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Tibia eminentia kiriklarinin tedavisinde artroskopik redüksiyon ve fiksasyon
Mehmet S. Binnet(1), Ilksen Gürkan(2), Kenan Bayraktar(2), Ataç Karakas(2)
Eminentia interkondilarisin kiriklari iyi tanimlanmis ve siniflandirilmis olmalarina ragmen
tip II ve III kiriklarda uygulanacak yöntemler tartismalidir.1992-96 yillari arasinda cerrahi
endikasyon içeren eminentianin ayrilmis 13 kirik olgusu artroskopik yöntemlerin
yardimiyla tedavi edilmistir. Artroskopik cerrahi yöntem Tip III kiriklarda uygulanmistir.
Tesbit 8 olguda sütür, 5 olguda vida ile gerçeklestirilmistir. Olgular en az 3 en fazla 45 ay
olmak üzere ortalama 17,3 ay takip edilmistir. Hiç bir olguda kaynamama ile
karsilasilmamistir. Günümüzde eminentiakiriklarinin artroskopik yöntemlerle kesin tanisi
ve eslik eden patolojilerin ayni girisimle tedavisi mümkündür. Yöntemle kiriklarin
anatomik redüksiyonu ve stabil tesbiti daha güvenilir bir sekilde gerçeklesterilmistir.
Olgularimizda ulastigimiz basarili sonuçlar artan deneyimimizle birlikte gelecekte ki
uygulamalarimiza isik tutacak niteliktedir.
Anahtar kelimeler: Eminentia interkondillaris, kirik artroskopi
Arthroscopic reduction and fixatian of tibial eminentia fractures
Although the fractures of the eminentia intercondyllaris are well defined and classitied,
there are still controversies about the methods of tretment for Type II and 111 fractures.
Between 1992-1996, 13 patients with seperaated eminentia tractures were treated with
the help of arthroscopy. Arthroscopic surgical procedures were applied to Type 111
fractures. Fixation was achieved with sutures in 8 patients, and with screws in 5. The
mean follow-up was 17,3 months (3-45). Nonunion was not recorded. As a result,
definite diagnosis of eminentia fractures and the accompanying pathologies can be
treated simultaneously in the same arthroscopic surgical procedure. Anatomic reduction
and stable fixation can be realized by this method. The advantage of minimal surgery the
arthroscopy serves to general population is the resulting relative short period between
the operation and rehabilitation. The applicability and the improving success of the
method will enhance with increasing experfence about.
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Tibia eminentia kiriklari ilk kez 1875 yilinda Poncet tarafindan tarif edilmistir. (5)
Eminentia interkondilaris anatomi olarak anterior tibial spinanin ön ve lateralindeki
konum olup, ön çapraz bag (ÖÇB) patalojileriyle birliktedir. (2) Olgularin çogu çocuk ve
adoolesandir (13). Çocuklarda ön çapraz bagin, yapistigi kemik ve bununla birlikteki
epifiz plaginin kuvvetli olmasi patolojinin kirikla seyretmesine neden olur (17). Ayni
yüklenme yetiskinlerde ön çapraz bag kopukluklarina yol açtigindan eminentia kirilari
daha az görülür. Kirikla seyreden patalojilerde yas arttikça tedavinin niteligi ve sorunlari
da degisir (19). Interkodiler eminentia kiriklari Meyers ve McKeever tarafindan
deplasmanin derecesine göre siniflandirilmislardi (13).
Tip I kiriklarda, kemik, tibiadaki yatagindan çok hafif ayrilmistir veya sadece ön kenar
hafifçe yükselmistir. Tip II ayrismis kirikta kirik parçasinin ön üçte bir ile yarisi tibiadaki
yatagindan kalkmistir ve gaga seklinde bir görünüm olusturur. Tip III kiriklarda ayrilmis
kemik yatagindan tamamen kalkmistir ve kemik baglantisi yoktur (Sekil 1). Daha sonraki
yillarda Zaricznyj Tip IIIA, dönmüs veya parçalanmis kiriklar ise tip IIIB olarak
nitelendirilmistir (19). Eminentia interkondilarisin ayrilmit kiriklari iyi tanimlanmis ve
siniflandirilmis olmalarina ragmen tip II ve III deplase kiriklarda uygulanacak fiksayon
metodu ve endikasyonlari tartismalidir. Ayrilmis kiriklarda gelisebilecek kötü kaynama
yada kaynamamanin önlenmesi icin redüksiyon anatomik olmalidir. Aksi takdirde kiriga

bagli komplikasyonlar diz agrisi, ekstansiyon kaybi ve ön çapraz bag laksitesi gibi kalici
problemlerle ortaya çikabilir (6, 15) Ayrilmis kiriklarda kemik parçalari arasina menisküs
veya diger yiimusak dokularin girmesi ile redüksiyonun saglanabilmesi ve de normal diz
mekaniginin devam ettirilmesi güçtür (11, 13, 18, 19). Bu yüzden anatomik redüksiyon
ve internal fiksasyona gereksinim vardir. Bu amaca yönelik olarak günümüze kadar çesitli
cerrahi yaklasim yöntemleri uygulanmistir. Uygulamalarda artrotomi ile kirigin tesbiti için
sütür (1, 4, 11), Kirschner teli, (1, 13) veya vida (7, 18) kullanilmistir.
