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Travmatik kondral ve osteokondral k›r›klar›n s›kl›¤› ve eklem dejenerasyonu geliﬂimindeki rolü tam olarak ortaya
konamam›ﬂt›r. Kondral k›r›klar›n tan›s› için travmatik dizi
de¤erlendirmede önemli ölçüt, kondral veya ostekondral
k›r›k olas›l›¤›n› ak›lda tutmakt›r. Osteokondral k›r›klarda
semptomatoloji daha belirgindir ve ço¤unlukla a¤r› ve hareket k›s›tl›l›¤› ile seyreden hemartroz ile kendini gösterir.
Hemartroz varl›¤›, osteokondral k›r›k tan›s›n› di¤er kondral patolojilere oranla daha kolaylaﬂt›r›r. Kondral ve osteokondral k›r›klar baﬂka eklemiçi patolojilerle birlikte de
görülebilir. Dizde bu k›r›klar›n oluﬂumuna yol açan iki temel mekanizma vard›r. Birincisi avulsiyon mekanizmas› veya do¤rudan darbenin yaratt›¤› impaksiyon mekanizmas›d›r. Daha s›k görülen ikinci yaralanma mekanizmas› ise dizin fleksiyon-rotasyon zorlamas›n› içerir. Bu akut patella
ç›k›¤›n›n da mekanizmas›d›r. K›k›rdak ve osteokondral lezyonlar›n tan› ve tedavisinde en iyi yöntemin artroskopik
yöntemler oldu¤u bilinmektedir. Osteokondral patolojilerde eklem yüzlerinin devaml›l›¤› tedavideki temel hedeftir.
Ostekondral k›r›klar›n internal fiksasyonla tedavisinin di¤er yöntemlere oranla halen en etkin ve uygulanmas› kolay
yöntemlerden biri oldu¤u literatür ve klinik deneyimlerimizde aç›kça izlenmiﬂtir.

The incidence of traumatic chondral and osteochondral
fractures and their role in the development of joint degeneration are not fully elucidated. While assessing traumatic knee injuries, one important criterion for the diagnosis
of chondral fractures is to remember the possibility of a
chondral or osteochondral fracture. Symptoms in osteochondral fractures are more obvious and cause severe
pain and difficulty in movement of knee with hemarthrosis. The presence of hemarthrosis facilitates the diagnosis
of an osteochondral fracture. Chondral and osteochondral fractures may be associated with other intraarticular
pathologies. There are two main mechanisms of these
fractures, including a direct effect causing avulsion or
impaction and, a more common mechanism, flexion-rotation force to the knee, which is also the mechanism for an
acute patellar dislocation. It is known that arthroscopic
treatment is the best method for the diagnosis and treatment of chondral and osteochondral fractures. In osteochondral lesions, the aim of treatment is to restore the
congruity of articular surfaces. In agreement with literature data, our clinical experience favors internal fixation
as the most effective method for the treatment of osteochondral fractures.

A¤r›s›z hareket, sinoviyal eklemlerin yük taﬂ›yan
bölümlerini oluﬂturan eklem k›k›rda¤›n›n özelli¤ine
ba¤l›d›r. K›k›rda¤›n yaralanmas› ya da dejenerasyonu
hareketi azalt›r ve ço¤unlukla a¤r›ya neden olarak aktif yaﬂam› s›n›rlay›c› bir özellik al›r. Eklem k›k›rdak
yaralanmalar›n›n mekanizmas›, s›kl›¤› ve do¤al seyri
tam olarak anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.[1,2] Bugüne kadar travmatik kondral ve osteokondral k›r›klar konusundaki bilincin geliﬂmemesi, tan› koymadaki zorluklar nede-

niyle bu patolojilerin insidans›n› belirlemek ve eklem
dejenerasyonu geliﬂimindeki rollerini ortaya koymak
mümkün olamam›ﬂt›r.[2] Ayr›ca bu patolojiler menisküs, ba¤lar, sinovya gibi eklem içi travmatik veya
ektsremitenin aks ve dizilim bozuklu¤u gibi ekstraartiküler patolojileriyle birlikte olabilir. Bu çerçevede
k›k›rdak yaralanmas› gözden kaçar veya tan› konulsa
bile k›k›rdak hasar›n›n etkisinin di¤er yap›lar›n hasarlar›n›n etkisinden ay›rt etmek güçtür.
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Kapal› eklem yaralanmalar› üç tip eklem k›k›rda¤› hasar›na yol açar;
a) Eklem yüzeyini bozmayan kondral ve subkondral hasar,
b) Subkondral kemi¤e uzanmayan eklem k›k›rda¤› yaralanmas› veya k›r›lmas›,
c) K›k›rdaktan geçerek subkondral kemi¤e uzanan k›r›kt›r (Tablo 1).[1]

