı.
Post-op erken dönemde LEMS skoru düşen 4 hastanın post-op 2. yılda nörolojik muayeneleri
normal olarak saptandı. Preop SRS 22 skoru ortalaması 2.1 iken postop 2. Yılda 4.6 olduğu
görüldü.
Sonuç: İleri derece omurga eğrilikleri olan hastaların cerrahi tedavisi için yüksek tecrübe
gerektirmektedir. İyi bir anestezi ve nöromonitor takibi bu cerrahilerde hayati öneme sahiptir.
Özellikle rijit eğriliklerde pre-op ve intra-op halo traksiyonu koreksiyon miktarını arttırabilmektedir.
O-arm sayesinde şüpheli vida ve implant uygulamarında hata payı büyük ölçüde azaltılmaktadır.
Günümüz teknolojisi ve bu konuda tecrübeli bir ekip ile PVCR yapılan korreksiyon iyi radyolojik ve
nörolojik sonuçlar alınabilmektedir. Bu çalışma göstermiştir ki; ileri eğrilikleri olan hastalarda
tecrübeli bir ekipçe uygulanana posterior vertebral kolon rezeksiyonu barşarılı korreksiyon ve
yüksek hayat kalitesini beraberinde getirebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: halo gravity, kifoskolyoz, orta dönem sonuçlar, posterior vertebral kolon
rezeksiyonu

[SS-37]
Genu Valgum Deformitesinde Sekiz Plak İle Uyguladığımız Hemiepifizyodez
Cerrahi Tedavisi Sonuçlarımız
Sema Ertan Birsel1, Nuri Ayoğlu2, Ali Şeker2, İlker Abdullah Sarıkaya3, Ozan Ali Erdal3, Barış
Görgün3
1
TC. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
2
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
3
İstanbul Özel Ortopediatri Çocuk Ortopedi Akademisi
Amaç: Alt ekstremite açısal deformiteleri sağlıklı ya da iskelet displazisi olan çocuklarda sık
görülmektedir. Eksternal fiksatör ile aşamalı düzeltme, akut osteotomi ile düzeltme ya da geçici
hemiepifizyodez ile düzeltme cerrahi tedavi seçenekleri arasındadır. Bu çalışmanın amacı; genu
valgum deformitesi saptanan olgularımızda 8 plak ile uyguladığımız hemiepifizyodez tekniğinin
etkinliğini değerlendirerek sonuçlarımızı bildirmektir.
Yöntem: 2015-2021 yılları arasında kilitsiz 8 plak sistemi kullanılarak büyüme kontrollü düzeltme
yöntemi ile opere edilen 11 hastanın 20 deformitesi prospektif olarak değerlendirildi. Tüm
hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası son kontrol muayenesinde ortoröntgenografileri
çekilerek mekanik aks (MA), mekanik aks deviasyonu (MAD), medial proksimal tibial açı (MPTA),
mekanik lateral distal femoral açı (mLDFA), anatomil lateral distal femoral açı (aLDFA), tibiofemoral
açı (TFA) değerlerindeki değişimler karşılaştırıldı.
Bulgular: Ortalama cerrahi anındaki yaş 10 (dağılım 7-15), ortalama takip süresi ise 18 ay (dağılım
10-27 ay) olarak saptandı. MA, MAD, MPTA, mLDFA ve aLDFA değerlerinde ameliyat öncesi ve
sonrası arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu. Ortalama MA preoperatif 23,5 derecepostoperatif 3 derece,MAD preoperatif 25mm- postoperatif 4 mm, aLFDA preoperatif 65,4 derecepostoperatif 80 derece, mLDFA preoperatif 67 derece-postoperatif 87 derece, MPTA preoperatif 96
derece-postoperatif 90 derece olarak saptandı. Hastalarda komplikasyon saptanmadı.
Sonuç: 8 plak ile hemiepifizyodez yöntemi, iskelet olgunluğuna ulaşmamış genu valgum olgularında
deformite düzeltimi açısından güvenilir ve etkili bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Genu Valgum, Hemiepifizyodez, Sekiz Plak

[SS-38]
Lenke tip1 eğrilikli Adölesan idiopatik skolyoz hastalarının tüm segmentlere
pedikül vidası uygulanarak yapılan posterior enstrumantasyonve füzyon
sonuçları
Bekir Eray Kılınç1, Seçkin Sarı2, Arda Çınar2
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2
Serbest Muayenehane
Amaç: Lenke tip 1 eğrilikli adölosan idiopatik skolyoz hastalarında tüm segmentlere pedikül vidası
uygulanarak gerçekleştirilen posterior spinal enstrümantasyon ve füzyon tedavisinin sonuçlarının
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal-Metod: Lenke tip I ( Tip IA: 7 hasta, IB: 8 hasta, IC: 2 hasta) adölesan idiopatik skolyoz
tanısı ile aynı cerrah tarafından 17 hastaya posterior enstrümantasyon ve füzyon uygulandı. Yapısal
eğrilik, koronal denge, sagital değerler, SRS-30 sonuçları değerlendirildi.
Sonuç: Hastaların 12’si (%70.5) kız, 5’i (%29,5) erkek olup, cerrahi sırasında yaş ortalamaları 15,7
idi. Yapısal torakal eğrilik miktarı ameliyat öncesi ortalama 52,29° (44°-68°), ameliyat sonrası
12,7° (8°-18°) olarak ölçüldü. Korreksiyon oranı ortalama %76 (%64-%83) olup istatiksel olarak
ileri derecede anlamlıydı (p<0.01). Son kontrollerde ortalama yapısal torakal eğrilik miktarı 13,4°
(7°-20°), ortalama korreksiyon kaybı %3 (%0-%16) olarak bulundu (p>0.05). Ameliyat öncesi
ortalama 28° (15°-52°) olan kompansatuar lomber eğrilik, ameliyat sonrası 10.35° (3°-20°) idi
(p<0.01). Ameliyat öncesi C7-merkezi sakral çizgi arası mesafe 12.1mm(6mm-23mm) ameliyat
sonrası ise 8.47mm(1mm-16mm) ölçüldü. Bu değişim istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p<0.01).

Ameliyat öncesi değer ortalama -41,64(-4,-65mm) takip döneminde ise -21,35 (-16,-30mm) mm
idi. Bu değişim istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.01). T2-T12 arasında torakal kifoz açıları
ölçüldü ameliyat öncesi 36(28-54)olan değerin ameliyat sonrası 37(20-52) olduğu ve takiplerde
anlamlı fark olmadığı görüldü. L1-L5 arasında lomber lordoz miktarları ölçüldü. Ameliyat öncesi
48(30-64) olan degerin ameliyat sonrası 37.8(31-51) olduğu takiplerde de anlamlı bir değişiklik
olmadığı saptandı. Fonksiyonel skor 3,54 (2,14-4,42), ağrı skoru 4,03 (2,33-5), dış görünüş 3,74
(2,22-4,77) ruh sağlığı 3,16 (2,2-4,2), tedaviden memnuniyet 4,03(3-5), toplam skor 3,66(2,34,5) olarak bulundu
Çıkarım: Yüksek korreksiyon oranları, düşük korreksiyon kaybı, tüm planlara müdahale edebilme
yetisi vermesi, klinik sonuçlarının çengel veya hybrid enstruman sistemlerinden iyi olması nedeniyle
tüm segmentlere vida gönderilerek yapılan posterior enstrumantasyon, AİS tedavisinde birincil
seçenektir.
Anahtar Kelimeler: adölesan idiopatik skolyoz, posterior enstrümantasyon, Lenke 1

[SS-39]
Pediatrik önkol kırıklarında D vitamini eksikliğinin etkisinin araştırılması:
Prospektif vaka kontrol çalışması
Ufuk Arzu, Mehmet Chodza
VKV Amerikan Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
Amaç: Kemik metabolizmasının düzenlenmesinde önemli bir yapı taşı olan D vitamininin erişkinde
eksikliği kırığa yatkınlık oluşturduğu bilinirken pediatrik yaş grubunda kırık oluşumu üzerine
etkilerinde çelişkili sonuçlar mevcuttur. Amacımız bu çalışmada D vitamini eksikliğinin sık
karşılaştığımız pediatrik önkol kırıklarında etkisini araştırmak
Yöntem: Çalışmaya benzer Pediatrik Travma Skoru (çocukluk çağında maruz kalınan travmaya
duyarlılığın hesaplanması amacı ile geliştirilen bir skorlama sistemi) olan ve travma sonrası acil
servise önkol kırığı sebebiyle başvuran 51 hasta ve kontrol grubu olarak kırık gelişmeyen 27 hasta
dahil edildi. Çalışmaya katılan hastaların 25 OH-D vitamini, Kalsiyum, Fosfor, PTH düzeylerine
bakıldı. Hastaların beden kitle endeksleri, cinsiyetleri not edildi. D vitamini yetmezliği 20 ng/ml altı
olarak kabul edildi. Herhangi bir endokrinolojik hastallığı olan çocuklar çalışma dışı bırakıldı. Gruplar
arasındaki farklar independent t-test ve Pearson ki-kare testi ile incelendi.
Bulgular: Kırık olan grubun D vitamini düzeyi 17.1±5.7 ng/mL (5–35), kırık olmayan grubun
ortalama D vitamini düzeyi 18.9±5.9 ng/mL (5-34) olarak bulundu ve gruplar arasında fark
saptanmadı (p=0.416). Kırık grubunun ortalama kalsiyum değeri 9.7±0.8 mg/dL (9-12) iken
kontrol grubunun ortalama kalsiyum değeri ise 9.5±0.9 mg/dL (8-11.5) olarak ölçüldü. Kan
kalsiyum değerleri arasında anlamlı fark bulunamadı (p=0.061). Kırık grubunun ortalama fosfor
değeri 4.6 ±0.8 (3.5-5.9) mg/dL, kontrol grubunun ortalama fosfor değeri 5.1±0.9 mg/dL (3.36.1) olarak bulundu. Gruplar arası fark izlenmedi (p=0.712). Kırık grubunun ortalama PTH değeri
39.7±15.3 pg/mL, kontrol grubununki 34.6±14.9 pg/mL olarak izlendi. Gruplar arası fark yoktu
(p=0.364). D vitamini yetmezliği olan ve normal olan gruplar kıyaslandığında gruplar arasında fark
bulunmadı (Pearson Chi-Square p=0.381)
Sonuç: Pediatrik ön kol kırığı gelişen hastalarla kontrol grubu (yaş, boy ve kilo açısından benzer iki
grup) arasında D vitamini, kalsiyum, fosfor ve PTH düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı.
Küresel bir sorun olan ve ülkemizde de yaygın görülen D vitamini eksikliğinin bir çok hastalığa
sebep olurken pediatrik ön kol kırıklarında etkili olmadığını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: D vitamini, Pediatri, Travma