Artroskopinin diz eklemi tani ve tedavsinde getirdigi avantajlarin, kiriklar üzerindeki ilk
uygulama alani, eminentia kiriklaridir. 1990'li yillarin basindan itibaren ya sinirli olgu
serileri ya da teknik notlar olarak sonulan yayinlarin ortak noktasi, bu kirik tipinin
tedavisindeki artroskopik uyarliliktir. (1, 44, 9, 10, 12, 18). Yayinlari takiben gerek
çocuklarda gerekse yetiskinlerdeki eminentia kiriklarinin temel tedavisi olarak artroskopik
yöntemelerle fiksasyondan yararlanmaya basladik. Kiriklarin tedavisinideki artan
deneyimimizin literatüre katki yapacak düzeye ulasmasi, bize bu çalismayi yayinlamamiz
için cesaret vermittir.
(1) Ankara Üniversitesi Ibn-i Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dali, Prof
Dr.
(2) Ankara Üniversitesi Ibn-i Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dali,
Arastirma Görevlisi
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Şekil 1: Tip III eminentia kirigi bulgularini içeren çocuk olgusu
Hastalar ve yöntem
Ankara Üniversitesi Ibni Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalinda 19921996 yillari arasinda eminentia interkondilaris lokalizasyonlu 13 kirik olgusu artroskopik
yöntemlerin yardimiyla tedavi edilmistir. Çalismamiza temel olan olgular cerrahi tedavi
endikasyonu içeren ayrilmis kirilardir. Ayrilmamis ve konservatif tedavi endikasyonu
konulan olgular bu çalismaya dahil edilmemistir.
Olgularimizin genel özellikleri: 13 olgu; 3 olgu kadin
10 olgu erkektir.
Ortalama yas: 16,3'dür. (9-33 yas) Lokalizasyon: 8 olguda sag
5 olguda sol dizdedir.
Olgularimizdaki yaralanma mekanizmasi; 2 olguda düsme,
3 olguda sportif aktivasyon, 6 olguda trafik kazasidir.
2 olguda ise yaralanma mekanizmasi ifade edilememistir.
Olgularimizda yaralanmadan sonra cerrahi girisime kadar geçen süre : 9 olguda
yaralanmayi takiben ilk 1 hafta içerisindedir. Bu olgularimizda Anabilim Dalimiza basvuru
esnasindaki bulgular hematroz, hareket kaybi ve fleksiyon konraktürüdür. 4 olguda
yaralanmadan sonra cerrahi girisime kadar geçen süre

4 haftanin üzerindedir. Bu olgular yeterli klinik tedavi görmemis idiler. Ayrica kiriklarda
radyolojik olarak bir iyilesme söz konusu degildi. Anabilim Dalimiza basvuru ön çapraz
bag'a bagli instabilite ve iki olguda hareket kisitliligi bulgulari ile olmustur.
Olgularimizdaki kiriklarin morfolojik özellikleri Meyers ve Mc Keever siniflandirmasina
göre:
4 olgu Tip II 9 olgu Tip III
olarak degerlendirilmistir.
Şekil 2: Şekil 1'de radyolojik bulgulari sunulan olgunun intraartiküler artroskopik
görünümü
Kiriga eslik eden patolojiler: 4 olguda medial kollateral ligaman lezyonu, 3 olguda lateral
femur kondilindeki kikirdak kontüzyonu seklindedir. Olgularimiz cerrahi öncesi rutin klinik
ve radyodiagnostik tetkiklerle hazirlanmistir. Olgularimizin 7'sinde kesin tani NMR
bulgularindan yararlanilarak konulmustur.Tüm olugularimizda artroskopik cerrahi ile
fiksasyon ayni cerrah tarafindan gerçeklestirilmistir.
