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ÖZ 

Giriş: Geçmişte yetersiz görüntüleme, yetersiz tespit gibi teknik sorunlar ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar 
nedeniyle konservatif tedavi uygulanan kalkaneus kırıklarının, günümüzde seçilmiş vakalarda doğru zamanlama 
ile cerrahi tedavinin başarılı olduğunu gösteren yayınlarnedeniyle tedavi yaklaşımı cerrahi tedavi lehine 
değişmiştir. Çalışmamızda uygun zamanlama ile açık redüksiyon ve internalfiksasyon uyguladığımız Sanders tip 2 
ve 3 eklem içi kırıkların orta ve uzun dönemde fonksiyonel sonuçlarına etki edebilecek faktörleri değerlendirdik. 

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde açık redüksiyon ve internal tespit uygulanan 24 hastanın 25 deplase eklem içi 
kalkaneus kırığı retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 39,44 (19- 57) ve takip süresi 33,48 
ay (15- 84 ay) idi. 18 erkek ve 6 kadın hasta vardı. Sanders sınıflandırma sistemine göre kırıkların 9’ u Tip 2, 16’ sı 
Tip 3 idi. Ameliyat öncesi ortalama Böhler açısı 16,9°(-5- 43), Gissane açısı 133,3°(82- 158) idi. Tüm hastalara 
genişletilmiş lateral girişim uygulandı. Hastalarda ameliyat sonrası ortalama Böhler açısı 27°(18- 33), Gissane 
açısı 110°(99,3- 134) idi. Hastalara ameliyat sonrası erken ve geç dönemde bilgisayarlı tomografi (BT) çekilerek 
arka eklem yüzü değerlendirildi.  Hastaların klinik değerlendirmesinde American Orthopedic Foot and Ankle 
Society (AOFAS )arka ayak değerlendirme skalası kullanıldı.  

Bulgular: AOFAS skorlarına göre 12 ayakta iyi(% 48), 4 ayakta orta (% 16), 9 ayakta kötü (% 36) sonuç alındı. 
Hastaların % 40’ında cerrahi sonrası ayakkabı giyim şeklinde değişiklik mevcuttu. Bilgisayarlı tomografide 
posterior faset redüksiyonu değerlendirildi. Yeterli redüksiyon elde edilen hastalar ile elde edilemeyenlerin AOFAS 
skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p: 0,01). 

Sonuç: Ameliyat sırasında kalkaneusun genel anatomisini tekrar sağlamaya çalışmanın yanında, posterior eklem 
yüzünün anatomik redüksiyonunun sağlanmasının da önemli olduğu görüşündeyiz.  
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SUMMARY 

Introduction:Treatment of calcaneal fractures, was applied conservatively because of technical problems such as 
inadequate imaging and fixation and complications such as infection in the past, has changed in favor of surgical 
treatment in selected cases in our day. 

Material and Methods:24 patients with 25 displaced intraarticular calcaneal fractures who treated with open 
reduction and internal fixation were evaluated. Patients had a meanage of 39,44± 10,42 and follow-up time was 
33,48± 19,53 months. There were 18 male and 6 female patients. Patients were classified according to Sanders 
classification system. Nine feet were type 2 fractures, 16 feet were type 3. The mean of preoperative Böhler angle 
was 16,9°± 8,85 (-5- 43), Gissane angle was 133,3°± 21,27 (82- 158). Lateral approach was performed in all 
patients. The mean time from trauma to the surgery was 5,8 days. The mean of postoperative Böhler angle was 
27°± 3,88 (18- 33), Gissane main angle was 110°± 9,64 (99,3- 134). All patients had postoperative BT to evaluate 
posterior joint reduction. We used AOFAS scale for the patient’s clinical evaluation.  

Results:According to AOFAS scores, good results were obtained in 12 feet(% 48), medium in 4 feet(%16), and 
poor results in 9 feet(%36). %40 of patients had a change in foot wear after surgery. We evaluated posterior facet 
reduction in computed tomography. A statistically significant differance was detected between the AOFAS scores 
of patients with and without adequate reduction. 

Conclusion:In addition to providing the general anatomy of the calcaneus during surgery, we are of the opinion 
that anatomical reduction of the posterior facet of calcaneus is important. 
 