[SS-40]
Servikal myelomalazinin radyolojik tanısında ‘Derin Öğrenme’ nin etkinliği
Murat Korkmaz1, Hakan Yılmaz2, Merve Damla Korkmaz3, Turgut Akgül1
1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilimdalı
2
Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
3
Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Amaç: Yapay zeka teknolojilerinin son yıllarda omurga cerrahisinde radyolojik tanı aracı olarak
kullanımı giderek artmaktadır. Bu çalışmada bir yapay zeka teknolojisi olan ‘derin öğrenme’ (DÖ)’
nin servikal myelomalazinin (SM) radyolojik tanısında geleneksel manyetik rezonans
görüntülemeye (MRG) göre etkinliğini göstermek amaçlandı.
Yöntem: Klinik ve radyolojik olarak CM tanısı alan toplam 125 hasta çalışmaya dahil edildi.
Myelomalazinin değerlendirilmesi amacıyla servikal omurganın T2 sekansında aksiyel ve sagittal
MRG kesitleri değerlendirildi. Tüm görüntü kesitleri hem aksiyel hem de sagittal planda SM ve
normal olmak üzere iki farklı kategoride 8 byte/pixel olarak elde edildi. Alınan görüntülerin kendi
içindeki standardizasyonunu sağlamak amacıyla görüntüler aynı kesitte normal ve myelomalazik
alan olarak tanımlandı.
Bulgular: Kullanılan DÖ algoritmasının aşırı öğrenmesini engellemek amacıyla üçlü cross validasyon
yapılmıştır. Aksiyel plan için oluşturulan modelin eğitimi için 242 görüntü, sagittal plan için ise 249
görüntü kullanıldı. Makine eğitiminin sonucunda aksiyel planda %97.44 duyarlılık ve %97.56
özgüllük saptandı. Sagittal planda ise %97.50 duyarlılık ve %97.67 özgüllük elde edildi. Ortalama
doğruluk değeri aksiyel plan için %96,7(±1,53) ve sagital plan için %97,19(±1,2) idi.
Sonuç: Derin öğrenme özellikle spinal cerrahide kullanımı büyük gelişme göstermiştir. Bu çalışma
sonucunda, CM tanısında derin öğrenme teknolojisinin literatürdeki diğer çalışmalardan daha
yüksek doğrulukla çalıştığını bulduk.
Anahtar Kelimeler: Machine learning, artificial intelligence, cervical myelopathy, convolutional
Neural Networks, deep learning

[SS-41]
Adölesan idiopatik skolyozda miyofasiyal ağrı sendromu ile omurganın sagital
ve koronal dizilimi arasında bir ilişki var mıdır?
Merve Damla Korkmaz1, Murat Korkmaz2, Yekta Furkan Altın2, Turgut Akgül2
1
Sağlık Bakanlığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Bölümü
2
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilimdalı
Amaç: Bu çalışmada miyofasiyal ağrı sendromunun (MAS) adölesan idiopatik skolyoz (AİS) ile
birlikte görülme sıklığını ve AİS’ te omurganın sagital ve koronal dizilimi ile MAS varlığı arasındaki
ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya 10-18 yaş arasındaki AİS tanısı almış 152 hasta dahil edildi. Nörolojik defisiti
olan, sekonder skolyoz tanısı olan, MAS dışında başka ağrıya yol açacak rahatsızlıkları olan
(radiküler ve nöropatik ağrı, spondilolizis, spondilolistezis, vb.) ve skolyoza bağlı operasyon öyküsü
olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalarda MAS varlığı miyofasyal ağrı sendromu tanı
kriterlerine göre değerlendirildi. Katılımcılar, MAS(+) grup ve MAS(-) grup olarak iki gruba ayrıldı.
Katılımcıların Cobb açısı, koronal dengesi ve sagital spinopelvik parametreler (servikal lordoz(SL),
torakal kifoz (TK), lomber lordoz (LL), sagital vertikal aks (SVA), pelvik tilt (PT), pelvik insidans
(Pİ), sakral slop (SS)) Surgimap yazılımı kullanılarak ölçüldü.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 14.9±2.2 yıldı. 108 hasta kadın (%71.1) ve 44 hasta ise erkekti
(%28.9). 95 hastada (%62.5) MAS varlığı saptandı. MAS tanısı alan hastalarda ortalama ağrı
şiddeti (Vizüel analog skala) 4.5±1.7 olarak değerlendirildi. MAS grubunda, ortalama Cobb açısı
(p=0.005), LL açısı (p=0.005) ve TK açısında (p=0.033) anlamlı düzeyde artış, SL açısında ise
(p=0.023) anlamlı azalma olduğu görüldü. Pelvik parametreler, SVA ve koronal dengede her iki
grup arasında anlamlı değişim görülmedi.
Sonuç: AIS tanılı hastalarda MAS varlığı, artmış Cobb açısı, LL acısı ve TK açısı ile azalmış SL açısı
ile ilişkili bulunmuştur. Bunun aksine pelvik parametreler, SVA ve koronal denge AİS’teki MAS
varlığı üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Daha büyük populasyonlarda ileri çalışmaların
yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: adolesan idiyopatik skolyoz, miyofasyal ağrı, koronal denge, sagittal pelvik
parametreler
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[PS-01]

Çocukta izole posterior dirsek çıkığı; nadir bir olgu sunumu
Enes Muhammed Karataş, Serkan Aykut, İlyas Kar
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
Amaç: Çocukluk çağı dirsek çıkıkları oldukça nadir yaralanmalardır, genellikle kırıklarla beraber
görüldüklerinden dolayı kompleks yaralanmalar olarak tanımlanabilirler. İzole çıkıklar ise oldukça
nadirdir, günlük ortopedi pratiğinde dirsek çıkıklarına kırıkların her zaman eşlik etmesi gibi bir
düşünce bulunmaktadır. Biz bu amaçla kliniğimize başvuran çocukluk çağı izole dirsek çıkığı
olgumuzu paylaşmayı ve literatürü gözden geçirmeyi amaçladık.
Yöntem: Dokuz yaşında kız çocuğu bisikletten düşme sonrasında sağ dirseğinde ağrı, şekil
bozukluğu ve hareket kısıtlılığı şikayetleri ile acilimize başvurdu. Dirseğinde belirgin şekil bozukluğu
vardı, 20 derece fleksiyonda tutuyordu. Duyu ve dolaşım muayenesi doğaldı. Çekilen dirsek
radyografilerinde posterior dirsek çıkığı olduğu gözlemlendi ve dirsek çevresinde eşlik eden
herhangi bir kırık görünmüyordu. Hastaya acil serviste sedasyon altında kapalı redüksiyon
uygulanarak uzun kol ateline alındı. Redüksiyon sonrasında dirsekte pasif eklem hareket açıklığı
tamdı ve belirgin ligamentöz laksite saptanmadı. Redüksiyon sonrasında duyu ve dolaşım
muayenesi doğaldı. Çekilen röntgenlerde dirseğin redükte olduğu kemik yapıda patoloji olmadığı
gözlenmesi üzerine gözden kaçabilecek bir osteokondral yaralanma veya bağ yaralanmasını
değerlendirebilmek amacıyla bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemeleri de
planlandı. Bu incelemelerde de kırık olmadığı ve eşlik eden kıkırdak veya osteokondral defektin
olmadığı görüldü. Kemik iliği ödemi tespit edilmedi, ossifiye olmamış epifiz ve eklem kıkırdağı
sağlamdı. Brakial kasın muskulotendinöz bileşkesinde tam olmayan rüptür ile uyumlu değişiklikler
olduğu görüldü. Hasta dolaşım takibi amacıyla servise yatırıldı.
Bulgular: Hastanın bir gün sonra ödemi azalmış, ağrı şikayeti tam olarak geçmişti. Atel ile tabucu
edildi, 2 hafta sonra ateli çıkarıldı. Hastanın dirsek hareketlerinde hafif hassasiyeti vardı. Dirsek
sertliğini önlemek için günde 5-6 kez aralıklı aktif yardımlı pasif dirsek hareket egzersizleri başlandı.
İki hafta sonraki kontrolünde dirsek eklem hareketleri tamdı, ağrısı yoktu. Dirsek klinik olarak
stabildi ve fonksiyonel kısıtlama yoktu. Altı aylık takipte hastanın dirseğinde ağrı veya instabilite
olmaksızın tam bir hareket açıklığı vardı. Görüntüleme incelemelerinde kemik yapıda patoloji ve
heterotropik ossifikasyon görünmüyordu.
Çıkarımlar: Pediatrik yaş dirsek çıkığı nadir bir yaralanma olup genelde dirsek çevresi kırıklar eşlik
etmektedir. Çocukluk çağı izole dirsek çıkıkları literatürde oldukça nadir olarak bildirilmiştir. Bu
yaralanmalar izole olabileceği gibi osteokondral veya bağ yaralanmalarına eşlik edebilir. Erişkin
dönemdeki ilk çıkıklarda olduğu gibi yaklaşık iki haftalık tespitten sonra egzersizlere başlanarak
yeterli bir fonksiyonel ve klinik bir sonuç elde edilebilir.
Anahtar Kelimeler: çıkık, izole dirsek çıkığı, pediatrik dirsek çıkığı

