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Tani ve cerrahi amaçli kalça artroskopisi
Mehmet S. Binnet(1), Yalim Ates(2), Z. Ugur Isiklar(2)
Son yillarda artroskopinin diz eklemi disindaki uygulamalari ortopedik cerrahiye yeni
boyutlar getirdi. Çalismamiz ; Anabilim Dalimizda tani ue cerrahi amaciyla uygulanan
kalça artroskopileri konusundaki ilk deneyimlerimizi içermektedir. 1988-1990 yillari
arasinda Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi Ibni-Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Ana bilim Dalinda II olguya günümüz teknikleri dogrultusunda kalça artroskopisi
uygulanmistir. Olgularimizin 6'si erkek 5'i kadindir. Ortalama yas 25.4'dür (14-43).
Artroskopik teknik olarak Eriksson ue G/ick'in önerdikleri yöntemlerin kombinasyonu
kullanilmistir. Kalça artroskopileri rutin tani yöntemleri ile sonuca ulasilamayan hasta
popülasyonuna yeni bir çözüm getirmektedir. Artroskopiyle birlikte gelen transartroskopik
girisim olanagi ise kalçadakl genis diseksiyonlari önleyici olmaktadir.
Anahtar kelimeler: Kalça artroskopisi
The hip arthroscopy for diagnosis and surgical treatment
In the last decade deuelopments in arthroscopy with the help of new technologies has
brought orthopedic surgery a new dimension. In thls paper we represent hip
arthroscopies performed for diagnosis and treatment of different aliynments. Hip
arthroscopy was performed on 11 patients betwen 1988-1990 at Ankara Uniuersity
Medical Faculty, Ibni-Slna Hospital, Department of Orthopedic Surger~i and
Traumatology. 6 male and 5 female patienis wtth an auerage age of 25.4 (range 14-43J
jwas our cases. Indications for arthroscopy were surgicaf planning to diagnostic reasons.
The guidelines of Eriksson and Glick were followed in hip arthroscopy techni9ue.
Arthroscopy was used as an aid to ctinical diagnosis especially in patients without a solid
diagnosis Arthroscopic surgery will also saue time and large dissections in some patients.
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Son 10 yil içerisinde teknolojik açidan yaygin destek gören artroskopinin gelisimi,
ortopedlk cerrahiye yeni boyutlar getirdi. Diz üzerine gelistirilen artroskopik tani ve
cerrahi teknikler zaman içerisinde dlger eklemlerde de uygulama alani buldu. Çalism
amiz; Anabilim dalimizda tani ve cerrahi amaciyla uygulanan kalça artroskopileri
konusundaki ilk deneyimlerimizi içermektedir. Günümüzde kalça ekleminin artroskopisi
ve artroskopi-sirasinda cerrahi uygulamalari konusunda az sayida çalisma vardir.
Literatür e göre, artroskopinin ilk uygulayicisi Blrchter kalça eklemlnin de endoskopik
olarak görülebilecegini teorik olarak bahsetmistir (1). 1931 Yilinda Burman ilk kalça
artroskopisi deneyimlerini bildirmistir (1). 1977 yilinda Gross pediatrik
kalçada,artroskopinin uygulama alaninin olabilecegini ön blldiri seklinde sunmustur (5).Bu
çalismayi 1981 yilinda Juvenil Kronik Artrit'te kalça artroskopisi uygulamasi ile Hogersson
taklp etmistir (7), Son yillarda ise Eriksson ve Glick kalça artroskopisi konusunda yaygin
çalismalar yapmis ve yeni teknikler ilave etmislerdir (1, 3 ). Uygulamamizda Erikson ve
Glick'in sunulan çalismalarinin yani sira kisisel olarak görüs ve önerilerinden de
faydalanilmistir (2,4 ). Bu çalismamizda 1988 yilindan bu güne Anabilim Dalimizda sinirli
endikasyon fakat günümüz teknikleri dogrultusunda uygulanmakta olan kalça
artroskopileri sunulacaktir.
Teknik Kalça artroskopisi tüm olgularimizda genel anestezi altinda uygulandi. Ayrica
uygulamamizin ilk asamalarinda C kollu skopi cihazi, deneyimimizin artmasi ile birlikte
yalnizca seri radyografilerden yararlanildi.