Etyopatoloji
Kondral ve osteokondral k›r›klar ayn› mekanizmayla meydana gelseler de farkl› yaﬂ gruplar›nda,
farkl› özellikler sergilerler. Kondral k›r›klar iskelet
geliﬂimini tamamlam›ﬂ eriﬂkinlerde oluﬂurken, osteokondral k›r›klar immatur iskelet sistemine sahip çocuk ve gençlerde görülür. ‹leri yaﬂlarda kalsifiye olmuﬂ k›k›rdak, dize gelen kuvvetin transient zona
(kalsifiye olmuﬂ ve olmam›ﬂ k›k›rdak aras›ndaki geçiﬂ bölgesi) iletilmesine izin verir ve buradan k›k›rdak k›r›¤› meydana gelir.[3] Ergenlerde bu güç daha
derine subkondral kemi¤e kadar uzanarak k›r›k yapar. Çünkü genç hastalarda eklem k›k›rda¤› ve subkondral kemik aras›ndaki ba¤ kemikten daha güçlüdür. Ancak ilerleyen yaﬂla birlikte kuvvetsiz olan
plan daha yüzeysel k›sma do¤ru geçer.[4]

Dizde kondral ve osteokondral k›r›klar›n oluﬂumuna yol açan iki temel mekanizma vard›r.[5] Birincisi avulsiyon mekanizmas› veya do¤rudan darbenin
yaratt›¤› impaksiyon mekanizmas›d›r. Daha s›k görülen ikinci yaralanma mekanizmas› ise dizin fleksiyon-rotasyon zorlamas›n› içerir. Güçlü kuadriseps
kontraksiyonu ile beraber diz iç rotasyon kuvvetlerine maruz kal›r. Tibia ve femur veya patella ve lateral femur kondili aras›nda meydana gelen çarpma
sonras› osteokondral k›r›k oluﬂur. Bu akut patella ç›k›¤› veya dislokasyonun yaralanma mekanizmas›d›r.
Patella d›ﬂa do¤ru ç›karken medial retinakulum y›rt›l›r. Fakat kalan kuadriseps kas› ile birlikte patella
ba¤ kompleksi, laterale do¤ru ç›kma s›ras›nda patella üzerine önemli miktarda kompresyon gücü uygular. Bu durumda patellan›n medial kenar› kuadriseps
kas›n›n çekmesine ba¤l› olarak femur lateral kondilinin ç›k›nt›l› kenar›na çarpar. Bu mekanizman›n dislokasyon ya da relokasyon faz›nda femur lateral
kondilinde ve/veya patellan›n medial fasetinde ostekondral k›r›k oluﬂturabilir. Fakat patellan›n kronik,
reküren subluksasyonunda veya dislokasyonunda
osteokondral k›r›k s›k de¤ildir. Bunun nedeni dizin
iç k›sm›ndaki dokular›n laksitesi ve patella ile femur
lateral kondili aras›ndaki kompresyon güçlerinin
azalarak makaslama kuvvetlerinin de¤iﬂmesidir. Os-

Tablo 1. Kapal› eklem yaralanmalar›na ba¤l› k›k›rdak hasarlar› ve tedavi özellikleri
Yaralanma

Klinik

Tamir yan›t›

‹yileﬂme potansiyeli

Kondral matriks ve/veya
hücrelerin ve/veya
subkondral kemi¤in
yaralanmas›.
(Eklem yüzeyinin gözle
görülür hasar› olmadan)

Semptom yok. (Subkondral
kemik yaralanmas› a¤r›ya
neden olabilir).
Direkt radyolojik
görüntüleme yöntemleri
bu tip yaralanmay›
belirleyemez.
Subkondral kemi¤in
görüntülenmesi anomaliyi
gösterebilir.