[PS-02]
Nadir Görülen Bir Yaralanma: 7 Yaşındaki Hastada Travmatik Atlantoaksiyel
Rotatuar Sublukasyon ve Eşlik Eden Klavikula Kırığı
Ümit Burak Alparslan1, Ahmet Sevencan1, Hakan Akgün2
1
MS Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2
Tatvan Devlet Hastanesi
Amaç: Atlantoaksiyel ratotuar subluksasyon; klinik olarak akut başlangıçlı tortikolise neden olan,
birinci ve ikinci servikal vertebralar arasında subluksasyona yol açan servikal bir instabilitedir. Hem
yetişkinlerde hem de çocuklarda nadir görülür. Farinjit, otitis media, travma, geçirilmiş baş boyun
cerrahisi etiyolojik nedenlerdir. Hastaların boyunlarında sıklıkla tortikolis pozisyonu görülür.
Şimdiye kadar literatürde çocuk yaş grubunda çok az vaka sunulmuştur. Çalışmamızda nadir
görülen bu travmayı sunmayı amaçladık

Olgu: 7 yaşında çocuk hasta, evde düştükten sonra acilimize başvurdu. Sol omzunda ve boynunda,
tortikolis pozisyonunun da eşlik ettiği ağrı yakınması mevcuttu. Sevikal hareketleri ağrı nedeniyle
kısıtlıydı. Muayenesinde herhangi bir nörolojik defisit yoktu. Tüm ekstremitelerinde kas güçleri 5/5
olarak tespit edildi. Hastanın daha önce bir boyun travması ve geçirilimiş boyun cerrahisi öyküsü
yoktu. Omuz, servikal X-ray ve servikal Bilgisayarlı Tomografileri çekildikten sonra, sol klavikulada
kırık ve atlantoaksiyel rotatuar subluksasyon olduğu görüldü. C1 servikal vertebra anterior faseti,
C2 vertebra odontoid çıkıntısından dislokeydi. C1 vertebrada anteriora veya posteriora doğru bir
dislokasyon görülmedi. Bu bölgedeki transvers ve alar ligamentleri değerlendirmek ve tedaviyi
planlamak için üst servikal bölge Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) çekimi yapıldı. Transvers
ve alar ligamentler MRG’de sağlam olarak değerlendirildiği için, analjezik tedavisi düzenlenip
servikal soft kollar takılarak konservatif takip edilmesine karar verildi. Klavikula kırığı nedeniyle
omuz kol askısı verildi. Hasta ayaktan poliklinik kontrollerine çağrıldı. Ağrısı azaldığı için 3. haftada
omuz kol askısı çıkarılıp hareket başlandı. Hasta 6. hafta sonunda omuzunu ağrısız bir şekilde
omzunu kullanabiliyordu. 8. hafta kontrolünde servikal kollar çıkarılıp boyun hareketlerine başlandı.
12. hafta kontrolünde değerlendirilen hastanın, boyun hareketleri tamamen ağrısızdı ve herhangi
bir kısıtlılık yoktu.
Sonuç: Atlantoaksiyel rotatuar subluksasyon nadir görülen bir spinal yaralanmadır. Akut vakalar ve
gecikmiş tanı almamış vakalar konservatif tedavi edilebilir. Servikal ligamentlerinde hasarı olmayan
ve C1 vertabrada anterior veya posterior yönde dislokasyon olmayan hastalar, aneljezik tedavisi
düzenlenerek servikal soft kollar ile takip edilebilir.
Anahtar Kelimeler: atlantoaksiyel rotatuar subluksasyon, travma, pediatrik

[PS-03]
Femur introkanterik kırık tedavisinde uyguladığımız iki farklı proksimal femoral
çivi sonuçlarının karşılaştırılması
Ercan Hassa1, Murat Çalbıyık2
1
Tc Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Bölümü, Çorum
2
Tc Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı, Çorum
Proksimal femoral ekstrakapsüler kırıklar intertrokanterik kırıklar olarak adlandırılmaktadır. Bu
kırıklarda sıklıkla uygulanan proksimal femoral çiviler (PFN) kırık hattında kompresyonu sağlayarak
kaynamayı hedeflemektedir. İntramedüller çivi uygulamaları ile proksimalde vida veya kama ile
proksimal femurun kemik şaftına kompresyonun sağlanırken çivi ve vida-kama bileşkesine düşen
yükün ekstramedüller sistemlere göre azaltılması hedeflenmektedir. Yapmış olduğumuz bu
çalışmada instabil intertrokanterik kırıklarda uygulanan iki farklı PFN sonuçları prezente edildi. Bu
amaçla genişleyen lag vidası fikskap vida ile çiviye koorpore olan ve distali çift vidalı PALMED DLT
marka PFN ile opere edilmiş 35 hasta (birinci grup) ile lag vidası ve çivi distalinin ikisinin de açılan
kıllar yoluyla genişlediği ODI Talon kilit mekanizmalı PFN ile opere edilmiş 33 hasta (ikinci grup)
karşılaştırıldı. Değerlendirme klinik ve radyolojik olarak yapıldı, aynı Singh indekslerine (Grade 1,2)
sahip hastalar retrospektif olarak analiz edildi. Postoperatif dönem kırık hattında deplasman ve
femur boynunun vida üzerindeki çökme miktarı kollodiafizer açısal değişim farkı ile değerlendirildi.
Kaynama süreleri hafta olarak, alınan radyasyon miktarı C-kollu skopi ile çekim sayısı olarak ve
fonksiyonel sonuçlar WOMAC skoru olarak değerlendirildi. Kaynama süreleri, Kollodiyafizer açısal
farklar, WOMAC skorları ve skopi çekim sayıları sırası ile ilk grupta ortalama 20 hafta (16-24 hafta),
1 derece (0-2), 70(65-75), 49(39-72), ikinci grupta ise 24 hafta (20-28 hafta), 3 derece (1-5),
69(64-74), 47(37-71) olarak gerçekleştiği tesbit edildi. Talon PFN uygulanan 3 hastada vida
üzerinde kemik çökmesi sonucu kaynamama gerçekleştiği, bu hastaların ise parsiyel artroplasti ile
revize edilmiş oldukları tesbit edildi. DLT marka PFN’lerde revizyon ihtiyacı görülmemiş olduğu,
tümünde kaynamanın takipler sonunda gerçekleştiği tesbit edildi. DLT marka çiviler 3 farklı çapa ve
bu çiviye koorpore olan çift distal kilit vida deliğine sahiptir.

İsthmus çapına spesifik PFN (DLT) uygulamaları ile çift distal vida ve isthmus darlığında sıkışan çivi
ile kırık hattında hareketi azalttığı, femur başında subkondral kemiğe kadar uzanarak retrograd
yönde açılan kıllar sayesinde genişleyen lag vidanın kırık hattında yeterli düzeyde kompresyon
sağladığı bu nedenle yüksek kaynama oranları elde edildiğini düşünmekteyiz. Antegrad yönde ve
femur boynuna doğru açılan lag vida, kilitsiz distal tutunum ve tek boy çapa sahip çiviler (Talon)
saymış olduğumuz parameterlerde yeterli gereksinimleri karşılayamadığı görmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: İntertrokanterik kalça kırıkları, Proksimal kalça çivisi, PFN

[PS-04]
Bilateral klavikula kırığına periferik blok altında plak vida ile osteosentez:Olgu
sunumu
Mehmet Kurt, Nihat Demirhan Demirkıran, Turan Cihan Dülgeroğlu, Sabit Numan Kuyubaşı, Selçuk
Yılmaz
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klavikula kırıkları tüm kırıkların %5-10’unun oluşturmaktadır. Klavikulanın özel anatomisi ve daha
az cilt altı doku olması bunun en önemli sebeplerindendir. Tüm klavikula kırıkları içerisinde distal
klavikula kırıkları yaklaşık %15’ini oluşturmaktadır. Distal klavikula kırıkları korakoklavikular
ligamentlerin etkilenmesine göre Neer sınıflamasından faydalanılabilir. Cerrahi kararı alınan
hastalarda anestezi yöntemi olarak genel anestezi ya da rejyonel anestezi tercihler arasındadır.
Rejyonel anestezi cerrahi sonrası ağrı kontrolü ve cerrahi esnasında hasta konforu açısından önem
arz etmektedir. Her iki taraflı uygulanmasında bilateral diyafram felci ve lokal anesteziklerin aşırı
kullanmasına bağlı sistemik etkiler görülmesi riski artabilir. Bu vakada sizlere bilateral klavikula
kırığı olan hastaya komplikasyonsuz şekilde ultrason eşliğinde bilateral brakiyal pleksus blok altında
uygulanan osteosentez olgusunu sunacağız.
29 yaş erkek hasta motorsiklet kazası sonrası her iki omuzda ağrı ve hareket kısıtlığı nedeniyle acil
serviste değerledirildi. Fizik muayenede her iki klavikula distalinde ağrı, şişlik ve omuz eklem
hareketlerinde azalma mevcuttu. Distal nöromotor ve vasküler sorun olmadığı görüldü. Hastanın
çekilen direk grafisinde ve BT’sinde sağda Neer tip 2A kırığı, solda Neer tip 5 kırığı ve
akromiyoklavikular eklem çıkığı görüldü. Hastanın her iki omuz eklemine velpeau bandajı uygularak
cerrahisi planlandı. Hastaya ameliyathane şezlong pozisyonunda koşullarında bilateral brakiyal
pleksus blok altında plak-vida osteosentez ve anchor sütur ile sol korakoklavikar bağ onarımı
yapıldı. Operasyon sonrası blok etkisi geçtikten sonra yapılan muayenede nörovasküler defisit
saptanmadı. Hastanın post-op altı saat analjezi ihtiyacı olmadığı görüldü. Cerrahi sonrası erken sağ
omuz sarkaç egzersizlerine başlanıldı. Sol omuz iki hafta boyunca immobilize edildi. İki hafta
sonrasında sol omuz için sarkaç egzersizlerine başlanıldı. 1. ay kontrolünde tam omuz eklem
hareket açıklığı olduğu görüldü. 6. ay kontrolünde hastanın aktif yaşama ağrısız olarak döndüğü
görüldü.
Bilateral klavikula kırıklarıysa oldukça nadir görülen ve genellikle cerrahi gerektiren
durumlardandır. Hastaya yapılacak anestezi seçiminde hastanın cerrahi esnasında konforu ve
cerrahi sonrası ağrı açısından brakiyal pleksus bloğu oldukça önem arz etmektedir. Brakiyal pleksus
blok uygulanan hastalarda lokal anesteziklerin sitemik etkileri ve diyafram felci oluşturma riski
nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Cerrahi işlem sonrasında eğer bağ tamiri yapılmamışsa erken eklem
hareket açıklığının sağlanması hastanın ilerde gelişebilecek artroz riskini önemli derece azaltmakta
ve hastanın daha erken normal yaşama dönmesi açısından önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: bilateral klavikula kırığı, distal klavikula kırığı, klavikula kırığı, rejyonel
anestezi