 

GİRİŞ 

Kalkaneus kırıkları, tüm kırıkların %2'sini oluştur-
maktadır. Bu kırıkların %60-75' i eklem içi kırıktır. 
Kırıklar %90 oranında genç ve orta yaş erkekler-
de yüksek enerjili yaralanmalar sonucu oluşmak-
ta ve ciddi iş gücü kaybına neden olmaktadır (1-
3). 

Geçmişte yetersiz görüntüleme, yetersiz tespit 
gibi teknik eksiklikler ve enfeksiyon gibi komp-
likasyonların yüksek oranda görülmesi nedeni 
ilekonservatif tedavi tercih edilmekte idi. Ancak 
son yıllarda yayınlanan literatür verileri cerrahi 
yaklaşım ile özellikle doğru zamanlama ve doğru 
olgu seçimi yapıldığında başarılı sonuçlar elde 
edilebileceğini desteklemekte ise de henüz 
cerrahi ve konservatif tedavinin seçimi 
konusunda tartışmalar devam etmektedir. 

Klinik uygulamamızdaseçilmiş hastaların Sanders 
tip 2 ve 3 kırıklarında cerrahi tedavi uygulan-
maktayız. Çalışmamızda, hastalarımızınorta ve 
uzun dönem takiplerinde, fonksiyonel sonuçları 
naetkili olabilecek klinik ve radyolojik faktörleri 
değerlendirdik. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamızda cerrahi tedavi uygulanan 60 
hastanın 67 kalkaneus kırığı retrospektif olarak 
incelendi. Kırıkların tümü kapalı kırıktı. Açık 
redüksiyon sonrası plak ve vida iletespitiyapılan, 

15 ayın üzerinde takibi olan ve ameliyat öncesi 
ve sonrası BT çekilen 24 hastanın 25 kalkaneusu 
çalışmaya dahil edildi. 

 Cerrahi endikasyona karar vermede Sanders 
sınıflaması kullanıldı. Tip 2 ve 3 kırıklara cerrahi 
tedavi uygulandı. Konservatif tedavi edilen, kapalı 
redüksiyon ve perkütan çivileme yapılan, açık 
redüksiyon yapılıp çekilmiş BT’-si olmayan ve ye-
terli takibi olmayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. 

Ayak bileğinin dorsifleksiyon ve eversiyonu ile 
kalkaneuslateral yüzü üzerindeki ciltte kırışıklık 
olması ve ödemin minimale inmesinden sonra 
ortalama 5,8 günde (2-14 gün) hastalar ameliyata 
alındı. Tüm hastalar turnike ile Benirschke'nin 
tarif ettiği genişletilmiş lateral kesi kullanılarak 
ameliyat edildi. Arka eklem yüzü ve kalkaneusun 
uzunluk, yükseklik ve genişliği restore edilmeye 
çalışıldı. Redükte edilen arka eklem yüzü inter-
fragmanter vida ile sustentakulum tali'ye tespit 
edildi. Elde edilen redüksiyon geçici K telleri ile 
korunurken, plak ile osteosentez sağlandı. Hiç bir 
hastada greft kullanılmadı. Ameliyat sonrası 
dönemde hastalara elastik bandaj uygulandı ve 
erken hareket başlandı. Ameliyat sonrası 2 gün 
süre ile 1. Kuşak sefalosporin verildi. 

Hastaların, 1,5 aydan sonra parmak ucu teması 
ile kısmi yüklenmesine, üçüncü aydan itibaren ise 
tam yük vermesine izin verildi. Aynı protokol 
bilateral vakalarda da uygulandı.  
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Kırıkların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 
çekilen yan grafilerindeBöhler açıları ölçülerek 
redüksiyonun başarısı radyolojik olarak değerlen-
dirildi. Sağlam ayak Böhler açısı ile ameliyat 
sonrası Böhler açısı farkı, sağlam ayak Böhler 
açısına göre yüzde olarak hesaplandı.  Buna 
göre %90’ın altında redüksiyon sağlanmış olan 
kırıklar grup 1, %90’ın üstünde redüksiyon 
sağlanmış olanlar ise grup 2 olarak ayrıldı. 