Yeni matriks makro
moleküllerinin sentezi,
hücre proliferasyonu.

Temel matriks yap› intakt
ve yeterli canl› hücre
kalm›ﬂsa. Normal doku
tekrar oluﬂturulabilir.
Matriks ve/veya hücre
nüfusu ciddi hasar
görmüﬂse lezyon k›k›rdak
dejenerasyonuna
ilerleyebilir.

K›k›rdak yaralanmas›.
(Kondral k›r›klar veya
ayr›lmalar)

Mekanik semptomlara
yol açabilir; sinovit, a¤r›
ve eklem efüzyonu.

Fibrin formasyonu veya
enflamasyon oluﬂmaz. Yeni
matriks makromoleküllerinin
sentezi ve hücre
profilerasyonu.
Ama yeni doku k›k›rdak
defektini dolduramaz.

K›r›¤›n yerleﬂim yerine,
büyüklü¤üne ve yap›sal
bütünlü¤üne, stabiliteye ve
eklemin dizilimine ba¤l›
olarak lezyon k›k›rdak
dejenerasyonuna
ilerleyebilir.

K›k›rdak ve kemik
yaralanmas›.
(Osteokondral k›r›klar)

Akut semptomlara yol açar;
hemartroz, a¤r› ve eﬂlik
eden veya primer patoloji
(patella ç›k›¤›?).

Fibrin doku, enflamasyon,
yeni hücre invazyonu ve yeni
k›k›rdak ve kemik doku
üretimi.

K›r›¤›n morfolojisi, tedavi
yöntemine, bütünlü¤üne,
stabiliteye ve eklemin
dizilimine ba¤l› olarak
geliﬂim gösterir.
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teokondral k›r›kl› olgular›n geriye dönük incelenmesinde akut patella ç›k›¤› ile sonuçlanan makaslama
kuvvetlerinin etyolojide birincil etken oldu¤u, genelde spor aktiviteleri s›ras›nda geliﬂen femur kondillerine yönelik direkt travman›n daha az sorumlu
oldu¤u gözlendi.[6] Literatürde akut patella ç›k›¤› ile
oluﬂan osteokondral k›r›k insidans› %25 ile %50 aras›nda de¤iﬂmektedir.[5,7]
Stabil, efüzyonu olmayan ve fizik muayene bulgular›n›n çok belirgin olmad›¤› kondral k›r›klarda
do¤ru tan›y› akla getirecek tek faktör travma öyküsüdür. Yaralanma mekanizmas›n›n içeri¤i tan›ya götürücü ipuçlar› taﬂ›yabilir. E¤er kondral k›r›ktan ﬂüphelenilmezse tedavi gecikir ve patoloji kronik duruma geçer. Akut veya kronik diz instabilitesi olan olgularda kondral k›r›klar prognozu daha da kötüleﬂtiren ek bir bulgudur.
Dizde meydana gelen osteokondral k›r›klar›n s›n›flamas› k›r›¤›n yerleﬂim yerine, tipine ve oluﬂum
mekanizmas›na ba¤l› olarak yap›l›r. Kennedy[3] ve
Smilie[8] taraf›ndan k›r›klar›n tan›mlamas›n›n ana
hatlar› Tablo 2’de verilmiﬂtir.
Kondral k›r›klara göre osteokondral k›r›klar›n daha iyi kaynama potansiyeli vard›r. ‹zole k›k›rdak yaralanmalar›n›n tedavilerindeki çeﬂitlilik ve olumsuzluklar›n yan› s›ra, subkondral kemi¤in çeﬂitli boyutlardaki lezyonu ile birlikte gözlenen osteokondral k›r›klar farkl› özellikler taﬂ›r. Bu yüzden k›k›rdak yaralanmalar› içerisinde tedavi aç›s›ndan en ﬂansl› grup
olarak tan›mlan›r. Çünkü eklem k›k›rda¤›n›n subkondral kemi¤i ortaya ç›karacak ﬂekilde ayr›lmas› ile
ortaya ç›kan hematom içerisindeki kan ve kan elemanlar›n›n varl›¤›, tamir yetene¤inde farkl›l›klar yarat›r. Bu çerçevede yaralanma sonras› geliﬂen hematomla birlikte ilk birkaç gün içerisinde kollajen fibriller ve fibroblastlar ortaya ç›kar.[1] Genelde enflamatuTablo 2. Dizde meydana gelen osteokondral k›r›klar›n
oluﬂ mekanizmas›
Yerleﬂim yeri