Cerrahi teknik olarak olgularin yas gruplarina göre iki farkli artroskopik teknik içeren
yöntem uygulanmistir. Farkli teknikler olsa da, uygulama ortak noktalar içermektedir.
Olgular supine pozisyonunda masaya yatirilmis ve standart artroskopik girisim delikleri
kullanilarak yöntemler gerçeklestirilmistir. Ilk uygulamada artroskopik olarak eklem
içersindeki hemartroz disariya alindi. Eklem içerisinin irrigasyonun saglanmasindan sonra
yeterli görüs alanina ulasildi. Eklemin görüntülenmesi ile kiriga eslik eden bulgular
gözlendi ve bunlara yönelik tedavilere öncelik verildi. Bunu takiben nekrotik dokular ve
kirik hemartrozunun parçalari küret yardimiyla ortamdan uzaklastirildi, yine küret ve
probe yardimiyla ayrilmis olan kirik yüzleri ve kirik hatti ortaya konuldu. (Sekil 2). Eski
olgularda kirik yüzlerini kaplayan fibrotik dokular artroskopik motorize enstrümanlarin
yardimiyla temizlendi.
Tüm bu islemlerden sonra kirik paçalarinin morfolojik özellikleri ortaya konuldu.
Kirigin diger anatomik yapilarla iliskileri ve interkondiller notchdaki konumu izlendi.
Redüksiyonu engelleyen yapilar varsa izlenerek ortamdan uzaklastirildi. Bu özelliklere
sahip 8 olgu izlendi. Kirik parçalarinin kontrolünü takiben redüksiyona geçildi. Anatomik
redüksiyonun ne şekilde gerçeklestirildigi izlendikten sonra kirigin tesbitinde çocuk ve
eriskinlerde iki farkli teknik uygulandi.
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Şekil 3: Ayni olguda sütürlerle tespiti takiben redüksiyon öncesi artroskopik görünümü
Şekil 4: kirik tabaninda sütürlerin geçirilmesi için konulan yerlettirilen K-tellerinin
konumu
Şekil 5: Redüksiyonu takiben sütürlerle yeterli tespitin artroskopik olarak görünümü
Sekil 6: Ayni olgunun cerrahi sonrasi 7. haftada ki kaynamis olarak görünümü
Çocuklardaki uygulamalarimiizda antero-medial giris deliginden yararlanilarak ön çapraz
baga tesbit sütürleri konuldu. 0'nolu PDS ve nonabsorbabl sütürlerin baga

yerlestirilebilmesinde Shutt ensrümanlarindan (Linvatec Inc. Florida U.S.A) yararlanildi.
Sütürler posteriordan anteriora olmak üzere bagin yapisina göre dört veya bes adet
olarak konuldu (Sekil 3). Bagin yeterli tesbitinin, gerçeklestigine inanildiktan sonra kirik
yataginin hazirlanmasina geçildi. Intraartiküler girisimi takiben tuberositas tibianin 3 cm
mediali ve inferiorundan 3-4 cm'lik bir insizyon yapildi. Tibia metafizi subperiostal olarak
konuldu. Bunu takiben skop tekrar eklem içine sokuldu.
Artroskopik gözlem altinda endoskopik drill guide (Acufex Microsurgical Inc. Mensfield
USA) ile tibia proksimalünden kirik yatagina, iki adet K teli geçirildi. Iki K telinin arasina
en az 1 cm uzaklik konulduu. Kirsner tellerinin konumunun kirik tabaninin hafif önünde
olmasina özen gösterildi. (Sekil 4). Kirschner tellerinin yolu yardimiyla eklem içine
sokulan sütür geçiriciyle (Suture Retriever, Acufex Microsurgical Inc. Mansffield USA)
ÖÇB'a konulan sütürler tibia proksimalinden disari alindi. Sütürlerin disariya alindigi tibia
proksimaline bir adet 35 veya 40 mm uzunlugunda mini spongioz vida konuldu. Bundan
sonra skopla tekrar eklem içerisinde girildi ve ÖÇB'in yeterlli gerginlikte oldugu
görüldükten sonra ekllem disindaki ipekler vidanin üzerinde dügümlendi. (Sekil 5, 6).