Olgular radyografik tetkikin yapilmasina olanak taniyan traksiyon masasina, supin
pozisyonda yatirildi. Karsi saglam ekstremitenin tesbitini takiben artroskopi yapilacak
kalça hafif abdüksiyon ve nötral rotasyonda traksiyona alindi. Traksiyon Erikson'un
çalismalari dogrultusunda 300-500 Newtonluk güç ile yapildi (1). Traksiyon gücüne
ulasma kriteri olarak skopi veya radyolojik olarak eklem araligindaki açilma esas alindi.
Eklem araligindaki 7 veya 8 mm'lik genisleme ile birlikte vakum fenomeninin izlenmesi,
yeterli güce ulasildiginin göstergesi olarak kabul edildi ve daha fazla traksiyon yapilmadi
(1). Traksiyonu takiben 18 mm'lik spinal ignesi ile radyolojik kontrol altinda stan dart
anterolateral girisimle eklem araligina girilerek aspirasyon yapildi. Bunu takiben 5 mm'lik
artroskopi kilifi ile künt olarak femoral arterin 4-5 cm laterali ve sartorius kasinin
medialindeki anterior yoldan girildi. Bu girisle mediale dogru 20-30 de recelik açiyla
gidilerek eklem kapsülüne ulasildi. Kapsül yine künt olarak geçildi ve eklem araligina
girildi. Kaput femoris ve asetabulum eklem yüzleri 70 derecelik skopla direk görüs altinda
izlendi (Resim-1,2). Nötral pozisyondaki bacaga yapilan rot asyonlarla görüs alani
genisletildi. Artroskopik cerrahi enstrumanlarinin ekleme girisleri ikinci ve lateral yoldan
saglandi. Bu girisimle trokanter major'un ön üst siniri üzerinden direkt olarak ekleme
ulasiliyordu. Diz eklemindeki artroskopiden farkli o larak kalçada artroskopik cerrahi
enstrümanlarinin ekleme girisinde, çevre yumusak dokular koruyucu bir baska kilif ile
korundu.
(1) Ankara Üniu. Tip Fak. Ibni-Sina Hst. Ortopedi ue Traumatoloji Anabilim Dali . Doçenti
(2) Ankara Üniu. Tip Fak. Ibni-Stna Hst. Ortopedi ue Travmatoloji Anabilim Dali Arastirma
Göreulisi
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Femur basi ve asetabulum patolojilerine göre skop anterior veya lateral girislerden
degisimli olarak kullanildi. Eklemin sivi irrigasyonu enjektör yardimi ile 30-50 cc
izotonigin anterior giristen verilip lateral giristen serbest çikiçi ile saglandi.
Resim 1:Ligamentum Teres, asetabulum ve minimal dejeneratif degisikliklerle birlikte
femur basinin artroskopik görünümü.
Resim 2:Ligamentum Teres, asetabulum ve minima l dejeneratif degisikliklerle birlikte
femur basinin artroskopik görünümü.

Resim 3: Artroskopi kihfindan kalça eklemi içine direnin yerlestirilmesi
Resim 4: Sinoviadan tüberküloza bagli degisiklikler, renkte farklilasma
Resim 5:Kalça tüberkülozuna bagli degisiklerle birlikte asetabulum'un görünümü
Klinik materyal
1988-1990 yillan arasinda Ankara Universitesi Tip Fakültesi Ibni-Sina Hastanesi Ortopedi
ve Tiavmatoloji Anabilim Dalinda 11 olguya kalça artroskopisi uygulanmistir.
Olgulanmizin 6'si erkek 5'i kadindir. Ortalama yas 25.4'dür (14-43). Aitroskopi
olgulanmizin Tsinde sag kalçaya, 4'iande sol kalçaya yönelik olamk uygulandi.
Olgularimizin klinik bulgulari ve artroskopik amaç ve girisimleri tanilari Tablo-l'de
sunulmustur. Artroskopi teknik olarak yukarida sundugumuz teknige bagli kalinarak
uygulanmistir.