Mekanizma

Femur medial kondili

Direkt darbe
Kompresyon ve rotasyon
(tibia-femoral)
Direkt darbe
Kompresyon ve rotasyon
(tibia-femoral)
Akut patella dislokasyonu
Akut patella dislokasyonu

Femur lateral kondili

Patella
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var yan›t; hemartrozu takiben geliﬂen fibrin çat› ile
hücresel medyatörlerin ortama gelmesi ve mezenkimal hücrelerin migrasyonuyla geliﬂir. K›k›rdak yüzeyde enflamatuvar cevab›n harekete geçmesiyle tip
II kollajen ve proteoglikanlar, ‘kondrosite benzeyen’
bir yap› oluﬂtururlar. ‹kinci hafta içerisinde mezenkimal hücrelerin kondrositlere metaplazisi ile baﬂlayan
iﬂlem ekstraselüler matriks salg›lanmas›yla devam
eder ve ilk alt› ay içerisinde iyileﬂmenin tamamlanmas›yla birlikte remodelizasyona geçer.[9] Bu ﬂekilde
k›k›rdak yüzeylerin restorasyonu hiyalin fibrokartilaj
ve fibröz dokunun kombinasyonu ile olur. Ancak mezenkimal hücrelerin subkondral plaktaki de¤iﬂimiyle
yeni kemik ortaya ç›kar ve kemik kemi¤e iyileﬂme ile
ayr›lan parçay› tutar. Subkondral plaktaki kemiksel
iyileﬂme ortalama 6-8 hafta içinde olur.

Semptomatoloji ve bulgular
Daha önce de vurguland›¤› gibi kondral k›r›klar›n
tan›s›n› koymak için travmatik dizi de¤erlendirmede
önemli kriter, kondral veya ostekondral k›r›klar›n
varl›¤›n› hat›rlamak ve ak›lda tutmakt›r. Beraberindeki subkondral kemik hasar› a¤r›ya neden olmad›kça eklem yüzeyini bozmayan kondral k›r›klar semptom oluﬂturmaz. Ama bu yaralanmalar eklem k›k›rdak dejenerasyonuna yol açabilir. Travmay› takiben
geliﬂen kondral k›r›klar için öykü veya fizik muayenede spesifik bir bulgu tan›mlanmam›ﬂt›r.[10] Ancak
menisküs lezyonlar›na benzer semptomlar› olan ve
travma öyküsü bulunan olgular›n ay›r›c› tan›s›nda
düﬂünülmelidir. Kondral ve osteokondral k›r›klar›n
semptomatolojisinin farkl›klar›n›n ana hatlar› Tablo
3’te özetlenmiﬂtir.
Osteokondral k›r›klarda semptomatoloji daha gürültülüdür ve ço¤unlukla a¤r› ve hareket k›s›tl›l›¤›yla
seyreden hemartrozla karﬂ›m›za ç›karlar. Osteokondral k›r›klar› oluﬂturan travmalar akut olarak ciddi a¤r›, ﬂiﬂlik ve yük taﬂ›mada zorlu¤a neden olur.[3,5,11] OlTablo 3. Kondral ve osteokondral k›r›klarda
semptomatoloji farkl›l›klar›
Osteokondral k›r›k

Kondral k›r›k

Radyografide görülür
Hemartroz, ya¤ damlas›

Radyografi normaldir
Efüzyon olabilir, hemartroz
olmaz
‹skelet maturasyonu
tamamlanm›ﬂ
Büyük defektler
iyileﬂmeyebilir

Ergen
‹yileﬂme potansiyeli vard›r
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(d)

(b)

(e)

(c)

ﬁekil 1. (a) Femur lateral kondilde eklem yüzeyine paralel
osteokondral k›r›¤›n radyografik görüntüsü. (b, c)
K›r›¤›n manyetik rezonans görüntüleri. (d) Osteokondral k›r›¤›n cerrahi fiksasyonu sonras› ikinci
y›ldaki kontrol grafisi. (e) Femur lateral kondil ostekondral k›r›¤›n›n yeterli kaynamas›n› takiben
Herbert vidas›n›n artroskopik olarak ç›kar›l›ﬂ›. Eklem yüzünün düzeninin devam› aç›k bir ﬂekilde
görülmektedir.