Tüm hastalara ameliyat sonrası erken dönemde 
BTçekildi ve arka fasetin redüksiyonu, topuğun-
varusu, kalkaneusun yükseklik, genişlik ve 
uzunluğunun restore edilip edilmediği ve eklem 
içi vida olup olmadığı kontrol edildi. Hastalara  
post-op 1. yılda tekrar BT çekilerek, redüksiyonun 
son durumu kontrol edildi ve arka eklem basa-
maklaşma miktarı ölçüldü. 2 mm'nin altında 
olanlar ve 2 mm'nin üstünde olanlar şeklinde 2 
grup oluşturuldu. Ayakların fonksiyonel durumları 
AOFAS skorlama sistemi ile değerlendirildi.  

 Bilgisayar ortamında SPSS-17 programı ve 
Mann – Whitney U ve PearsonChi-squaretesleri 
kullanılarak, sonuçlar değerlendirildi. 

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen 24 hastanın 25 kalkaneus 
kırığı incelendi. Hastaların 6’sı kadın, 18’i erkekti. 
Bir hastada bilateralkalkaneus kırığı mevcut idi. 
Hastaların yaş ortalaması 39,44 (19- 57) idi. 
Sanders sınıflamasına göre 9 kırık tip 2, 16 kırık 
tip 3 idi. Hastalara ortalama 5,8 (2-14) günde 
cerrahi tedavi uygulandı. Hastaların ortalama 
takip süresi 33,48 (15- 84 ay) idi. 

Klinik sonuçlar AOFAS skorlamasına göre değer-
lendirildi. AOFAS skoru 80 puan üzeri olanlar ile 
AOFAS skoru 80 puan ve altı olanlar olmak üzere 
2 gruba ayrıldı. Buna göre çalışmamızdayer alan 
12 kalkaneus kırığı AOFAS skoruna göre 80 puan 

üstü, 13 kalkaneus kırığı ise 80 puan ve altı 
olarak değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, ameliyat 
sonrası ve 1. yılında BT ile saptananposterior 
fasetteki basamaklanma miktarı, sağlam ayakla 
karşılaştırılarak ölçülen Böhler açısındaki düzel-
me oranı ve Sanders sınıflamasına göre değer-
lendirilen kırık tipleri ile AOFAS skorlama-sına 
sonuçlarına göre ayrılan iki grup arasında 
istatistiksel ilişki araştırıldı (Tablo 1). 

Hastaların çekilen yan grafilerindeBöhler açıları 
ölçülerek redüksiyonun başarısı radyolojik olarak 
değerlendirildi. Hastalarınameliyat öncesi Böhler 
açısı ortalaması 16,91° (-5- 43), ameliyat sonrası 
27° (18-34) idi. Hastaların sağlam ayaklarının 
Böhler açısı ortalaması 30,35 (26- 36) olarak 
ölçüldü. Sağlamayak Böhler açısı ile ameliyat 
sonrası Böhler açısı farkı, sağlam ayak Böhler 
açısına göre yüzde olarak hesaplandı.  Buna 
göre %90’ın altında redüksiyon sağlanmış olan 
kırıklar grup 1, %90’ın üstünde redüksiyon sağ-
lanmış olanlarise grup 2 olarak ayrıldı. 1. gruptaki 
9 ayaktan 7’ sinin AOFAS skoru 80 puan ve altı, 
2’sinin 80 puan üstü olarak bulundu. 2. gruptaki 
16 ayaktan 6’ sının AOFAS skoru 80 puan ve altı, 
10’unun 80 puan üstü olarak bulundu. 1. ve 2. 
grubun AOFAS skorları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmadı (p= 0.053). 

Erken ve geç dönem BT' lerde posterior faset 
basamaklanması ölçüldü. Basamaklanma miktarı 
2 mm’nin altında olan kırıklar grup 1, üstünde 
olan kırıklar grup 2 olarak sınıflandırıldı. Birinci 
gruptaki 15 ayaktan 4'ünün AOFAS skoru 80 
puan ve altı, 11'inin AOFAS skoru 80 puan üstü 
olarak değerlendirildi. İkinci gruptaki 10 ayaktan 
1'inin AOFAS skoru 80 puan üstü, 9'unun AOFAS 
skorunun 80 puan ve altı olarak değerlendirildi.  
Bu İki grubun AOFAS skorları karşılaştırmasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p: 
0,01). 

 
Tablo 1. 