Bunu takiben dizin tüm hareketlerinde kirigin stabil oldugu gözlendikten sonra cerrahi
girisime son verildi. (Sekil 7). Bu yöntem 8 olguya uygulandi. Yetiskinlerde daha stabil bir
fiksasyon için farkli tesbit uygulamasindan yararlanildi. Yukarida belirtilen sekilde
redüksiyon gerçeklestirildikten sonra içinden K teli ile geçiçi tesbit yapildı. Geçici tesbit
supero-lateraden sokulan K telinin artroskopik gözlem altinda her iki kirik parçasini
birbirine tutturmasi ile gerçeklestirildi. Bunu takiben hareketlerde kirik parçalarinin iliskisi
gözlendi. Yeterli redüksiyonun varligi izlenerek tesbite geçildi. Tesbit için supeeromedialden girilerek kirigin boyutlarina göre uygun delici ile delindi (Sekil 8). Tesbit kirigin
boyutlarina göre 2.7 mm veya 3.2 mm'lik spongioz vidalar ile yapildi (Sekil 9).
Hareketlerde tesbitin güvenilirligi izlendikten sonra cerrahi girisime son verildi (Sekil 10,
11, 12, 13, 14, 15). Bu uygulama 5 olgumuzda gerçeklestirildi. Arstroskopik cerrahi
sonrasi 1.'ci günden baslayarak CPM'le 0-90 derece arasinda hareketlere baslandi. Tüm
olgularimiz 6 hafta süre ile uzun bacak brace (Coll Donjoy Inc. Carlsbad CA, USA) ile
korundu. Ilk 2 haftadan sonra 90° lik fleksiyon arttirildi. Çocuklarda ilk 3-4 eriskinlerde
ise 4-6 hafta süre ile kismi yük verildi. Tüm bu takip içerisinde diz çevresi adaleleri
güçlendirici egzersizler artirilarak yaptirildi. 9 0lguda egzersiz programlari Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon ekipleriyle koordineli olarak sürdürüldü.
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Şekil 7: Bir batka olguda sütürle yeterli tesbitin artroskopik görünümü
Şekil 8: Eriskindeki eminentia kiriginin redüksiyon sonrasi vidalama öncesi
superolateralden K-teli ile geçici tesbiti ve superomedialden perforotörle vida giris yerinin
hazirlanmasi
Sonuçlar
Olgularimiz en az 3 en fazla 45 ay olmak üzere ortalama 17.3 ay takip edilmistir.
Uygulama konu üzerinde ilk deneyimleri içerdigi için tüm olgularimizin takibi ve
kontrolleri belirli ekip tarafindan yapilmistir. Klinik olarak kirik bölgesinde bir agri tarif
etmiyolardi. 3 olguda 20 cc. den az olmak üzere hidrartroz mevcuttu. Hareket alani
olarak olgularda ortalama 18°'lik fleksiyon kaybi vardi (0-70°). Ekstansiyon kaybi
ortalama 6°'dir (0-11 °), Olgularimizdan 2'sinde ön-arka planda instabilite devam
ediyordu. Bu olgularda Lachmann (+1) pozitifti, ancak pivot shift negatifti. Periyodik
radyolojik degerlendirme içerisinde ilk kallus görünümü en erken 4, eri geç 11 haftada,

ortalama 7.1 haftada izlenmistir. Olgularin tümünde kirik kaynamasi en az 6, en fazla 15
hafta ile ortalama 8.3 haftada gerçeklesti. Hiç bir olgumuzda kaynamama görülmedi.
Olgularimizda karsilasilan komplikasyonlar 1 olguda erken, 1 olguda geç dönemli idi.
Erken dönemli komplikasyonla karsilastigimiz olgumuz, Anabilim Dalimiza müracat
etmeden önceki 4 hafta içerisinde Tip III kirigi nedeni ile hiç bir tedavi görmemit bir
olgumuz idi.
Mevcut instabilite ve hareket kisitliligi ile müracaat eden bu olguya artroskopik cerrahi
yardimiyla vida ile tesbit endikasyonu konuldu. Girisim bittikten 6 saat sonra, ayni alt
ekstremitede dolasim yetersizligi gözlendi. Dorsalis pedis nabzi alinmiyordu ve ayagin ön
bölümünde dolasim yetersizligi gelismisti. Yapilan vasküler cerrahi konsultasyonlari ile
takibe alindi. Takip içerisinde gelisen kollateraller yardimiyla vasküler yetersizlik, kismen
azaldi. Ancak artrofibrozisle birlikte fleksiyon kisitliligi gelisti ve toplam hareket alani 70°
idi. Geç dönemli komplikasyon olarak 1 olguda cerrahi sonrasi 4,5 ay sonra tibia
metafizindeki vida yerinde hassasiyet tesbit edildi. Bu olguda vida ve buna bagli bursitin
çikarilmasiyla şikayetler ortadan kalkti.