gular›m›zda en s›k rastlanan yak›nmalar a¤r› ve ﬂiﬂme
ﬂeklinde olmuﬂtur. Hemartrozun varl›¤›, osteokondral
k›r›k tan›s›n› di¤er kondral patolojilere oranla daha
kolaylaﬂt›r›r. Kondral ve osteokondral k›r›klar izole
olarak karﬂ›m›za ç›kabilece¤i gibi eklem içi patolojilerle beraber olabilece¤i unutulmamal›d›r.[1]

Kronik olgulardaki yak›nmalar kilitlenme,
güçsüzlük ve diz içerisinde sürekli rahats›zl›k
duygusuna göre de¤iﬂir. K›r›lan parçan›n büyüklü¤üne, yerleﬂimine göre mekanik disfonksiyona
veya kilitlenmeye ba¤l› yak›nmalar öncelikli olabilir.

Kayao¤lu ve Binnet. Kondral ve osteokondral k›r›klar

Fizik muayenede palpasyon ile femur medial veya lateral kondilinde, patellan›n medialinde hassasiyet gösterilebilir. Olgular ço¤unlukla dizini fleksiyon veya ekstansiyona getirmeye dirençlidir ve a¤r›y› azaltmak için dizini 15-20° fleksiyonda tutmay›
tercih ederler. Muayene s›ras›nda hemartrozun saptanmas› önemli bir iﬂarettir. Dizde instabilite olmas›
osteokondral k›r›k olas›l›¤›n› ekarte ettirmez. Ama
stabil bir dizde aspire edilen hemartroz s›v›s›nda ya¤
globullerinin saptanmas› osteokondral k›r›k ﬂüphesini mutlaka uyand›rmal›d›r.
Radyolojik direkt görüntüleme yöntemleri ile osteokondral k›r›klar belirlenebilirken, kondral ve subkondral trabeküler k›r›klar görüntülenemez. ‹nce ve
küçük bir kemik parça ﬂeklinde olan osteokondral
k›r›klar için de¤iﬂik aç› ve pozisyonlarda çekilen
grafilerle ayd›nlat›c› bilgi edinilebilinir. Ço¤u olguda osteokondral k›r›k hatt› eklem yüzeyine paraleldir
(ﬁekil 1a).[12] Osteokondral k›r›k parçan›n varl›¤›n›
gösterebilmek için ön-arka, yan, tünel grafilerin yan›nda özellikle patellar kaynakl› osteokondral k›r›klar›n en iyi gözlendi¤i tanjansiyel grafiler de mutlaka çekilmelidir (ﬁekil 2a).
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l› olarak geliﬂir. Bu yüzdendir ki osteokondral patolojilerde eklem yüzlerinin devaml›l›¤› tedavideki temel hedeftir. Aksi halde yük iletimindeki yetersizlik
ve eklem yüzlerindeki morfolojinin kayb› erken dejeneratif de¤iﬂikli¤i kaç›n›lmaz k›lar. Osteokondral
k›r›klar›n tedavisinde öncelikle bu ilerleyici patolojinin daha agresif hale gelmesi engellenerek, kronik
bir k›k›rdak yaralanmas›n›n önüne geçilmelidir.
Subkondral plaktaki yaralanmadan sonra oluﬂan tamir amaca yönelik ve teknik yeterlilikle uygulanan
cerrahi tedavi ile sa¤lan›l›r. E¤er parçan›n boyutlar›
tespite izin veriyor ve yerleﬂim yeri yük taﬂ›ma ala(a)

Radyografik olarak tespit edilemeyen kondral k›r›klarda artrografide görülen hafif düzensizlik tan›
için yard›mc› olsa da kondral k›r›¤› belirlemek zordur. Manyetik rezonans görüntülemesi (MRG)
kondral ve osteokondral k›r›klar›n tan›s›nda güvenilir noninvaziv bir yöntemdir. Parçan›n koptu¤u eklem yüzeyinin durumu ve k›r›¤›n morfolojisi için,
bilgisayarl› tomografi ve MRG gibi günümüzün geliﬂmiﬂ görüntüleme yöntemleri yard›mc› olmaktad›r.
Manyetik rezonans görüntülemenin yayg›nlaﬂmas›
kondral ve osteokondral k›r›klar konusundaki bilgilerimizi daha da güçlendirmiﬂtir (ﬁekil 1b).