[PS-05]
Femur boyun kırığı ve koksartroz nedeniyle kalça artroplasti ameliyatı yapılan
hastaların karşılaştırılması
İbrahim Eke
Atatürk Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Antalya
Amaç
Bu araştırmada amaç, femur boyun kırığı ve koksartroz tanılarıyla kalça artroplasti ameliyatı
yapılan hastalar arasında; yaş, cinsiyet, komorbid hastalıklar gibi demografik özellikler, yapılan
cerrahi işlem ve özellikleri ile yoğun bakım ihtiyacı ve mortalite açısından bir fark olup olmadığının
belirlenmesidir.
Yöntem
Retrospektif araştırmanın evrenini 2017-2020 yılları arasında Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde kalça artroplasti ameliyatı yapılan toplam 340 hasta
oluşturmuştur. Hastalar femur boyun kırığı nedeniyle kalça artroplasti ve koksartroz nedeniyle
kalça artroplasti yapılanlar olmak üzere 2 gruba ayrılmış ve çalışma parametreleri açsından
karşılaştırılmıştır.
Bulgular
Femur boyun kırığı nedeniyle opere edilen hastaların yaş ortalaması 77,2±10,7 yıl, koksartroz
nedeniyle opere edilenlerin ise 57±13,3 yıl olarak hesaplanmıştır. Her iki grupta da hastaların
istatistiksel olarak anlamlı bir kısmını kadınlar oluşturmuştur. Komorbid hastalıklara femur boyun
kırığı nedeniyle ameliyat edilen hastalarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha çok
rastlanmıştır (p<0,001). Femur boyun kırığı nedeniyle hastaların %98,3’üne (p<0,001) tek taraflı
ve %97,8’ine parsiyel (p<0,001); koksartroz nedeniyle %83,5’ine (p<0,001) tek taraflı ve
%100’üne total (p<0,001) kalça protezi uygulanmıştır. Koksartroz nedeniyle opere edilenlerin
%99,1’inde çimentosuz teknik kullanılmıştır (p<0,001). Hastanede yatış süresi koksartroz
nedeniyle opere edilenlerde (p=0,005), YBÜ yatış ihtiyacı (p<0,001) ve mortalite oranı (p=0,011)
ise femur boyun kırığı nedeniyle opere edilenlerde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazladır.
Sonuç
Çalışmamızın sonucu; her iki endikasyonda uygulanan operasyon teknikleri ve kullanılan
endoprotezler neredeyse aynı olsa da, hastaların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri ile
eşlik eden komorbiditeleri nedeni ile operasyon sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonların, tedavi
sonuçlarının ve surveyin gruplar arasında farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Her ne kadar uygulanan operasyon iki grupta da aynı ve/veya çok benzer olsa da, hasta bir bütün
olarak değerlendirilmeli; yaş, eşlik eden komorbid hastalıklar, travmaya sekonder ortaya
çıkabilecek hemodinamik bozukluklar açısından daha riskli olan kalça kırığı hastalarında preoperatif
ve postoperatif takipte dikkatli olunarak morbidite ve mortalitenin düşürülmesine katkı
sağlanılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Femur boyun kırığı, koksartroz, kalça artroplasti

[PS-06]
Kronik Hemodiyaliz Hastasında Spontan Bilateral Quadriceps Tendon Rüptürü:
Olgu Sunumu
Umur Batak1, Mehmet Kurt1, Serkan Tiryakioğlu1, Turan Cihan Dülgeroğlu1, Fatih Karaaslan2
1
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ortpedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Kütahya
2
Özel Dünyam Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Kayseri
Giriş;
Travma öyküsü olmaksızın spontan bilateral quadriceps tendon rüptürü nadir rastlanan bir
durumdur.Genellikle sistemik hastalıklar temelinde karşımıza çıkmaktadır.Diyabetes
Mellitus,gut,kronik böbrek yetmezliği,hiperparatiroidizm,sistemik lupus eritematozis,vitamin D
yetersizliği,obezite bu hastalıklara örnek olarak verilebilir.Bu hastalıkların yanı sıra lokal steroid
uygulaması,sistemik steroid kullanımı,insülin,amlodipine,metoprolol,düşük doz statin kullanımı gibi
medikal tedaviler de etiyolojide yer almaktadır.Bilinen ilk olgu Stanier ve Palmer tarafından 1949
yılında bildirilmiştir.Bilateral quádriceps olgularında tanı ilk olarak klinik şüphe ile
konulmaktadır.Başvurular genellikle dizin ön kısmında ani,keskin bir ağrı,palpasyonda tendon
izdüşümde boşluk vardır,diz eklemi fleksiyon postüründe olmaktadır.Tanı amacıyla en çok kullanılan
tetkik manyetik rezonans görüntülemedir.
Spontan bilateral quadriceps rüptürü olan kronik hemodiyaliz hastası olgusunu sizinle paylaşacağız.
Olgu:
52 yaş erkek hasta travma öyküsü olmaksızın her iki dizde ağrı nedeniyle acil serviste
değerlendirildi.Fizik muayenesinde her iki patellanın proksimal bölgesinde
ağrı,hassasiyet,çukurlaşma olduğu;aktif ekstansiyon yapamadığı görüldü.Hastanın diyabetes
mellitustan takipli ve 12 yıldır kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz aldığı öğrenildi.Klinik
şüphe üzerine çekilen USG ve MR görüntülemede bilateral quadriceps tendon rüptürü görüntüsü
saptandı.Her iki alt ekstremize ekstansiyonda uzun bacak atele alındı ve servise yatışı
sağlandı.Preoperatif hazırlıkları tamamlanan hasta;her iki diz longitudinal kesi ile rüptüre tendona
ulaşıldı,ikişer adet anchor tendon onarımı sağlandı.Postoperatif ekstansiyonda uzun bacak atele
alındı.Hasta 8 hafta boyunca ekstansiyonda uzun bacak atel ile takip edildi.Sonraki ilk kontrol
muayenesinde ateller çıkarıldı;sağ diz fleksiyonu 35-40 derece sol diz fleksiyonu ise 45-50 derece
olarak ölçülmüştür.Hasta iki adet kanedyen ile hareketli hale gelmiş olup açı ayarlı dizlik ile takibe
geçilmiştir.Dizlik 0-60 derece fleksiyon yapabilecek durumda iken 3 hafta takip sağlanmıştır.Kontrol
muayeneleri devam eden hastanın eklem açıklığı 60-90 derece fleksiyon ve tam ekstansiyon olarak
ölçülmüştür.Hasta iki adet kanedyen ile ambuledir.
Tartışma:
Birçok sistemik hastalıkla birlikte görülebilen spontan bilateral quadriceps tendon rüptürü olguları
temelde tendonda birikime neden olan,kollajen üretimine etki eden sebeplerden
kaynaklanmaktadır.Bizim olgumuzda kronik böbrek yetmezliğinden kaynaklanmıştır.Aslında halen
temel mekanizma çözülememiş olup,KBY olgularında bozulan kollajen yapısı,biriken
amiloidoz,asidoz,üre dengesizliği gibi durumların etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca eşlik eden
hiperparatiroidinin etkisi yadsınamaz durumdadır. Hiperparatidizmin osteoklastik aktiviteye neden
olarak tendon-kemik bağlantı bölgelerinde subtendinöz olarak zayıflamaya bağlı spontan rüptür
ihtimalini arttırdığı düşünülmektedir.
Sonuç:
Kronik böbrek yetmezliği olan hemodiyaliz hastalarında spotan bilateral quadriceps sıklığı görece
artmış olup,hastaların günlük egzersiz ve hareketlerinde dikkatli olması buna yönelik hareketleri
düzenlemesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Kronik Hemodiyaliz, Spontan Tendon Rüptürü, Tendon Rüptürü