Şekil 9: Superomedialden spongioz vidayla tesbit
Şekil 10: Sekil 8 ve 9'da artroskopik bulgulari sunulan eriskin olgunun cerrahi öncesi
NMR bulgusu
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Şekil 11: Ayni olgunun artroskopik cerrahi sonrasi yan grafisi
Tartisma
Nasil akut karin özel bir patolojiye yönelik olmaksizin bir genellemeyi ifade ediyorsa,
travmatik diz de potansiyel patolojileri ifade eden genel bir yaklasimdir. Kesin taniya
yönelmeksizin yapilan genel tedavi aliskanligi ile per çok patoloji atlanabilir. Çocuklarin
siklikla atlanabilecek patolojilerinden biri de eminentia interkondilaris kiriklaridir. Tedavi
için basvuran olglarimizdan 4'ü bu sekilde yetersiz veya kesin tani konulmaksizin baska
merkezlerde yapilan ilk tedavilerinden sonra cerrahi girisime alindilar. Kesin taniya
ulasmak için yapilan kaliteli ve ayrintili radyodiagnostik teknikler bu kiriklarda erken tani
olasiligini arttirmistir. Bu çerçevede olgularimizdan 7'sinde kesin tani radyolojik bulgulara
eslik eden NMR görüntüleriyle konulmustur. Kesin taniya ulasmadaki en önemli yol
gösterici, klinik bulgularin yanisira böyle bir patolojinin varliginin unutulmamasidir. Ayni
kaygi Taser'in çalismasinda da vurgulanmistir (17).
Günümüzde günlük ve sportif yasamdaki artan hiz ilkesi eminentia kiriklarinin, aktif
yasam süren eriskinlerdeki insidansini arttirmistir (3, 13). Kendal eriskin tibia emminentia
kiriklarinin tedavi sonuçlarinin pediatrik hastalara göre daha kötü oldugunu bildirmistir
(7). Konservatif yöntemlerle tedavi edilen eriskinlerde hareket kisitliligi gelistigi
izlenmistir. Ayrica eslik eden menisküs veya bag patolojilerinin tedavileri de
gerçeklesmemektedir (11, 13). Artroskopik cerrahi yardimiyla gerçeklestirilen tedavinin
en önemli avantajlarindan biri de eslik eden patolojilerin tanisindaki kesinlik ve
avantajlarindan biri de eslik eden patolojilerin tanisindaki kesinlik ve tedavideki genis
seçeneklerdir. Çünkü ayrilmis eminentia kiriklarinin cerrahi tedavi gereksinimlerinden bir
digeri de beraberinde eslik eden yaralanmalardir.
Mc Lennan Tip III kikirtan olusan 35 olguluk serisünde 14 dis menisküs yirtigi tespit
etmistir (11). Diger eslik eden patalojiler iç menisküs yirtigi tespit etmistir (11). Diger
eslik eden patalojiler iç menisküs (4), iç ve dis kollateral ligament (11) yaralanmalari ,
tibia plato ve osteokondral kiriklar olarak bildirilmistir (1). Bizim olgularimizda da kiriga

eslik eden patolojiler 4 olguda meial kollateral ligaaman lezyonu, 3 0lguda lateral femur
kondilindeki kikirdak kontüzyonu teklindedir.
Şekil 12: Ayni olgunun artroskopik cerrahi sonrasi ön arka grafisi
Tüm eklem içi kiriklarda oldugu gibi eminnentia kiriklarinda redüksiyon anatomik
olmalidir. Aksi halde kötü pozisyonda kaynama ekstansiyon kisitliligina yol açar (8, 16).
Yanlis kaynamada interkkondiler alanda olusacak kitle Cyclops sendromuna benzer tablo
geelistirecek, bu da ekstansiyon kisitliligina zemin hazirlayacaktir. Olgularimizda büyük
oranlara ulasmayan ekstansiyon kisitliligi cerrahi tedavideki yeterlilige baglidir. Bu
kiriklara yönelik tedavi seçimi için tüm yazarlar Meyers ve Mc Keever siniflamasinin
yararli oldugu konusunda hemfikirdirler (1, 7, 9, 10, 12, 17).
