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Ön Çapraz bag tamirinde intraartiküler transplantlar ile fossa interkondillarisin
iliskileri
Mehmet S. Binnet(l), U. Isiklar(2)
Ön çapraz bag tamirlerinde bagin yerine uygulanacak transplantlarin fossa
interkondilaristeki konumu ve hareketler sirasinda çeure anatomik yapilarla karsilikli
iliskileri tedavi sonuçlarini etkileyebilen faktörlerdendir. Çalismamizda Anabilim Dalimizda
ön çapraz bag tamirinde uygulanan cerrahi yöntemlerdeki intraartiküler transplantlarinin
fossa interkondillaris ile iliskileri kadavra dizleri üzerinde gözlenmesi amaçlanmistir.
Insall'un önerdigi kemik bloklu iliotibial bantin intraartiküler geçisinin diz hareketleri
sirasinda interkondiller fossanin lateral duvarindan etkilendigi saptanmistir. Orta 1/3
patellar tendonun intraartiküler izometrik yerlesiminin interkondiller fossa ile iliskilerinde
anlamli bir sonuç çikartilamamistir. Ön çapraz bag tamiri yapilan olgularda interkondiller
fossadaki yapisal ve özellikle sonradan olan degisiklikler transplantin bütünlügünü
etkileyebilmektedir. Sonuçlarimiza göre uygulanacak yöntemin seçiminde transplantin
intraartiküler konumunun yanisira interkondiller fossada sonradan gelisen degisikliklerin
tedavi komponentlerinden biri olarak ele alinmasi gerektigine inaniyoruz
Anahtar kelimeler: On çapraz bag tamiri, interkondiller transplantlar
Interactions of intraarticular anterior cruciate ligament reconstructions and
femoral notch
In anterior cruciate ligament reconstructions of the knee position and alignment of the
substitute to its surrounding femoral notch during knee motion is one of the factors
determining the end results. During our study we iritended to obserue relationship of the
ACL substitutes with femoral notch in surgical techniGues performed in our clinic in 6
cadaueric knees. When the technique suggested by Insall was performed lateral and roof
of the femoral notch influenced the substitute aduersely. During intraarticular placement
of the middle third of patellar tendon substitute a significant aduerse relationship
between notch and substitute was not obserued. When applied to cases who had anterior
cruciate reconstruction structural and deuelopmental changes of femoral notch can
aduersely affect long term results, according to this position of anterior cruciate ligament
substitutes and developmental changes of femoral notch should be considered to be
major factors affecting long term results of reconstruction.
Key words: Anterior cruciate ligament reconstruction, intraarticuler transplants
Ön çapraz bag fötal gelisimin 7. haftasinda, ventral bir ligament olarak gelisir ve giderek
arkaya dogru genisler (15). 9. haftada, interkondiller fossa ile birlikte eklem boslugu
ortaya çikar. Dogum sonrasi gelisim, eklem hareketleri ve çapraz baglarin son pozisyonu
ile birlikte osteokondral sekillenme diz eklemini eriskin yapisina kavusturur (19). Diz
eklemi ekstansiyona geldiginde ön çapraz bag, interkondiller fossanin çatisi ile temas
halindedir. Dizi tam fleksiyonunda ise arka çapraz bag çati ile t emas haline geçer.
Ekstansiyondaki bir dizde interkondiller fossa ile ön çapraz bagin iliskileri stabiliteyi
saglayan birçok anatomik yapidan birisidir (9, 15, 20).
Embriyonel gelisimden itibaren çapraz baglarla interkondiller fossanin uyumlu iliskileri
süreklidir. Bu yüzden ön çapraz bag tamirlerinde, bagin yerine uygulanan her yapinin
interkondiller fossadaki uyumu sürdürmesi beklenir. Intraartiküler uygulanan
transplantlarin interkondiller fossadaki konumu ve kompleks diz hareketlerine uyumu

tedavi son uçlarini direkt etkileyebilmektedir. Günümüzde çesitli otörler interkondiller
fossanin ön çapraz bag transplantlari üzerine olumsuz olabilecek etkilerini önlemek
açisindan interkondiller fossanin genisletilmesini(notchplasti) önermektedirler (l, 4, 9, 10.