[PS-07]
Direk anterior yaklaşım kullanılarak total kalça protez cerrahisinin en az dört
yıllık takip sonuçları
Abdülhalim Akar1, Mehmet Erdem2, Ahmet Can Erdem3, Necmettin Turgut4, Levent Bayam5, Buğra
Altunay6, Deniz Gülabi7
1
Emsey Hastanesi
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi
3
Bezmi Alem Üniversitesi Tıp Fakiltesi
4
Acıbadem Atakent Hastanesi
5
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
6
Sultanbeyli Devlet Hastanesi
7
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Amaç: Bu çalışmanın amacı, direk anterior yaklaşım kullanılarak tek cerrah tarafından uygulanan
ve en az 4 yıl takip edilen total kalça artroplastisi ile tedavi edilmiş hastaların klinik ve radyolojik
sonuçları değerlendirilmesi, elde edilen sonuçların literatürdeki farklı cerrahi yaklaşımlar ile
karşılaştırılmasıdır.
Gereç-Yöntem: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniği’nde, 2016-2018 yılları arasında, direk anterior yaklaşım kullanılarak total kalça
protezi uygulanan ve düzenli takipleri yapılabilen 37 hasta, 42 kalça çalışmaya alınmıştır. Bütün
olgularda direk anterior yaklaşım cerrahi tekniği tercih edilmiştir. Ameliyat öncesi ve ameliyat
sonrası 12.ayda Harris kalça skorları ve alt ekstremite fonksiyonel skorları kayıt edildi. Elde edilen
skorlar ile cinsiyet, tanı, vücut kitle indeksi, yürüme zamanı, yatış süreleri ve inklinasyon açısı
arasındaki ilişki araştırıldı.
Bulgular: Olguların 26’sı kadın (%70,3), 11’i erkek (%29,7) olup yaş dağılımı 26 ile 76 arasında ve
ortalama yaş 51.2 idi. Hastalar ortalama 58 (48-72) ay takip edildi, sonuçlar klinik ve radyolojik
olarak değerlendirildi. Ameliyat öncesi ortalama 48 olan Harris skoru ameliyat sonrası 12. Ayda
95,4 olarak bulundu. Harris kalça skorundaki düzelme ile cinsiyet, yaş, VKİ, postoperatif inkilasyon
açısı ve yatış süreleri arasında anlamlı bir fark görülmedi. Hastalarımızın birinde, erken dönem
anterior dislokasyon görüldü kapalı olarak redükte edildi. İki hastada cerrahi sırasında
ekartasyonun oluşturduğu cilt problemi lokal yara bakımı ile tedavi edildi. Bir hastada derin doku
enfeksiyonu gelişti ve protez çıkarılıp antibiyotikli spacer yerleştirildi. Üç hastada n.cutaneus
femoralis lateralis duyu alanında hissizlik oluştu hastaların şikayetleri 3 – 6 ay kontrollerinde
kayboldu. 3 hastada kalkarda’da oluşan fissur kablo ile tespit edildi. 2 olguda, ekartasyona bağlı
trokanter majör tipinde non deplase kırık oluştu ve tespit gerektirmeksizin iyileşti. Dört yıllık
takiplerde hastalarda septik veya aseptik gevşeme görülmedi. Hiçbir hastaya revizyon cerrahisi
uygulanmadı
Sonuç: Yaptığımız çalışmada, direk anterior yaklaşım kullanarak uygulanan total kalça protezi,
uygun endikasyon ve cerrahi teknikle yapıldığında hastalarda başarılı ve hızlı fonksiyonel sonuçlar
elde edildiği görülmektedir. Literatür ile karşılaştırıldığında erken dönemde diğer yaklaşımlara göre
daha hızlı iyileşme görülmekte fakat orta ve uzun dönemde yaklaşımlar arasında fark
görülmemektedir.
Anahtar Kelimeler: total kalç artroplastisi, direk anterior yaklaşım, uzun dönem takip

[PS-08]
Kapalı Tespiti Denenmiş Büyük Parçalı Distal Falanks Kırığı Revizyonunda
Alternatif Yöntem Olarak Pull-out: Bir Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden
Geçirilmesi
Erdem Can, Burak Günaydın
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
Giriş: Distal falanks anatomik yerleşimi nedeniyle elde travmaya sık maruz kalır ve yaralanır. Küçük
cisimlerin alınması, yazı yazma, düğme ilikleme, bilgisayar kullanımı veya enstrüman kullanımı gibi
günlük işlevlerin sürdürülebilmesinde elin distal falanksı birincil rol oynar ve bu kırıkların
iyileşmesindeki sorunlar hastanın günlük yaşamını doğrudan etkileyebilir.
Vaka: 30 yaşında erkek hasta sol el 2. parmağına ağırlık düşmesi ile dış merkezde takibe alınmış.
7. Gününde kliniğimize başvuran hasta için sol el 2. Parmak distal falanks kapalı kırığı için
operasyon planı ile hazırlık başlandı. Blok anestezi altında kırığı kapalı redükte edilen hasta için
multipl Kirschner telleri ile tespit yapıldı. Post-operatif görüntülemelerinde dizilim uygun
görülmeyen hasta ertesi gün açık cerrahi için yeniden ameliyata alındı. Distal interfalangeal eklem
düzeyinden Bruner insizyonu ile girilen hastada cilt cilt altı geçildi. Dijital sinir korunarak kırık
hattına ulaşıldı ve redüksiyon sağlandı. Sonrasında enjektör yardımı ile propilen süturlar kırık
içinden geçilerek tırnak üzerinde steril düğme üzerinde bağlandı. Skopi ile dizilim görüldü. Hasta
için 2 hafta süreli atel uygulandı ve sonrasında hareket başlandı. Pull-out yöntemi uç uca onarımı
mümkün olmayan fleksör tendon yaralanmalarında kullanılabildiği gibi elde fleksör tendon
avulsiyon kırıklarında da tercih edilmektedir. Biz burada multipl K Teli ile kapalı olarak tespit
denediğimiz büyük fragmanlı bir kırığın revizyonundan kemikte olası ufalanmayı da göz önüne
alarak vida ile tespite alternatif olarak pull out yöntemini tercih ettik.
Sonuç: Distal falanks kırık iyileşmesinde meydana gelecek komplikasyonlar günlük ince işlerin
yapılmasını olumsuz etkileyebilir. Gecikmiş yahut büyük parçalı avulse kırıklarda kapalı
redüksiyonun yeterli olmayabileceği göz önüne alınmalı ve gereğinde açık cerrahi düşünülmelidir.
Komplikasyona ve parçalanmaya açık distal falanks kırıklarının kolay ulaşılır malzemeler ile
uygulanabilen pull-out yöntemi ile tedavisi alternatif çözüm sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: distal, falanks, kırık, komplikasyon, pull-out

[PS-09]

Tek Taraflı Bikompartmantal Total Diz Artroplastisinde Gün Tercihinin Hastane
Yatış Sürelerine Etkisi ve Maliyet-Etkinlik Analizi
Kaya Turan, Tuğrul Ergün, Görkem Muratoğlu, Haluk Çabuk, Çağatay Öztürk
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
Giriş: Diz artroplastisi sonrası hasta bakım kalitesinden ödün vermeden, hastane yatış süreleri ve
maliyetleri en aza indirmeye yönelik çalışma ve araştırmalar gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Yatış süresinin uzaması ekonomik yükün artmasına neden olabilecek faktörlerin başında yer
almaktadır. Bu çalışmamızın amacı geniş çaplı sağlık hizmeti sunan hastaneler grubunda tek taraflı
primer total diz artroplastisinde ameliyat gününün hastane yatış süresi üzerine etkisini
değerlendirmek ve ekonomik yükleri azaltmaya yönelik çıkarımlar sağlamaktır.
Yöntem: Mart 2020 ve Ocak 2022 yılları arasında MedikalPark grup hastanelerinde (MLPCare)
Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) göre P612420 kodlu işlem yapılan hastalar Hastane Bilgi Yönetim
Sistemi (Wanalyzer) üzerinden retrospektif olarak tarandı. Aynı günde veya yatışta iki taraflı TDA
uygulanan, TDA ile birlikte aynı seansta tetik parmak, karpal tünel sendromu, ayak parmak
artrodezi, girişimsel artroskopi gibi herhangi ikincil cerrahi uygulama yapılan veya erken dönem
komplikasyon gelişen hastalar değerlendirme dışı bırakıldı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, cerrahi günü
ve yatış süreleri değerlendirilerek tek yönlü varyans analizi ile istatistiksel analiz uygulandı.
Sonuç: Çalışmamızda toplam 743 tek taraflı total diz artroplastisi uygulanan hastaların verileri
değerlendirildi. 648 (87,1%) kadın, 95 (12,9%) erkek hastanın ortalama yaşı 67,17 (43-92) olarak
belirlendi. Hastane yatış süresi ortalaması 3,32 (2-14) gün olduğu görüldü. Hastaların 37,4%’ünün

kış aylarında cerrahi tedavi uygulandığı ve bunu sırasıyla yaz (23,9%), sonbahar (20,4%) ve
ilkbahar (18,3%) aylarının takip ettiği görüldü. Haftanın günlerine göre yapılan analizde en kısa
yatış sürelerinin Cumartesi (3,15 gün) ve Salı (3,18 gün) günleri yapılan cerrahilerde olduğu, en
uzunların ise Cuma (3,62 gün) ve Çarşamba (3,47 gün) olduğu görüldü. İstatistiksel
değerlendirmede gruplar arası Post Hoc analizinde Cumartesi günü cerrahi uygulanan hastaların
Cuma gününe göre anlamlı derecede daha kısa süre hastanede yattıkları saptandı (p=0,049).
Çıkarımlar: Artroplasti uygulamalarında hastane yatış sürelerini ve dolayısıyla masrafları
azaltmaya yönelik planlamalarda ameliyat günü tercihi de gözardı edilmemesi gereken bir
unsurdur.
Anahtar Kelimeler: Diz Artroplastisi, Hastane Yatış Süresi, Maliyet-etkinlik, Cerrahi Günü