(b)

K›k›rdak ve osteokondral lezyonlar›n tan›s›ndaki
en iyi yöntemin, artroskopik yöntemler oldu¤u bilinmektedir. Artroskopik olarak patolojinin boyutlar›,
uzunlu¤u, derinli¤i ve yerleﬂim yeri rahatl›kla ortaya
konulabilir. Osteokondral k›r›k ﬂüphesinde veya varl›¤›nda artroskopi endikasyonu tan› ile birlikte tedavi için de konulmal›d›r.

(c)

Tedavi
Subkondral kemikten baﬂlay›p k›k›rda¤a uzanan
ostekondral yaralanmada gerçekleﬂecek tamirin temelinde uygulanan tedavi vard›r. Oluﬂacak tamir dokusunun niteli¤i ve kalitesi bu tedavi ilkelerine ba¤-

ﬁekil 2. (a) Patellar osteokondral k›r›¤›n tanjansiyel radyografik görüntüsü. (b) Osteokondral k›r›¤›n cerrahi fiksasyonu sonras› radyografik görüntüsü.
(c) ‹mplantlar› ç›kar›lm›ﬂ ve ameliyattan sonraki
beﬂinci y›l grafisi.
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n›nda ise bu durumda kopan parçan›n anatomik redüksiyonu ile birlikte stabil fiksasyonu gereklidir.
Tedavi patolojinin boyutlar›na, yerleﬂim yerine
ve yaﬂa göre de¤iﬂkenlikler içerir. Lezyonun büyüklü¤ü, fizyolojik yaﬂ, aktivite seviyesindeki beklenti,
meslek ve eﬂlik eden di¤er patolojilere göre tedavi
seçimi yap›lmal›d›r. Epifizler aç›kken h›zl› gerçekleﬂen iyileﬂme yetene¤i, tedavi yöntemlerini ve sonuçlar›n› olumlu yönde etkilemektedir.[13] Yaﬂ artt›kça
iyileﬂme h›z› ve tedavi seçeneklerindeki baﬂar› oran›
da düﬂmektedir.[14] Tedavi planlan›rken hastan›n
semptomlar›n› geçirme, dizde eklem yüzeyinin devaml›l›¤› ve dayan›kl›l›¤› sa¤lama ile birlikte fokal
lezyonlar›n ilerleyerek erken osteoartrit ile sonlanmas›na engel olunmas› önceliklidir.[12]
Akut osteokondral k›r›klar için tavsiye edilen tedavi fragman›n cerrahi olarak ç›kar›lmas› ya da fiksasyon yap›lmas›d›r, tedavi algoritmas› ﬁekil 3’te
özetlenmiﬂtir.[15] E¤er fragman küçük (<1 cm), kronik veya dizin yük taﬂ›mayan bölgesinde ise parçan›n artroskopik olarak ç›kar›lmas› tavsiye edilmektedir.[16,17] Fragman›n yata¤› debride edilerek kenarlar›
yumuﬂat›lmal› ve alt›ndaki subkondral kemik fibrokartilaj oluﬂumunu art›rmak için tercih edilen yöntemle (abrazyon, mikrok›r›k, subkondral delme)
canland›r›lmal›d›r.
E¤er fragman büyük (>1 cm), kolayca eriﬂilebilecek ve en önemlisi dizin yük taﬂ›yan bölgesinde ise
fiksasyon yap›lmal›d›r (ﬁekil 1c-e, ﬁekil 2b, c).[3,8,18,19]
Erken dejeneratif de¤iﬂikliklerin geliﬂmesini önleme
aç›s›ndan parçalar›n yerine tespit edilmesi, mümkün
Osteokondral k›r›k

- Büyük fragman (>1 cm)
- Yük taﬂ›yan alan
- Yeterli subkondral kemik

Fragman fiksasyonu

- Küçük fragman (<1 cm)
- Kronik eklem faresi
- Yük taﬂ›mayan alan

Eklem faresinin ç›kar›lmas›

Medial patellofemoral ba¤ onar›m›
(Travmatik patella dislokasyonu varsa)