11, 12, 18). Bu çalismamizda özellikle klinik deneyimimizin oldugu (3, 8, 14)
intraartiküler tamir yöntemlerinde uyguladigimiz farkli iki transplant konumu ile fossa
interkondillarisin iliskilerini ortaya koymayi amaçladik ve elde ettigimiz bulgulari klinik
uygulanabilirligiyle birlikte literatür bilgileri isigi altinda tartistik.
Gereç ve yöntem
Çalismamiz 6 kadavra diz spesmeni üzerinde yapilmistir. Bu spesmenler çesitli vasküler
patolojilerden dolayi yapilan diz üstü amputasyonlardan elde edilmistir. Soguk ortamda
saklanan spesmenler, çalisma tarihinde oda sicakligina getirilerek kullanilmistir.
Spesmenlerin çalisma masasi üzerinde stabillzasyonu bir sikistirici yardimi ile
saglanmistir. Spesmenlerin diz eklemleri 15cm. proksimal tibia, 20cm. dista l femur
içerecek sekilde hazirlanarak cilt, ciltalti, tibial adalelerden arindirilmistir. Tüm
spesmenlerin ön-arka çapraz baglari, kapsül ve yan baglarinin saglam oldugu
gözlenmistir. Eklem içine medial parapatellar kesi ile girilmistir. Baglarin stabili zatör
etkilerinin ortadan kalkmamasi için diseksiyona özellikle dikkat edilmistir. Iki spesmende
hafif derecede dejeneratif kikirdak lezyonlari gözlenmistir, diger 4 spesmende artritik
veya travmatik degisiklikler gözlenmemistir.
(1) Ankara Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabiliin Dali Doçenti
(2)Ankara Üniversitesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dali Arastirma Görevlisi
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Spesmenlerde interkondiller fossa ile ön çapraz bag transplantinin iliskileri direkt görüs
altinda izlenmesinin yani sira radyolojik olarak sabit degerlerle ifadesi amaçlanmistir. Bu
amaca yönelik olarak interkondiller fossanin ön ve arka giris sinirlari 16 numara çelik telin
bu sinirlar dahiline yapistirilmasiyle (AltecoAce, Cyonaacrylate adhesive) radyografilerde
net ve belirgin blr görünüm saglandi. Transplant olarak kullanilacak yapinin radyolojik
görünüm vermesi amaci ile 7mm. çapinda 20cm. uzunlugunda penrose drenden (Argyl)
yararlanildi. Bu sekildeki drenin içine ayni homojenlikte iohexol (Omnipague) doldurulup
iki ucundan baglanarak opak maddenin kaybi önlendigi gibi radyolojik olarak yeterli
görünüm elde edildi (Resim 1). Çalismamizin baslangicinda ön çapraz bag kesilerek
ortamdan kaldinldi. Ön çapraz bag yerine hazirlanan transplant her spesmende birbiri
ardina iki farkli konumda yerlestirildi.
Resim 1: lohexol doldurulmus implant ve spesmenin genel görünümü.
1. Transplant konumu: Insall'un tarif ettigi kemik bloklu iliotibial bandin intraartiküler
geçis özelliklerine bagli kalinarak (7) önde tibianin anteromedialindeki küçük bir oluktan
geçirilerek tibia cisminin önüne ipekle baglandi. Yöntemin arka geçisi posterolateralde
açilan küçük bir artrotomi ile femur kondilinin üzerinden «over the top» olarak
nitelendirilen yöntemle saglandi. Transplantin saglam ve intraartiküler geçisin yöntemin
ilkelerine bagli kalinarak yapildigi kontrol edildikten sonra, tibia baglantisi açilarak
transplantin içi iohexol ile doldurulup tekrar tibiaya baglandi. Masa baglantisi açilarak
transplantin radyoopak madde ile homojen dolmasi skopi altinda kontrol edildi.