 AOFAS 80 puan üstü AOFAS 80 puan ve altı P değeri 

Yaş (40 yaş altı/40 yaş üstü) 9/3 6/7 0,14 

Cinsiyet (kadın/erkek) 3/9 4/9 0,74 

Posterior faset redüksiyonu(<2mm/>2mm) 11/1 4/9 0,01 

Böhler açısı(grup1/grup2)* 2/10 7/6 0,053 

Kırık tipi(sanders tip2/tip3) 6/6 3/10 0,27 

*Böhler açısında karşı ayağa göre %90’ ın altında düzeltme yapılanlar grup 1, %90’ ın üzerindeki düzeltme grup 2 
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TARTIŞMA 

Modern tanı yöntemleri ve yeni tedavi protokolleri 
gelişmesine rağmen kalkaneus kırıklarının tedavi 
ve takipleri ile ilgili halen birçok farklı görüş 
bulunmaktadır. Literatürde açık cerrahi sonrası 
sonuçlara bakıldığında sonuca etki eden değişik 
faktörlerin önemine değinildiği görülmektedir. 

Kalkaneus kırıkları genelde ağır iş kazaları sonrası 
oluştuğundan erkek populasyonunda görülme 
sıklığı daha fazladır. Literatüre bakıldığında 
hastaların % 70’inden fazlası erkek ve ortalama 
yaşın 40 olduğu görülmektedir(6,7,9). 

24 hastanın 25 kalkaneus kırığının yer aldığı 
çalışmamızda da 18 erkek (% 75) yer almakta ve 
ortalama yaş 39,44 olup bu verileri desteklemek-
tedir. Çalışmamızda cinsiyetin fonksiyonel sonuç-
lar üzerine etkisine bakıldığında, istatistiksel 
olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p:0.74). 

Çalışmaya dahil edilen 24 hastanın 15'i 40 yaş 
altı, 9'u 40 yaş üstünde idi. Bu hastaların fonksi-
yonel sonuçları karşılaştırıldığında, yaşın prog-
nostikfaktör olarak sonuçlar üzerine istatistiksel 
olarak anlamlı fark yaratmadığı tespit edildi 
(p:0.14). 

Sanders ve ark. 120 kalkaneus kırığına açık 
redüksiyon ve internalfiksasyon sonuçlarını 
bildirdikleriyayınlarında, tip 2 kırıklarda %73 ve tip 
3 kırıklarda %70 iyi-mükemmel klinik sonuç 
aldıklarını, Tip 4 kırıklarda ise hiçbir hastada 
mükemmel sonuç alınamadığını, sadece hasta-
ların % 9’ unda iyi sonuç alındığını bildirmişlerdir.  

Çalışmamızdaki 9 kalkaneuskırığı tip 2 (% 36), 
16 kalkaneuskırığı ise tip 3 (% 64) olarak 
sınıflandırıldı. Bu hastalarda klinik sonuçlara 
bakıldığında tip 2 kırıklarda % 66, tip 3 kırıklarda 
ise % 37,5 iyi sonuç alındı. Çalışmamızda da tip 
2 ve 3 kırıkların AOFAS skorları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p= 
0,27). 

Paul ve ark.’nın 70 hastalık serisinde konservatif 
ve açık cerrahi uygulanan hastalar incelendi-
ğinde, en kötü klinik sonuçların Böhler açısının 
restore edilmediği açık cerrahi uygulanan grupta 
olduğu bildirilmiştir (8).Buckley ve ark.’nın 
309hastalık serisinde de konservatif ve cerrahi 
sonuçlar karşılaştırılmıştır (10). Bu geniş seride, 
Böhler açısının ameliyat öncesi 15°- 36° arası 

olduğu hastalarda, açık cerrahi sonuçlarının daha 
iyi olduğu bildirilmiştir. Cerrahi öncesi daha yük-
sek Böhler açısı olan hastalarda klinik sonuçların 
daha iyi olduğu ve Böhler açısının sonuçlar 
açısından prognostik olduğu belirtilmiştir.  

Hastalarımızın ameliyat sonrası Böhler açılarını 
derecelerine göre değerlendirdik. Böhler açıları 
iyi restore edilen hastaların 10’unda sonuçlar iyi, 
4’ünde kötüydü. Böhler açısı iyi restore edile-
meyen grupta ise 2 hastada sonuçlar iyi, 7’sinde 
kötüydü. AOFAS skorları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunamadı ( p 0.053 ). 