[PS-10]
Nadir bir olgu: Tibia proksimal kırığı ile birlikte patella kırığı
Turan Cihan Dülgeroğlu1, Fatih Karaaslan2, Mehmet Kurt1, Süleyman Kaan Öner1, Umutcan
Koputan1
1
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı,Kütahya
2
Özel Dünyam Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kayseri
GİRİŞ
Tibia proksimal kırığı tüm kırıkların yaklaşık %1’ini oluşturan sıklıkla künt travma sonrası meydana
gelir. Patella kırıkları tüm kırıkların %1’inden daha az sıklığa sahip künt travmlar sonucu oluşan
kırıklardır. Tibia proksimal kırığında patellar tendon rüptürü görülmekle beraber litaratürde patella
kırığının olduğu vakaya rastlanılmamıştır. Bu vakada tibia proksimal kırığı ile patella kırığının
görüldüğü olguyu sunacağız.
OLGU SUNUMU
34 yaş erkek hasta 2 gün önce sol dizinin üzerine düşmesi sonrası acil serviste değerlendirildi.
Hastanın daha önce acil servise başvurduğu direk grafisinde herhangi bir patoloji saptanmadığı ve
ortopedi polikliniğine yönlendirildiği öğrenildi.
Hastanın ağrısının geçmemesi üzerine acil servise tekrar başvurması sonrası yapılan muayenesinde
sol dizde şişlik, eklem hareketlerinde kısıtlılık, palpasyonla ciddi ağrı mevcuttu.
Açık yarası yoktu ve distal nabızları açıktı.
Nörolojik muayenesinde ayak dorsifleksiyon yapamıyordu.
Acil serviste çekilen x-ray görüntülemelerinde sol tibia plato kırığı(schatzke tip2) ve patella lateralvertikal kırığı görüldü.
Hastanın sol alt ekstremitesi uygun redüksiyon sonrası ekstansiyonda uzun bacak atele alındı.
Sol alt ekstremite elevasyona alındı ve soğuk uygulama başlandı.
Hasta operasyona alındı.Sol alt ekstremite uygun boyama ve örtmeyi takiben operasyona başlandı
Sol patella lateralinden uygun redüksiyon sonrası skopi görüntülemesi altında 2 adet transvers
başsız vida ile patella kırığı stabilize edildi.
Tibia plato kırığı için uygun kapalı redüksiyon sonrası tibia proksimal-lateralinden,tibia proksimalmedialinden 1er adet kırık hattına dik olacak şekilde 5mm'lik şanz atıldı
Tibia şaftına 2 adet şanz atılması sonrası eksternal fiksatör kuruldu.
Post-op yapılan fizik muayenesinde distal nabızlar açıktı.Ayak dorsifleksiyon yapamıyordu.
Yara yerinin temiz olmasının ardından hasta post-op 3.günde taburcu edildi ve poliklinik kontrolüne
çağrıldı.
Post-op 30 günde çekilen grafisinde kallus dokusu görüldü.Uzun bacak atel çıkarıldı ve hareket
başlandı.
Anahtar Kelimeler: Peroneal sinir arazı, Tibia plato kırığı, Birlikte görülen kırıklar, Nadir bir olgu

[PS-11]
A case of total hip arthroplasty infected with A.Baumannii treated with dair
(debridment antibiotics and implant retention)
Serdar Hakan Başaran, Alkan Bayrak, Neşet Tang, Behlül Dönmez
bakırköy dr.sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi
Background: Prosthetic Joint Infection (PJI) is a devastating complication of arthroplasty. The PJI
commonly needs a two-staged revision procedure with high complication rates. If the causative
microorganism is Acinetobacter Baumannii, treatment is even more complicated. The treatment of
PJI with multi-drug resistance gram-negative bacteria without implant removal is a rare condition.
Anahtar Kelimeler: Acinetobacter Baumannii, colistin, DAIR

[PS-12]
Nadir bir olgu: Açık distal tibia kırığına bağlı tibialis anterior tendon rüptürü
olgu sunumu
Turan Cihan Dülgeroğlu1, Fatih Karaarslan2, Mehmet Kurt1, Emre Çilingir1, Bilgehan Ocak1
1
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
2
Özel Dünyam Hastanesi Kayseri
Amaç: Bu çalışmanın amacı tibia kırıklarına eşlik edebilen literatürde nadir rastlanan, hastanın fizik
muayenesinde gözden kaçabilecek, TAT(tibialis anterior tendonu) rüptürünü vurgulamak ve
tedavisinde semitendinosus ve gracilis tendonları kullanılarak yapılan tendon rekonstrüksiyonu ve
sonuçlarını anlatmaktır.
Yöntem: 4 metre yükseklikten düşme ile sağ tibia ve fibula açık kırığı (Gustilo Anderson Tip1) ile
acil servise başvuran hasta acil serviste değerlendirildi. Hasta kırığa bağlı ağrı nedeniyle detaylı
fizik muayeneye izin vermedi. Hastanın ayak bileği dorsofleksiyon muayenesi yapılamadı. Cerrahi
operasyon amacıyla yatışı yapılan hastaya açık kırığa uygun antibiyoterapi tedavisi başlandı.
Cerrahi tedavisinin ilk aşamada eksternal fiksatör kurulup açık yaranın iyileşmesi beklendi. İkinci
aşama definitif cerrahiye geçilen hastada anterior curvilinear insizyon ile kırık hattına ulaşıldı,tibia
medialden ve lateralden plaklama ile osteosentez yapıldı. Operasyon sırasında tibialis anterior
tendonun rüptüre olduğu farkedildi. Rüptür gapinin 4 cm’den fazla olması nedeniyle primer
sütürasyon ve tendon transferi ile tamir edilemeyeceği anlaşıldı. Hastaya semitendinosus ve gracilis
tendonları kullanılarak tendon rekonstrüksiyonu yapıldı.
Bulgular: Litaretür incelendiğinde tibia kırığına bağlı TAT rüptürünün nadir olduğu görüldü. Bildirilen
vakaların çoğu ise kapalı kırık tarzı avülsiyon yaralanmaları olduğu görülüp açık tibia kırığına bağlı
TAT rüptürü daha önce hiç bildirilmemiştir. Hastamızın definitif cerrahi sırasında TAT rüptürü olduğu
anlaşılmış olup hastanın tendon rekonstrüksiyonu sonrası ayak bileği dorsofleksiyon muaneyesinin
olağan olduğu gözlendi.
Çıkarımlar: Tibia kırıklarında çok nadir görülen TAT rüptürü ilk muayenede kırığın oluşturduğu
ağrıya bağlı olarak gözden kaçabilir. Bu yüzden tibia kırıklarında ayak bileği tibialis anterior tendon
muayenesi dikkatlice yapılmalıdır. Ayrıca rüptür gapinin büyük olması nedeniyle semitendinosus ve
gracilis tendonları kullanılarak yapılan tendon rekonstrüksiyonun yüz güldürücü sonuçlar verdiği
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: tibialis anterior tendon rüptürü, tibia kırıkları, tendon rekonstrüksiyonu, açık
yaralanma

[PS-13]
Suprakondiler humerus kırığı sonrası gelişen brakial arter disseksiyonu; vaka
bildirimi
Enes Muhammed Karataş1, Mehmet Salih Söylemez1, Mehmet Mete Oruç1, Mehmet Dedemoğlu2
1
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
2
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
Amaç: Suprakondiler humerus kırıkları(SHK), tüm üst ekstremite kırıklarının%55 ila 80'ini
oluşturan başlıca pediatrik kırıklardan biridir.Bu kırıklara %14-18 civarında arter yaralanmasının
eşlik edebildiği ve genellikle bu yaralanmaların arteryel tromboz oluşması şeklinde ortaya çıktığı
bildirilmiştir.Bu sunumda SKH kırığı sonrası brakial arter disseksiyonu gelişen bir vaka örneğini
paylaşmayı amaçladık.
Yöntem: 11 yaş erkek hasta düşme sonucu acil servise başvurdu. Yapılan tetkiklerde deplase kapalı
Gartland tip 3 SHK saptandı.Nörolojik muayenesinde motor ve duyusal defisit izlenmedi. Kapiller
dolumunun uzadığı,parmak uçlarının siyanoze olmaya başladığı,brakial ve radial arter nabzının
alınamadığı saptandı.Uzun kol atel ile geçici stabilizasyon sonrasında aynı klinik bulgular devam
edince ve doppler USG yapılamaması nedeni ile BT anjiografi çekildi.BT anjio;brakial arter distalde
antekubital bölgede laserasyon şüphesi olduğunu ortaya çıkardı.Hasta acil olarak pediatrik kalp ve
damar cerrahı eşliğinde ameliyathaneye çıkarıldı.Genel anestezi altında öncelikle tarafımızca sağma
manevrası yapıldıktan sonra kapalı olarak redükte edildi.2 adet lateralden 1 adet medialden
perkütan pin ile fikse edildi.Redüksiyon sonrası hastaya yapılan muayenede distal nabızların
alınamadığı ve kapiller dolumun hala uzun olduğu görüldü.Kalp ve damar cerrahi ile birlikte dirsek
ön yüzünden S insizyonla girildi.Brakial artere ve vene ulaşıldı. Arterde tunika intimada disseksiyon
olduğu, kırık alanının 3 cm distaline 3 cm proksimaline uzandığı saptandı. Önce tamir denendi
ancak primer tamir sonrası arterin hala çalışmadığı görüldü.Bu nedenle disseke olan kısımlar eksize
edildikten sonra Bazilik ven greft olarak alındı ve Brakial arter tamir edildi.Distal nabızların geldiği
görülünce işleme son verildi. Uzun kol atele alındı.
Bulgular: Hastanın ateli ameliyat sonrası takiplerinde 3 hafta kadar tutulup K telleri 6.haftada
kaynama tamamlandıktan sonra çekildi.3. Ayında hastanın eklem hareket açıklıkları normal sınırlara
ulaştı ve fonksiyonel bir araz kalmadı.
Çıkarımlar:Deplase SKH kırığı bulunan hastaların nörovasküler muayenelerinin doğru yapılması
oldukça önemlidir.Nabızsız fakat iyi perfüze kırıklar 24 saat takip edilerek, nabızlar normal seviyeye
geliyor ise damar müdahalesi gerekmez. Ancak Nabızların hiç alınmamadığı ve kollateral
dolaşımında yetersiz olduğu vakalarda mutlak damar müdahalesi gerekmektedir. Nadir de olsa bu
arter yaralanmaları disseksiyon olarak karşımıza çıkabilir. Disseksiyon tipi arter yaralanmalarında
en ciddi problemin proksimalde disseksiyonunun nerede sonlandığının bilinmesinin mümkün
olamayabileceğidir. Bu nedenle bu tip yaralanmaları olan hastaların Bt anjioları mutlaka ayrıca
disseksiyon olup olmadığı açısında da değerlendirilmedir. Bizim vakamızda disseksiyonun kısmen
kısa bir segmentte oluşması nispeten yapılan müdahaleyi kolaylaştırmıştı.
Anahtar Kelimeler: brakial arter diseksiyonu, nabızsız kol, suprakondiler kırık