2. Transplant konumu: Transplant olarak patellar tendonun 1/3 orta bölümünün
intraartiküler izometrik konulus ilkelerine (8) bagli kalindi. Ön yerlesim pes anserinusun
yapisma yerinin yaklasik lcm. yanindan baslamak üzere çikis noktasi ön çapraz bagin
yapisma yerinin ön kenari merkez alinarak hazirlandi. Perforatör ile hazirlanan delik,
küretle genisletildi. Arka tesbit noktasi için diz 90°'ye getirilerek dis femur kondilinin iç

yüzünde kikirdak hattinin kivrilarak döndügü noktanin hemen üstünden perforatör
yardimi ile transkondiller geçls saglandi. Bu delikte kondilin disina kadar uzatilip
transplantin yerlestirilmesi için küretle genisletildi. Transplant bu iki delikten geçirilerek
içinin iohexol ile dolduriilmasini takiben femur ve tiblaya ipek ile baglandi. Transplant
içindeki maddenin homojen dagilimi skopide kontrol edildikten sonra hareketler sirasinda
fossa transplant iliskileri ortaya kondu. Radyolojik görüntüler interkondiller fossanin bütü
n olarak gözlenmesini saglamak için 30° fleksiyondaki dizde 4 ayri pozisyonda elde edildi
(2).
a. Ön arka grafide: Fossa interkondillarisin medial ve lateral siniri (Sekil 2),
b. Yan grafide fossanin ön siniri (Sekil 3),
c. Tibia 15° iç rotasyona getirilerek çekilen radyografide anteromedial sinir,
d. Tibia 15° dis rotasyona getirilerek çekilen radyografide antreolateral sinir
izlenildi.
Magnifikasyon etkisinin saptanabilmesi amaci ile1 cm.lik çelik tel ile tüm kasetler
isaretlendi.
Resim 2: Fossa interkondilarisin medial ve lateral sininnin görünümü.
Bulgular
Çalismamizda kullandigimiz 6 kadavra dizinin her iki transplant yerlesim konumu
sonrasinda ön arka, yan, 15° iç ve 15° dis rotasyonda çekilen grafilerde; transplanta
interkondiler fossanin ön girisi ve yan duvarlan tarafindan uygulanan basi iohexol
profilindeki defekt göz önüne alinarak mikrometre (Codman) ile ölçüldü. Elde edilen
degerler Tablo-1 ve 2'de sunulmustur. Bu degerlerin istatistiki ifadeleri olan ortalama ve
standart sapmalan Tablo-3 de verilmistir.
Resim 3: Yan grafide fossanin ön sinirinin görünümü.
Resim 4: Tibia iç rotasyonda iken transplanta fossanin anterior girisinin yaptigi basi.
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Tablo 1: 4 ayri pozisyonda bulunan degerler.

Tablo 2: 4 ayn pozisyonda bulunan degerler.
Anterior 150° dis rotasyon lateral 1 5° iç rotasyon
1 4.217 + 0.601 (*) 2.850+0.579 0.717+0.264 2.167+0.489(**)
2 3.383+0.5 2.33+0.585 0.45+0.152 3.383+0.422(**)
1: Birinci yerlesim konumu

2: Ikinci yerlesim konumu
(*) ( p>0.05).
(**) (p>0.001).
Tablo 3: her iki yöntemde 4 pozisyonda elde ettigimiz degerlerin ortalama ve
standart sapmasi (sadece anlamli p degerleri belirtilmistir).

Tibia 15° dis rotasyonda ve ön arka pozlsyonda çekilen grafllerinden elde edilen degerler
arasinda her iki konumda anlamli blr fark saptanmamistir. Tibia 15° iç rotasyonda iken
çekilen grafilerde 1. yerlesim konumunda elde edilen degerlerle 2. yerlesim arasinda
belirgin farklilik saptanmis ve istatistiksel olarak bu fark kanitlanmistir (p>0.001).