Buckley ve Meek, 17’ sini cerrahi, diğer 17’ sini 
ise konservatif tedavi ettikleri 34 kalkaneuskırıklı 
hastayı (11) iş, yaş, cinsiyet ve takip sürelerine 
göre karşılaştırmışlar, en iyi sonuçları, arka 
fasette anatomik redüksiyon sağlanan hastalarda 
elde etmişlerdir. Eğer arka fasette anatomik 
redüksiyon elde edilemiyorsa sonuçların konser-
vatif tedavi edilen grupla benzer olduğunu 
saptamışlardır. Ancak bu çalışmanın eksik kısmı, 
kırık tiplendirilmesinde ve redüksiyon değerlen-
dirmesinde BT’nin kullanılmamasıdır. Ayrıca 
birbirinden farklı teknik kullanan 12 ayrı cerrah 
tarafından ameliyatlar gerçekleştirilmiştir (2,12, 
13). 

Sanders ve ark.’nın 120 hastalık serisinde ise 
Maryland Ayak Skorlaması ve bilgisayarlı tomo-
grafiye dayalı klinik ve radyolojik değerlendirilme 
yapılmıştır (5).Çalısmada tip 2 kırıklarda % 86 
anatomik redüksiyon ve % 73 iyi-mükemmel 
sonuç, tip 3 kırıklarda % 60 anatomik redüksiyon 
ve % 70 iyi-mükemmel sonuç, Tip 4 kırıklarda % 
0 anatomik redüksiyon ve sadece % 9 iyi sonuç 
alındığı belirtilmiştir. İyi klinik sonuç için anatomik 
redüksiyonun gerekli olduğu ancak muhtemel 
kıkırdak hasarı sebebiyle anatomik redüksiyonun 
iyi klinik sonucu garanti etmediği söylenmiştir 
(5).Letournel, 99 hastalık serisinde % 56 iyi-çok 
iyi klinik sonuç alındığını, aynı sekilde iyi redük-
siyonun eklem hareketinde düzelmeyi garanti 
etmediğini belirtmiştir (4). Barla ve ark'larının 
serisindede 2 mm üzerinde basamaklaşması olan 
kadın hastalara randomize olarak cerrahi ve kon-
servatif tedavi uygulamış, cerrahi tedavi grubun-
da arka fasette % 46,5 oranında iyi redüksiyon 
elde edilmiş ve cerrahi tedavi grubunda SF 36 
skorlarının 3,18 kat daha iyi olduğu belirtilmiştir 
(14). 
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Çalışmamızda ameliyat sonrası erken dönem ve 
birinci yılda çekilen BT’lerdearka eklem yüzeyin-
deki basamaklanma miktarını ölçülerek redüksi-
yon değerlendirildiğinde basamaklanma miktarı 2 
mm’nin altında olan 15 kırığın 11’ inde iyi,  
basamaklanma miktarı 2 mm’nin üstünde olan 10 
kırığın 1 inde iyisonuç elde edildi. Bu iki grubun 
AOFAS skorları karşılaştırıldığında posterior 
fasetteki basamaklanma miktarının sonuçlar 
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit 
edildi. (p:0,01).  

Cemil Kayalı ve ark.’ nın 15 kalkaneus kırıklı 
hastayla yaptığı çalışmada hastaların tümü kilitli 
kalkaneus plakları ile tedavi edilmiş. 6. haftada 
parsiyel yüklenmeye ve 12. Haftada tam 
yüklenmeye izin verilmiş. En az bir yıllık takipte 
redüksiyonda anlamlı bir kayıp görülmemiş (15). 

Biz de çalışmamızda benzer şekilde yüklenmeye 
izin verdik ve redüksiyon kaybı ile karşılaşmadık. 

SONUÇ 

Değerlendirdiğimiz prognostik faktörler arasında 
sadece posterior eklem yüzü redüksiyonunun 
sonuçlar üzerine istatistiksel anlamlı olduğunu 
tespit ettik (p= 0,01). 

Sonuç olarak ameliyat sırasında kalkaneusun 
genel anatomisini tekrar sağlamaya çalışmanın 
yanında, posterior eklem yüzünün anatomik 
redüksiyonunun sağlanmasının önemli olduğu 
görüşündeyiz.  
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