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Tablo 1
Olgularimizin tümünde artroskopiyi takiben kilif içerlsinden kalça eklemine dren
yerlestirilmis ve aktlf drenaj 24 saat sürdürülerek eklem içinde hematom olusmasinin

önüne geçilmistir (resim-7). Yine artroskopiyi takiben olgularimiz 2 gün süreyle cilt
traksiyonuna alinarak eklemin istirahati amaçlanmistir. Tam yük vemieye altta yatan
patoloji ve yapilan girisime göre 15-21 gün arasinda geçilmistlr. olgulanmizin hiçbirinde
erken veya geç dönemde bir komplikasyona rastlanmamistir.
Tartisma
Günümüzde kalça artroskopisi konusunda yaygin çalismalar yapilmamasinin nedenl,
artroskopinln temel uygulama alani olan diz ile kalça eklemi arasindaki anatomik
farkliliktan kaynaklanmaktadir. Dlzde menisküs, osteokondral patolojiler veya
patellofemoral düzensizlik, çapraz baglarin yarattigi progresif klinik tablolar glbi genis tani
gereksinimi kalça eklemi için söz konusu degildir. Ancak günümüz gelismis tani
yöntemlerinin yani sira, klinik taninin konulamadigi kalça patolojlleri, klinisyenler içln
halen problemdir. Halbuki eklemln direk görüs ile izlenmeslnln tedavi de getirecegi
faydalar açiktir. Eriksson'un önerdigi supin pozisyondaki kalçada tek blr glris ile eklemln
bütününün gözlenmesi güçtür (1). Glick lateral dekübltis pozisyonundaki traksiyon,
lateral giris ve kendisinin gelistirdlgi ikinci jenerasyon artroskopi enstrümanlanyla tüm
eklemi gözleyebilmektedir (3). Olgulanmizda hem anterior hem lateral giris ortak olarak
kull anilarak maksimum görüs alani elde edllmlstir. E riksson tani konulamayan
nonspesiflk agnli kalça patolojilerinde artroskopiyle eklem lavajinin tedavi edici
yönününde bulundugunu bildirmektedir (1,2 ). Eriksson ve Gross nonspes ifik sinovit ve
minimal dejeneratif degisikliklerdeki agri sikayetlerinin intraartiküler lavaj sonrasinda
azaldigini vurgulamaktadir (1,2,6). Olgulanmizin besinde artroskopi endikasyonu bu
görüs dogrultusunda konulmustur. Johnson daha da ileri giderek erken dejeneratif
degisiklikleri olan olgularda kalça artroskopisi endikasyonu oldugunu bildirmektedir.
Yazar, bu sekilde dejenerntif artrit komponentlerinden eklem içi serbest kikirdak parçalari
ve sinovitisinde tedavi edilebilecegini vurgulamaktadir (8) .
Klinik deneyimimiz içerisinde kalça artroskopisinin faydasi patolojilerin tanisinda minimal
bir cerrahi ile biopsi alma olanagi olmustur. Özellikle sinovial kökenli hadiselerde biopsi
pensleri ile eklem içinden, patoloji gözlenerek alinan histolojik materyalinin, tanidaki
yararlari klinik olgularimizda da izlenilmektedir. Gross pediatrik kalça problemlerinde
cerrahi öncesi artroskopi ile tedavi planlamasina yardimci olunabilecegini bildirmektedir
(5,6). Yazar tedavi edilmemis kalça çikiklannin, patolojik komponentlerini izlemek için 2
mm lik artroskop ile medial girisimi tarif etmistlr (6). Dogustan kalça çikigi üzerlne genls
klinik deneylmin oldugu ülkemizde cerrahi öncesi artroskopinin gerekliligi tartisilmalidir.
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Ancak dogustan kalça çikiklarinin tedavileri sonrasinda gelisen patolojiler literatürden
farkli olarak bizi eklemi dlrek görüs altinda izleme gereksinimini beraberinde getirmistir.
Genelde kalça patolojilerinin yaygin oldugu ülkemizde gelecekte artroskopinin daha g enis
kullanim alani bulmasi beklenebilir. Sonuç olarak kalça artroskopileri rutln tani yöntemleri
ile sonuca ulasamayan hasta popülasyonuna yeni bir çözüm getirmektedir. Artroskopiyle
birlikte gelen transartroskopik glrlsim olanagi ise kalçadaki genis dlse ksiyonlan önleyici
olmaktadir.
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