Interkondiller fossanin ön çikisinin iohexol görüntüsüne olan basi degerleri arasinda da
istatistiksel olarak arilamli bir fark izlenmektedir (p>0.05). Bu fark 1. transplant yerlesim
konumunda 2.yerlesim konumuna göre daha fazladir. Tibianin iç rotasyonunda
transplanta fossanin anterior girisi ve özellikle lateral duvarinin yaptigi basi (Sekil-4 iki X
büyütme) sayisal ortalama olarak fazladir.
Tartisma
Intraartiküler veya ekstraartiküler olarak yapilan ön çapraz bag tamir yöntemlerinde
transplant olarak her türlü kollagen doku kullanilmistir. Yöntemin basarisi tamirden
sonrada transplant gücünün devami ve nörovasküler yapisina baglidir (16, 22). Yeterli
cerrahi teknik ve rehabilitasyon programi, ancak kullanilan transplantin biomekanik ve
vasküler yapisini yitirmedigi sürece etkili olabilmektedir.Günümüzde ön çapraz bagin ön
tamir yöntemleri ile anatomik kopyasinin gerçeklestlrilmesi mümkün degildir (7).
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Bu nedenle uygulanacak transplantin çevre anatomik yapilara uyumlulugunun yani sira
yapilann transplant üzerlne olan olumsuz etkilerinin ortadan kaldirilmasi gereklidir.
Interkondiller fossa ile transplant iliskilerindeki bozukluk öncelikle dlz hareketlerinde
kisitliliga yol açacagi gibi temelde tibiofemoral kinematigi olumsuz yönde etkiler(15).
Fullerton ve Andrews intraartiküler ön çapraz bag tamlri ni takiben ekstansiyon kisitliligi
nedeni ile yaptiklari ikinci girlsimde interkondiller fossanin transplant üzerine olumsuz
etklsini azaltmak içln sekonder notchplasti yaptiklarini bildirmlslerdir (5). Marshall kronik
ön çapraz bag yetmezliginde interk ondiller fossanin posterior çikisinda osteofitlerin
transplant üzerine etkllerine özellikle dikkat edilmesi gerektigini vurgulamistir (13).
Odensten ve Gillquist ön çapraz bag yetmezliginde fossanin normal genisligi olan 21mm.
ye kadar genisletilmesini öne rmektedirler (18). Noyes kronik ön çapraz bag yetmezligini
5-7 yil veya daha uzun süre ön çapraz bagdan yoksun diz olarak tanimlamaktadir (17).
Bu süre içinde degisen eklem klnematlgi ve instabilite sonrasinda yükleme merkezindeki
degisiklik erken dejenera tif degisikliklere yol açmaktadir (5, 13, 15, 20). Bu degisiklikler
periartiküler osteofit olusmasina eminentianin sivrilesmesine ve son olarak interkondiller
fossada daralmaya yol açmaktadir (4). Bu tip dizlerde yapilan ön çapraz bag tamirleri
fossatran splant iliskisinin en olumsuz oldugu dizler olacaktir. Kullandigimiz kadavra
dizlerinde belirgin osteoartrit olmamasina karsin elde ettigimiz basi degerleri gözönüne
alindiginda, osteoartrltik degisikliklerin oldugu dizlerde bu degerlerin daha yüksek
degerlere ulasmasi kaçinilmazdir. Üstelik bizim kullandigimiz transplantin kalinligi,
günümüzde transplantin gücünün devamliligini saglamak amaci ile kullanilan

transplantlara göre daha incedir ve kalinlik arttikça basi miktari daha artacaktir.