ﬁekil 3. Akut osteokondral k›r›klar için tedavi algoritmas›.

olan her durumda tercih edilmelidir. Tespit iﬂlemi,
parçan›n yerleﬂimine göre aç›k veya artroskopik olarak yap›labilir. Zaman geçtikçe gerek k›r›kta gerekse yata¤›nda oluﬂan fibrotik de¤iﬂiklikler nedeniyle
k›r›¤›n redüksiyonu güç olmaktad›r. Osteokondral
k›r›klar›n tedavisindeki tespitin anatomik ve stabil
olmas› yönünde genelde bir fikir birli¤i olmas›na
karﬂ›n, tespit materyalleri konusundaki görüﬂler
farkl›d›r.[14,20-22] Tespit için kortikal kalem greftler,
Kirschner telleri, yivli Steinman çivileri, AO/ASIF
vidalar›, kanüle vidalar, Herbert vidas› kullan›labilir.
Hangi osteosentez materyali seçilirse seçilsin, tespitin baﬂar›s› öncelikle ayr›lan parçada yeterli kal›nl›kta kemik yap› olmas›na ba¤l›d›r. Akut patella ç›k›¤›
sonras› oluﬂan osteokondral k›r›klarda fragman eksizyonu ya da fiksasyonu sonras› reküren patellar
instabilite riskini azaltmak için medial retinakulum
ve medial patellofemoral ba¤ tamirine yönelik giriﬂimler ilave edilmelidir.[23,24]
Tespit güvenilirlili¤i ve kompresyon yapabilme
özelliklerini yak›ndan tan›d›¤›m›z AO/ASIF kanüle
vidalar›n›n kullan›m›ndaki en önemli avantaj femur
kondilinin spongiöz kemikten zengin olmas›d›r. Ancak vida baﬂ›n›n eklem yüzeyinde yapt›¤› ç›k›nt› ve
bu yüzden, erken ç›kar›lma gereksinimi yöntemin
olumsuzluklar›n› oluﬂturmaktad›r.[14] Bu olumsuzluklar›n Herbert vidalar› ile ortadan kald›r›labilece¤i savunulmuﬂtur. Herbert vidalar›n›n vida baﬂ›n›n eklem
yüzeyinin alt›na tamamen gömülmesi ile ç›k›nt› yapmamalar›, boyutlar›n›n küçüklü¤ü nedeniyle en
az›ndan teorik olarak eklem yüzeyinde tahriﬂe yol
açmad›¤› sürece ç›kar›lmas›na gerek olmamas› yönünde avantajlar› vard›r.[25] Ancak bu yöntemle yap›lan fiksasyonla yeterli kompresyon sa¤lanamamas›n›n iyileﬂme için önemli bir dezavantaj oluﬂturdu¤u
bildirilmiﬂtir.[14]
Yine klinik deneyimlerimiz içerisinde K telinin
yol göstericili¤inde tespite olanak tan›yan kanüle vidalar özellikle artroskopik giriﬂimlerde kolayl›k sa¤lam›ﬂt›r. Bu ﬂekilde artroskopik olarak yap›lan fiksasyonda fragmanlar›n birbirine kompresyonu daha
kolayl›kla sa¤lanabilmektedir. Ayr›ca artroskopik
yöntemlerle yap›lan giriﬂimlerle artrotominin ekstansör mekanizma üzerine olumsuz etkisi en aza indirgenmektedir.
Son y›llarda biyobozunur (absorbable) vida ile
tespit veya parçan›n fibrin yap›ﬂt›r›c› ile yata¤›na yap›ﬂt›r›lma yöntemleri konusunda çal›ﬂmalar yay›n-
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lanm›ﬂt›r. Deneysel olarak osteokondral osteotomi
sonras› fibrin yap›ﬂt›r›c›, Kirschner telleri veya biyobozunur polidioksanon çivilerini karﬂ›laﬂt›rmalar›nda s›ras›yla %50, %100 ve %86’l›k baﬂar›l› sonuçlara ulaﬂm›ﬂt›r.[9] Literatürde internal fiksasyonla tespit
yöntemine alternatif olarak periosteal flep, mozaikplasti, sternum veya iliyak kanattan al›nan mezenkimal hücre kültürü ve transplant›, önceden kültürlenmiﬂ otojen veya allojen kondrositlerin implantasyonu osteokondral k›r›klar›n tedavisinde önerilmiﬂtir.[14,26,27] Ancak önerilen tüm bu yöntemlerle ulaﬂ›lan
sonuçlar, bir yöntemin di¤er bir yönteme tam üstünlü¤ünü göstermemiﬂtir. ‹nternal fiksasyon yan›nda
birçok deneysel çal›ﬂma ile iyileﬂmeyi h›zland›racak
ve niteli¤ini art›racak yöntemler de denenmiﬂtir.[26]
Bunlar›n içerisinde periostal flep sonuçlar›n olumlu
olmas›, erken pasif hareket uygulamas› ile yap›ﬂma
kuvvetinin sa¤lanmas›na ba¤lanm›ﬂt›r.[14,27]
Tespit hangi yöntemle yap›l›rsa yap›ls›n ostekondral k›r›klarda erken hareket iyileﬂme için gerekli olan faktörlerlerden biridir. Erken pasif hareket
baﬂlanmas› ile kondroitin sulfat salg›lanmas› daha
iyi bir matriks oluﬂmas›na yard›mc› olur.[27,28] Bu ﬂekilde düzgün bir k›k›rdak yüzeyinin erken hareket
uygulanmas›yla elde edilebilece¤i bildirilmiﬂtir.[27]
Bu amaç do¤rultusunda erken harekete baﬂlan›l›r.
Ancak tespitin stabilitesi konusunda ﬂüphe varsa,
hareketlere geç geçilmeli ve tibia ile temas› en aza
indirmek aç›s›ndan diz fleksiyonda tutulmal›d›r. Bu
uygulama patellofemoral eklemin osteokondral k›r›klar›nda ekstansiyonda yap›lmal›d›r.