Bu kiriklarin tedavisinde artroskopik yöntemle tesbit açik cerrahiye oranla bir dizi avantaj
içermektedir. Artroskopik yöntemlerdeki düsük morbiditenin yanisira, stabil tesbit erken
aktif harekete olanak tanir. Van Loon ve Mante tarafindan tarif edilen, artroskopik kontrol
altinda retrograd ve Berg'in tarif ettigi anterograd vidalama teknigi tesbit güvenligi içeren
yöntemler olmustur (1, 18). Bu yayinlarla birlikte Koyabashi, Medler ve Mathhews sinirli
olgu serilerinde sütüre tesbit yöntemlerindeki tekniklerini bildirmislerdir (9, 10, 12).
Fiksasyon güvenirl'irligi eriskinlerde vida ile yapilan tesbitlerle sabittir. Vida ile tesbit için
kirik parçanin vida basindan üç kat büyük olmasi gereklidir (14). Eriskin kiriklarinin
boyutlari bu tesbite olanak taniyabilmektedir. Olgularimizin 5'inde tesbiti bu yöntemle
gerçeklestirdik. Olgularimizdan 4'ünde yeterli sonuç alinirken, bir olguda ciddi bir
komplikasyonla karsilastik. Vida ile tesbiti ilk uyguladigimiz olgumuzda vasküler kökenli
yetersizlik gelisti. Komplikasyon erken dönemli rehabilitasyonu engelleyerek
artrofibrnozisle sonuçlandi. Vasküler patolojiden dolayi da ikinci bir girisim yapilamadi. gu
da serimizdeki hareket kisitliligi oranlarini artiran bir veri olusturdu.
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Şekil 13: Sportif aktivasyon sirasinda gelisen bir baska yetiskin olguda eminentia
kiriginin NMR görüntüsü
Şekil 14: Olgunun artroskopik cerrahi sonrasi yan grafisi
8 olguda uyguladigimiz ÖÇB sütürlerle tesbit Berg, Medler ve Mathews tarafindan da
önerilen bir yöntemdir (1, 10, 12). ÖÇB tabanindan geçirilen sütürler özellikle parçali
kiriklarin tesbitinde de de basari ile kullanilmaktadir. Adolesanlarda uygulanan bu yöntem
ile vidalarin fizis hatlarina verebilecegi olumsuzlukladan da korunulmus olur. Berg,
Lahman ve KT-1000 ölçümleriyle, artroskopik sütür tekniginin, ÖÇB laksisitesini de
engelledigi gösterilmistür (i). Ancak bu teknikle eklem hareket kisitliligi ve artrofibrosis
siktir. Yazar yaralanmayi takiben üç hafta içerisinde gerçeklestirilen ön çapraz bag
tamirlerinde de bu oranin yüksekligine isaret etmistir.
Bu olasiligin en aza indirgenmesinin, stabil bir fiksasyon ve erken hareketle olacagina
inaniyoruz. Çocuklarda cerrahi yöntem, ön çapraz bag stabilitesinin saglanmasi ve kirik
iyilesmesi açisindan iyi sonuçlar cesaret kiricidir. Kullandigimiz cerrahi yön
tem, eminentia kiriginin artroskopik redüksiyonu sonrasinda stabil sekilde tesbiti esasina
dayanir. Bu yöntemimizle ön çapraz bagin uzunlugu korunurken, tüm eklem hareketleri
boyunca diz stabilitesi saglanmistir. Bu da erken rehabilitasyona olanak vermistir.
Şekil 15: Olgunun artroskopik cerrahi sorirasi ön arka grafisi

Sonuç olarak günümüzde eminentia kiriklarinin artroskopik yöntemlerle kesin tanisi ve
eslik eden patolojilerin ayni girisimle tedavisi mümkündür. Yöntemle kirikllllrin anatomik
redüksiyonu ve stabil tesbiti daha güvenilir bir sekilde gerçeklestirilmistir. Bu islemler
çocuklarda büyüme kikirdagina zarar vermeden yapilabilmektedir. Ayrica genel
popülasyonda artroskopinin sundugu minimal cerrahi, erken rehabilitasyona geçisi
kolaylastirma yönünden de yararlidir. Ancak yöntemin uygulanabilirligi ve daha basarili
sonuçlara ulasilabilmesi bu konudaarta,i deneyim sayesinde olacaktir. Zira uygulamanin
yeniliginden ve giderek artmakta olan deneyimimizin eksikliginden, kaynaklanan
olumsuzluklarin sonuçlarimiza yansidigi da yadsinamaz bir gerçektir.
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