[PS-14]
Avülsiyon kırığı mı, tümör mü?
Sepehr Asadollahmonfared, Ahmet Ersoy, İsmail Büyükceran, Sina Coşkun, Nevzat Dabak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Samsun
Amaç: Özellikle sporcularda görülen spina iliaka anterior superior ve spina iliaka inferior avülsiyon
kırığı olan 2 adet hastanın uzun dönem takiplerinde kırığın tümör şüphesi ile araştırılmasını konu
alan olguları tartışmayı amaçladık.
Yöntem: 12 yaşında 4 ay önce futbol oynarken sağ kasığında ağrı hisseden hasta ağrısı geçmemesi
üzerine başvurduğu merkezde sağ spina iliaka anterior superiorda kitle şüphesiyle takip edilmiş.
Hastanın yapılan fizik muayenesinde sağ inguinal bölgede özellikle yürüdüğü zaman artan ağrısı
mevcuttu.

Eklem hareketleri doğaldı. Sağ spina iliaka anterior superiora denk gelen bölgede ele gelen sert
kitle mevcuttu. Kitle üzerinde hassasiyet yoktu. Çekilen direk grafide sağ spina iliaka anterior
superiorun hemen antero inferiorunda düzensiz şekilli kemik dansitesinde kitlesel lezyon mevcuttu
(Şekil 1).
İkinci olguda 42 yaşında erkek hasta yaklaşık 6 ay önce yine futbol oynarken sağ kasığında ağrı
hisseden hasta yine dış merkezde sağ spina iliaka anterior inferior bölgesinde kitle şüphesiyle takip
edilmiş. Hastanın ağrısı giderek azalmış ancak kaybolmamış. Yürürken ve koşarken ağrısı
artıyormuş. Fizik muayenede sağ kalça aktif fleksiyonunda ağrı mevcuttu. Eklem hareket açıklıkları
doğal olup diğer fizik muayene bulguları doğaldı. Hastanın direk grafisinde spina iliaka anterior
inferiora uyan bölgene kemik dansitesinde düzensiz şekilli kitle lezyonu mevcuttu (Şekil 2). Her iki
hastanın öz geçmiş ve soy geçmişlerinde özellik yoktu.
Bulgular: Her iki olgunun çekilen bölge BT (Bilgisayarlı tomografi) ve MR (Manyetik rezonans
görüntüleme) bulguları avülsiyon kırığı ile uyumlu geldi. İlk olguda spina iliaka anterior superior
kasının, ikinci olguda ise rektus kasının uyguladığı kuvvete bağlı avulsiyon kırığı tespit edildi. Her iki
hastaya konservatif tedavi planlanarak hastalar kontrole çağırıldı.
ÇIKARIMLAR: Pelvisteki avüsiyon kırıkları en sık spina iliaka anterior ve superiorda görülmektedir.
Travmanın uzun dönem takiplerinde kitle lezyonu olarak karşımıza çıkarak yapılan
değerlendirmelerde tümöral yapılarla karışabilmektedir. Doğru tanı koyulduğu takdirde konservatif
uçlar tedavilerle takiplerinde iyi sonuçlar alınmaktadır. Fonksiyel bir kısıtlılık oluştuğunda ise cerrahi
tedavi akla getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Avülsiyon, SİAİ, SİAS, Tümör

[PS-15]
Savaş yaralanmasına bağlı enfekte yumuşak doku defektlerinin tedavisinde
otolog deri grefti üzerinden vakum yardımlı kapama cihazı uygulaması
Mahmut Enes Kayaalp1, Oğuzhan Korkmaz2, Mehmet Akif Çaçan2, Kadir Uzel2, Merdan Artuç2,
Adnan Kara2
1
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2
İstanbul Medipol Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji
Amaç: Geniş ve açık yumuşak doku defektli ekstremite yaralanmaları, tedavi eden hekim için
zorluk teşkil etmektedir. Enfekte ve defektli yumuşak doku, kapsamlı bir tedavi yaklaşımı gerektirir.
Bu çalışma, enfekte ve geniş yumuşak doku defektleri olan nispeten büyük bir hasta grubunda
uygulanan tedavi ve klinik takip sonuçlarını sunmayı amaçlamıştır. Hipotez, vakum yardımlı
kapama cihazının greft yatağında eksüda toplanmasını azaltacağı ve yara yatağına negatif basınç
uygulayarak greftin iyileşme başarısını artıracağıdır.
Yöntem: Çalışmaya, lokal veya serbest flep kullanılması gerekmeyen açık, defektli yumuşak doku
yaralanması olan 37 hasta dahil edildi. Tüm yaralanmalar savaş travmasıydı. Tüm hastalar
uluslararası olarak, akut veya subakut dönemde tedavinin yapıldığı merkeze nakledilmişti.
Hastaneye girişte yara kültürü örnekleri alındı. Yara debride edildi ve vakum yardımlı kapatma
(VAC) cihazı uygulandı. Cihaz sürekli aspirasyon modunda 100 mmHg'ye ayarlandı. Cerrahi
debridman haftada iki kez tekrarlanırken aynı anda kültür testi için numuneler toplandı ve ardından
VAC cihazı yeniden uygulandı. Negatif kültür sonucu elde edilmesi, bölünmüş kalınlıkta deri grefti
uygulanması için bir gösterge olarak kullanıldı. Deri grefti bıçağı kullanılarak otolog deri grefti elde
edildi (Şekil 1). Deri grefti defektli sahaya yerleştirildi ve üzerine parafin gazlı bez uygulandı (Şekil
2). Bez üzerine VAC cihazı sürekli modda 100 mmHg'de negatif emme basıncı uygulayacak şekilde
yerleştirildi ve beş gün sonra VAC uygulaması sonlandırıldı.
Bulgular: Ortalama hasta yaşı 31,6±13,2 idi. Hastaların tamamı erkekti. Tüm yaralanmaların 32'si
(%86) alt ekstremite yerleşimliydi. Ortalama yaralanma süresi 14,9±7,6 gün (orta=14, min=4,
maks=30) idi. Ortalama yara boyutu 43,3±47.6 cm2 idi. Tüm hastalarda farklı mikroorganizmalar
ile enfekte kültür pozitif sonuçlar elde edildi. Ortalama intravenöz antibiyotik tedavi süresi
26.8±13.9 gündü. Negatif kültür sonucu elde edilene kadar ortalama VAC cihazı uygulaması sayısı
7.9±5.4 idi. Tüm hastaların yaraları başarılı bir şekilde kapandı.

Sonuç: Deri greftine yerleştirilen parafin gazlı bez üzerinden VAC cihazı uygulaması ile greft
yatağında ödem sızıntısı ile ilişkili komplikasyonlar azaltılabilmiş ve deri greftinin yatağına sorunsuz
adaptasyonu sağlanabilmiştir. Genel olarak, ilk kültür testi sonuçları ışığında uygun antibiyotik
tedavisi başlanarak debridman ve VAC uygulaması, ve ardından kültür negatif sonuç elde edildikten
sonra otolog deri grefti üzerinden vac uygulanması ekstremitelerin enfekte ve defektli yumuşak
doku yaralanmalarında mükemmel sonuçlar sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: yara iyileşmesi, debridman, deri nakli, yumuşak doku yaralanması,
enfeksiyon kontrolü