Prognoz ve komplikasyonlar
Dizde yük yaﬂ›mayan bölgedeki küçük fragmandan oluﬂan osteokondral k›r›klar bu fragman›n ç›kar›lmas› sonras› ço¤unlukla iyi prognoz gösterir. Yük
taﬂ›yan bölgedeki büyük osteokondral k›r›klar›n
prognozu de¤iﬂkendir. Bu geniﬂ parçan›n ç›kar›lmas› dejeneratif de¤iﬂiklere yol açacakt›r.[29] Düzgün
eklem yüzeyi sa¤layarak iyileﬂme gösteren k›r›k fiksasyonu en iyi uzun dönem prognozu sa¤lar.
Osteokondral k›r›¤›n eksizyon veya fiksasyonla
tedavi edilerek, eﬂlik eden patolojinin tedavisiz b›rak›lmas› sonras› görülebilecek en önemli komplikasyon, reküren patella instabilitesidir. Bu tedavilerin
beraberinde yap›lacak medial patellofemoral ba¤ tamiri, reküren instabilite riskini azaltabilir.[24,30] K›r›k
tespiti sonras› artrofibrozis erken aktif yaﬂama dönüﬂü geciktirici bir komplikasyondur. Bu yüzden erken
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harekete izin verebilecek güvenilir internal fiksasyon gereklidir. Yine k›r›k sonras› nonunion oluﬂmas› bir di¤er komplikasyondur. K›r›k fiksasyonu s›ras›nda kullan›lan implantlar ilgili komplikasyonlar
ise vida baﬂlar›n›n k›k›rda¤› aﬂ›nd›rmas› veya biyobozunur vidalar sonras› geliﬂen steril efüzyon ile
seyreden sinovittir.
Sonuç olarak, k›k›rdak patolojileri içinde subkondral kemi¤in patolojiye kat›lmas›yla ortaya ç›kan
kan ve kan ürünleri ile elde edilen tamir ﬂans›n›n en
iyi ﬂekilde kullan›lmas› gerekmektedir. Ostekondral
k›r›klar›n internal fiksasyonla tedavisindeki sonuçlar›n di¤er tüm yöntemlere oranla halen en etkin ve uygulanmas› kolay yöntemlerden biri oldu¤u literatür ve
klinik deneyimlerimiz içerisinde aç›kça izlenmiﬂtir.
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