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ÖZ 

Giriş: Tibia cisim kırıklarının intramedüller çivi ile tedavisinde uygulanan transpatellar  ve medialparapatellar  
yaklaşımın diz önü ağrısı açısından karşılaştırılması amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Tibia cisim kırığı tanısıyla intramedüller çivi ile tedavi edilen toplam 31 (24 erkek; 7 kadın) 
hasta değerlendirildi. 20 olguya transpatellar; 11‘ine medial parapatellar yaklaşım uygulandı. Ortalama takip 
transpatellar grupta 23,5  ±17,1; medial parapatellar grupta ise 11,5,1 ±4,8 ay idi.  Kırık tipi, yerleşimi, şekli ve 
oluşum mekanizması; oyma ve kilitleme durumları incelendi. Son kontrollerde hastalar Johner Wrush  kriterlerine 
göre fonksiyonel ve radyolojik olarak incelendi. Diz önü ağrısının varlığı ve şiddeti açısından vizüel analog 
skorlama  kullanıldı. 

Bulgular: Transpatellar grupta 20 hastanın 11‘inde (%55,0) , medial parapatellargrupta  ise 11 hastanın altısında 
(%54,5) Diz önü ağrısı vardı, ağrının şiddeti vizüel analog skora göre transpatellar grupta ortalama 2,3 (1-3); 
medial parapatellar grupta ise 3,2 (1-4) puan idi ve gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Kırık tipi dışında 
demografik verilerde anlamlı bir fark saptanmadı. Fonksiyonel açıdan transpatellar grupta tüm hastalardan medial 
parapatellar grupta ise yedi hastadan iyi ve mükemmel sonuç elde edildi. Radyolojik olarak transpatellar grupta bir 
olguda çivinin proksimal migrasyonu görüldü ancak diz önü ağrısı saptanmadı. 

Sonuç: Tibia cisim kırıklarının intramedüller çivilemesinde diz önü ağrısı açısından transpatellar ve medial 
parapatellar yaklaşım arasında anlamlı bir fark olmadığı her iki yaklaşımın da güvenle kullanılabileceği kanaatine 
vardık. 

 

SUMMARY 

Introduction: It was aimed that to compare  transpatellar  and medial parapatellar approach applied in the 
treatment of tibial shaft fractures with intramedullary nailing  in terms of anterior knee pain. 

Material and Method: 31 patients (24 male; 7 female) treated with intramedullary nailing for tibial shaft fractures 
were evaluated. 20 patients were performed transpatellar approach; 11 medial parapatellar approach. Mean 
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follow-up was 23,5 ±17,1 months in transpatellar group; 11,5 ± 4,8 in medial parapatellar group. Fracture type, 
location, shape and mechanism; reaming process and locking status were inspected. Patients were evaluated 
functionally by Johner Wrush criteria and radiologically. Presence of anterior knee pain and its severity was 
evaluated by visual analog scala . 

Results: There were anterior knee pain in 11 patients of 20 (%55,0) in transpatellar group and six of 11 (%54,5) 
in medial parapatellar group. Severity of pain according to visual analog score mean 2,3 (1-3) in transpatellar 
group and 3,2 (1-4) medial parapatellar group and there was no significant difference between the groups. No 
difference was found between the groups in terms of demographics except fracture type. All patients in 
transpatellar group and seven in medial parapatellar group had good and excellent functional result. Proximal nail 
migration seen in only one patient radiologically but didn‘t have anterior knee pain. 

Conclusion: We concluded that there is no difference between the transpatellar approach and medial 
parapatellar aproach in terms of anterior knee pain and those approaches could be used safely in the treatment of 
tibial shaft fracture with intramedullary nailing. 

 
 

 

GİRİŞ 

Cerrahi gerektiren tibia cisim kırıklarının büyük bir 
kısmı intramedüller çiviler (İMÇ) ile tedavi 
edilmektedir (1-5). Diz önü ağrısı (DÖA) bu tedavi 
yönteminin önemli bir sorunudur. DÖA‘nın sıklığı, 
çeşitli serilerde %31 ile 86 arasında olduğu rapor 
edilmiştir (6-16), ayrıca bu durumun hastaların 
günlük yaşantısını önemli derecede etkileyebildiği 
de bildirilmiştir (11-13,17). İMÇ’nin başarısı 
sadece kemik kaynamasına değil aynı zamanda 
fonksiyonel restorasyona da bağlıdır. Günümüze 
kadar DÖA‘nın gerçek sebebi tam olarak anla-
şılamamıştır. Multifaktöriyel sebeplerden (patellar 
tendon altında yağ yastıkçığının zedelenmesi, 
çivi üst ucu ile plato ve anterior korteks arasında-
ki mesafe, çivinin süperiora migrasyonu, ameliyat 
sonrası kuadriseps kas gücü azalması ve infe-
riorsafen sinir zedelenmesi... vb) kaynaklandığı 
öne sürülmüştür. Bunlar dışındaki en önemli ne-
denin cerrahi yaklaşımın olabileceği düşünülmek-
tedir (4,11-13,17-19). Transpatellar (TP) yaklaşı-
mın bazı otörlerce medial parapatellar (MP) 
yaklaşıma göre daha fazla DÖA‘na sebep olduğu 
rapor edilmiştir (11-13). Ancak bazı yayınlarda 
önemli bir fark bulunamamış ve DÖA‘na başka 
faktörlerin etkisinin daha ön planda olabileceği 
öne sürülmüştür (17). 