[PS-16]
Kliniğimizde uygulanmış olan primer kalça ve diz protezlerinde erken dönem
periprostetik eklem enfeksiyon sonuçları
Lercan Aslan1, Bedri Karaismailoğlu2, Kürşat Mahmut Özşahin2, Cumhur Deniz Davulcu2, Gökhan
Kaynak2, Önder Aydıngöz2
1
Koç Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
Giriş:
Periprostetik eklem enfeksiyonları, insanların beklenen yaşam sürelerinin artması ile yaygınlaşan
total eklem artroplastilerinin korkutan komplikasyonlarındandır. Hastalar üzerindeki etkilerinin
haricinde, ülke ekonomisi için de ciddi yük oluşturmakta olan bu komplikasyonun akut formu,
nazokomiyal ve önlenebilirdir. Hastane ile ameliyathane ortamlarının kalitelerini arttırmayı ve
hastalara bağlı faktörlerin tanımlanarak çözümlenmesini hedefleyen çalışmalar mevcuttur.
Amaç:
Bu klinik araştırmada; bir yıllık süreç içinde gerçekleştirilen Primer Total Kalça Artroplastisi (TKA)
ve Primer Total Diz Artroplastisi (TDA) vakalarındaki akut periprostetik eklem enfeksiyonlarının
insidansının belirlenmesi amaçlandı.
Hastalar ve Yöntem:
15 Şubat 2015 ile 16 Şubat 2016 tarihleri arasında, 89 hastaya TKA, 123 hastaya TDA olmak üzere
toplamda 212 artroplasti cerrahisi gerçekleştirilmiştir. Ameliyathane altyapısı ile hasta hazırlıkları,
2013 yılında yayımlanan periprostetik eklem enfeksiyonlarının teşhisi ve önlenmesi kılavuzuna göre
yapılmış ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon komitesi ile işbirliği sağlanmıştır.
Sonuç:
TKA yapılan hastaların yaş ortalaması 51.66 (min. 16; maks. 90), TDA yapılan hastaların yaş
ortalaması ise 65.30 (min. 30; maks. 85) olarak saptanmıştır. Enfekte olan hastalardan biri TKA
sonrası (%1.1); üçü ise, TDA sonrası (%2.4) görülmüştür. Tüm kalça ve diz artroplastileri
değerlendirildiğinde enfeksiyon oranı %1.8’tir.
Çıkarım:
Elde ettiğimiz sonuçlar, diğer insidans belirten yayınların sonuçları ile benzerdir. Literatürde yaygın
yer tutmakta olan, enfeksiyon oranını iyileştiren faktörlerden olan cerrahi öncesi hasta tarafından
mupirocin kullanımının ve kloreksidin duşu uygulamasının, cerrahi sırasında ve sonrasında
transfüzyon gereksiniminin azaltılması ile cerrahi saha temizliğinin kloreksidin ve povidon iyot ile
birlikte yapılmasının periprostetik eklem enfeksiyon riskini azalttığını düşünüyoruz. Özellikle
ameliyathane trafiğinin düzenlenerek, personele gerekli eğitimin verilmesi ile de daha iyi bir
enfeksiyon oranına ulaşabileceğimiz kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Periprostetik enfeksiyon, Artroplasti, Total kalça artroplastisi, Total diz
artroplastisi

[PS-17]
''Yüzen kol'' yaralanması. İpsilateral humerus distal segmenter açık cisim kırığı
ile birlikte omuz eklemi çıkığı olmadan humerus proksimal uç kırığı- Nadir bir
yaralanma
Utku Demirtaş
Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Edirne
Amaç:
Humerus cisim kırıkları tüm kırıkların %3-5’ini, humerus proksimal uç kırıkları ise %4-5’ini
oluşturur.Bu kırıklar birbirlerinden ayrı olarak yüksek oranda görülmelerine rağmen,humerus cisim
kırığı ile boyun kırığının birlikte görülmesi oldukça nadirdir.Yapılan literatür taramasında humerus
cisim kırığı ile birlikte boyun kırığı bulunan vakaların tamamına yakınına bu olgudan farklı olarak
omuz eklemi çıkığı eşlik etmektedir.Bu olgu sunumunun amacı,tedavi algoritması henüz
oluşturulmamış, nadir görülen yaralanma kombinasyonuna sahip kompleks kırıkta sonuçlanmış bir
tedavi örneği sunmaktır.
Yöntem-Gereçler:
52 yaşında sağ eli dominant kadın hasta,araç içi trafik kazası sonrası acil serviste
değerlendirildiğinde sağ tarafında omuz ve dirsek eklem hareketleri ağrılı,kısıtlı olup kırık muayene
bulguları,humerus distal lateralde 5x5 cm’lik açık yara ve radial motor sinir hasarı bulguları
görüldü.Dolaşım sorunu saptanmadı.Ayrıntılı değerlendirme sonrası hayatı tehdit edici
yaralanmasının olmadığı,radyografi değerlendirmesinde sağ tarafta deplase mandibula
kırığı,akromiyon nondeplase kırığı,humerus deplase boyun kırığı (AO sınıflaması 11B1) ile birlikte
humerus orta distal 1/3 seviyesine uzanan segmenter çok parçalı kırık (AO sınıflaması 12C2) varlığı
görüldü.
Bulgular:
Hasta ilk olarak lateral dekübit pozisyonunda açık kırık debridmanı (Gustilo-Anderson Tip 2) ve yara
bakımı sonrası posterior yaklaşımla segmenter cisim kırığı iki adet humerus anatomik kolon plağı
(LCP) ile tespit edildi.Operasyon sonrası radial motor sinir defisiti bulgularının geçtiği ve humerus
boyun kırığının instabil, deplase çok parçalı olduğu görüldü.Yumuşak dokuların iyileşmesi için 1
hafta beklendikten sonra şezlong pozisyonunda deltopektoral yaklaşımla proksimal humerus kırığı
için proksimal humerus kilitli plak (LCP) ile tespit edildi.Cerrahi sonrası en son yapılan yedinci ay
takibinde, grafilerinde humerus kırıklarının tamamen iyileştiği görüldü.Hasta 120 derecelik öne
fleksiyon ile 45 derecelik dış rotasyon hareketlerini yapabiliyordu.Hastanın ASES skoru
89.9,Constant skoru 72,QuickDASH skoru 9.1 olarak ölçüldü.
Sonuç:
İpsilateral humerus cisim ve boyun kırığı genellikle yüksek enerjili travma nedenli olup
nörovasküler yaralanma ile ilişkili olma ihtimali yüksek,boyun kırıkları deplase, cisim kırıkları da
instabil ve parçalıdır.Bu yaralanma kombinasyonu nadir olduğundan en uygun tedavi konusunda
fikir birliği yoktur bu da hasta yönetiminde zorluk yaratmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Açık kırık, Humerus segmenter cisim kırığı, İpsilateral humerus distal cisim
kırığı ile birlikte proksimal humerus kırığı, Proksimal humerus kırığı, Yüzen kol

[PS-18]
Acile gelen ortopedi hasta sayılarında iklim ve gün saati ilişkisi
Levent Bayam1, Eren Uyan2, Kadir Oznam1, Aysenur Guler1, Mehmet Erdem2
1
Medipol Üniversitesi, Ortopedi Anabilim Dalı, İstanbul
2
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Anabilim Dalı, Sakarya
Amaç:
Türkiye’de devlet hastanelerinde acil ücretsizdir ve genelde aile başvuru sayıları ortopedi de dahil
oldukça yüksektir. Acile gelerek ortopediye konsülte edilen hasta sayıları ile mevsimsel, gün
sıcaklığı ve yağmur ilişkisine bakmayı amaçladık

Yöntem:
Retrospektif olarak, yoğun bir üniversite hastanesi acil bölümüne gelen hastalardan ortopedi
konsültasyonu yapılanların 365 günlük datası 8 saatlik aralıklara bölünerek 2019 yılı için elde edildi.
Ayrıca bölgesel meteoroloji bölümünden günlük sıcaklık değişiklikleri ve yağmur miktarı yine aynı
yılın 365 günü için elde edildi ve bunların arasında ilişki excel dokümanına dönüştürülerek
istatistiksel olarak Pearson ve Spearman Korelasyon testleri ile Social Science Statistics programı
kullanılarak değerlendirildi. P < 0.05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular:
Hastalar en fazla günün 08:00 – 16:00 ve 16:00-24:00 saatleri arasında hastanemize başvurdular.
Başvuru zamanı mesai dışında yani 16:00-24:00 arasında en yoğun idi.
Hasta yoğunluğu bahar ve yaz aylarında (Nisan, Mayıs, Temmuz, Ağustos
(sıcaklık: 25.71±1.07 C derece, hasta sayısı: 48.57±8.94 ) ) ve yağmurun daha az olduğu, mevsim
ve günlerde daha fazla idi.. En az yağmur Nisan ( 0.63±1.44 m3/m2)ve Ağustos (0.37±1.28
m3/m2 ) aylarında tespit edildi.
Bütün yıla bakıldığında da sıcaklık (R=0.57, p< 0.0001) ve hem de yagmur miktarı (r=-0.216,
p=0.00017) ile ortopedik hasta başvurusu arasında anlamlı bir ilişki mevcut idi.
Sonuç:
Ortopedik hastaların hastaneye başvuru yoğunluğu ile hava sıcaklığı arasında pozitif, yağmur ile
arasında negatif bir ilişki tespit edildi. Bu bize ortopedi hastaların acile başvururken davranış
biçimini anlamak açısından önemlidir ve hastane organizasyonunda doktorların nöbet durum ve
sayılarını da düzenlemeye yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: acil ortopedi hastaları, iklimsel değişiklikler, mevsim sıcaklıkları, yağmur
miktarı, hasta davranışı
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Amaç
Bu çalışmanın amacı, çeşitli konsantrasyonlarda gümüş nanopartiküller (AgNP) içeren PMMA
(Polimetil metakrilat) yapılarında kemik çimentosunun antibakteriyel aktivitesini değerlendirmektir.
Materyal ve metodlar
Nisan 2020 ile Haziran 2020 arasında, PMMA kemik çimentosuna gümüş nanopartiküller ekleyerek
bunu göstermek için bir dizi deney gerçekleştirdik. Temel materyal olarak PMMA kemik çimentosu
(Cemex, Tecres Company, Verona, İtalya) kullanıldı. Daha sonra AgNP'lerin miktarını ve varlığını
değerlendirmek için 7 farklı numune hazırlandı. Antibakteriyel etkiyi belirlemek için agar difüzyon
yöntemi kullanıldı (Kirby-Bauer).
Sonuçlar
Kirby-Bauer tahlilleri, kemik çimentosuna eklenen AgNP'lerin, antibiyotik içermeyen veya sadece
teikoplanin yüklü çimento ile karşılaştırıldığında antimikrobiyal aktiviteyi arttırdığını göstermiştir.
AgNPs oranını artırmanın antimikrobiyal aktiviteyi daha da arttırdığı gözlendi.
Çözüm
Teikoplanin ve AgNP'ler çok sayıda kombinasyon halinde, kemik çimentosu mekanik gücünü
korurken sinerjik olarak antimikrobiyal aktiviteyi arttırır.
Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel etki, sement, gümüş nanopartikül
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