Çalismamizda "over the top" femoral-anterior tibial pozisyonunda yerlestirilen transplanta
interkondiler fossanin, semi fleksiyondaki iç rotasyonda basi yaptigi saptanmistir. Bu
yöntemi uygulayarak tedavi ettigimiz olgulann geç dönemdeki takiplerinde instabilitenin
tekrar ortaya çikmasi fossa ile transplantin iliskilerini bu çalismamizda ele alis
nedenlerimizin basinda gelmektedir. Diz eklemi ginglimus tipi bir eklem olmasinin yansira
20°-30° fleksiyondan sonra rotasyonlarada olanak vermektedir (15). Eklem gerek günlük
yasam gerek sportif aktivasyonlar içerisindeki yüklenmeleri genelde semi flekslyondaki
dlz üzerlnde kabul etmektedir. Ulastigimiz basi degerleri büyük boyutlarda olmasada,
sürekli diz hareketlerlnin transplant üzerlne tekrarlayici travmalar olusturabileceglne
isaret etmektedir. Bu yüzden Noyes ve Hooperin bildirdigi gibi iliotibial bandin zaman
içerislnde kompleks diz hareketlerine ayak uyduramiyarak zayiflamasinin nedenlerinden
biri de bantin yapisal özelliklerlnin yanisira interkondiller fossanin transplant üzerine
olumsuz etkisi olabilir (6,16).
Interkondiller fossaya yapilacak girisimlerde fossanin ne kadar genisletilecegi ve hangi
yönde yapilmasi gerektlgi konusunda flkir birligi yoktur
(1,9,10,11,12,13,18,21). Keiffer, Lambert, ve Mott fossayi lateral ve anterior yönde
genisletmektedirler (9,10,12). Magirl konuya daha radikal blr yaklasim getirebllmek
açisindan, anterolateral femur kondilinin %30'unu çikarmaktadir (11). Riter ve
arkadaslan ise lateral kondildeki noçplastinln 3-4 mm. ile sinirli tutulabilecegini
bildirmektedirler (21). Blzim bulgularimizda Riterin görüslerini dogrular nitelikte olup
ancak uygun olgularda bu isleme gereksinim duyulabilir. Çalismamizda transplantin ikinci
yerlestir ilis formu olarak ele alinan ve ligamentum patellanin 1/3 orta bölümünün
intraartiküler izo metrik yerlest irilis formu, günümüzde yaygin uygulanan tamir
yöntemldir. Bu yöntemde tibiofemoral k inematigin devamliligi izometrik yerlesimle
saglanmaktadir (8, 15). Bu nedenle izometri, anatomometri, normometr i kavramlari
birlikte ele alindiginda fossa interkondillaris ile transplant iliskilerindeki düzenin devami
sorunsuz olarak saglanmaktadir(15). Deneysel olarak bu yerlesim biçimindeki
sonuçlarimiz bizi bir sonuca götür memistir. Ancak çalismalari yaptigimiz dizlerden hiç
birinde kronik ön çapraz bag yetmezligine alt bulgular saptanmamistir. Noyes in tarif
ettigi kronik ön çapraz bag yetmezligi olan dizlerde transplant izometrlk bile yerlestirilse
rotasyonal hareketlerle sikisma "impingement" beklenmesi olagandir.
Bu tür olgularda yapilacak cerrahi girisimlerde interkondiller fossanin yapisal
degisikliginin cerrahi olarak giderilmesi gereklidir. Transplant ile fossanin dinamik iliskisi
cerrahi girisim sirasinda yaptirilan hareketlerle gözlenebilir. Gerektiginde bu bulgularin
isiginda, fossanin genisletilmesi için noçplastiden kaçinilmamalidir. Bilindigi gibi ülkemizde
olgular ancak semptomlar günlük yasami olumsuz yönde engellemeye basladigi dönemde
hastaneye basvurmaktadir. Bu olgularda primer tabloya eslik eden dejeneratif
degisikliklerde sonuçlanmizi literatüre göre farkli kilmaktadir. Sonuç olarak ön çapraz bag
tamiri yapilan olgularda interkondiller fossadaki yapisal ve sonradan olan degisiklikler
transplantin bütünlügünü olumsuz yönde etkiliyebilmektedir. Bu nedenle kroniklesmis
olgularda fossa interkondillaristeki degisikliklerin tedavi edilmesi gereken patolojilerden
biri olarak ele alinmasi gerektigine inaniyoniz.
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