Çalışmamızda TP ve MP yaklaşımla İMÇ uygu-
lanmış tibia cisim kırıklarının DÖA açısından 
karşılaştırılması öncelikle amaçlanmış ayrıca 
başta proksimal kilitlemenin etkisi olmak üzere 
DÖA‘na sebep olabilecek diğer sebepler de 
incelenmiştir. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Aralık 2006 – Temmuz 2011 tarihleri arasında 
kliniğimizde tibia cisim kırığı tanısıyla İMÇ ile 
tedavi edilen 72 hastadan; iskelet matüritesini 
tamamlamış, ipsilateral alt ekstremitesinde başka 
kırığı olmayan, travmatik sebeplerle kırık oluşan, 
en az altı ay takip edilmiş ve hastane kayıtları 
yeterli olan 31 hasta (21 erkek; 10 kadın) çalış-
maya dahil edildi. İyileşme sürecinde enfeksiyon 
geçiren, kuadriseps kas gücü 5/5‘den küçük olan, 
iskelet matürasyonunu tamamlamamış hastalar, 
patolojik kırığı olanlar, ipsilateral başka kırığı 
olan, daha önce diz çevresinden herhangi bir 
nedenle ameliyat geçirenler, altı aydan daha kısa 
takip edilenler ve yan grafide heterotrofik 
ossifikasyonu olanlar çalışma dışı bırakıldı. Çalış-
ma içinlokal etik kurul onayı alındı (onay NO: 
2020-GOKAE-0281). Olgular retrospektif olarak 
incelendi. Son kontrollerinde çalışma ile ilgili bilgi 
verilerek onamları alındı. Hastalar, tibiaİMÇ’nin 
TP ve ya MP yaklaşımla gerçekleştirilmesine 
göre iki gruba ayrıldı. TP grupta 20; MP grupta 11 
hasta vardı. Hastalara ait demografik veriler 
aşağıdaki tabloda  gösterilmiştir (Tablo 1). 

Ameliyatlar spinal ya da genel anestezi altında, 
standart ameliyat masasında sırt üstü pozisyonda 
yapıldı. Operasyonlar dört farklı cerrah tarafından 
gerçekleştirildi. Diz,altına yükseklik konularak 
maksimum fleksiyona alındı, patella alt kutbun-
dan tuberositastibiaya uzanan uzunlamasına orta 
hat anterior kesi ile yaklaşıldı, paratenon insiz-
yonunu takiben TP yaklaşımda patellar tendonun 
ortasından bistüri ile  uzunlamasına kesi yapıldı; 
MP yaklaşımda ise kesi patellar tendonun medi-
alinden yapıldı, TP ve MP yaklaşım aşağıda gös-
terilmiştir (Şekil 1). Tendon ve diğer yumuşak 
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dokular lateralealınaraktibia plato ön yüzüne 
ulaşıldı. Çivi giriş yeri skopi kontrolü ile belirlen-
dikten sonra yumuşak dokular ve tendon koruna-
rak awl ile hazırlandı, daha sonra klasik tarzda 
İMÇ işlemi uygulandı. İntra-operatif yeterli rotas-
yonel stabilitenin sağlandığı  olguların bir kısmına 
kilit vidası uygulanmadı. Olguların ameliyatı ile 
ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Tablo 
2). 

Postop birinci gün hastalara tolere edebildikleri 
oranda yük verdirildi, quadriceps egzersizleri 
başlandı, hem dize hem de ayak bileğine aktif 
fleksiyon – ekstansiyon egzersizleri gösterildi. 
Hastaların ortalama taburculuk süreleri TP grupta 
5,6 gün MP grupta ise 5,3 gündü. 

 

Şekil1. TP:Transpatellar; MP: Medial parapatellaryaklaşım. 

 

 

Tablo 1. Demografik veriler. 
 

 TP grup, n: 20 MP grup, n: 11 p 

Ortalama Yaş (yıl) 28,5±19,66 30±14,76 > 0.05 

Ortalama takip (ay) 23,5±17,1 11,5±4,8 0.03 

Kırık tipi  

    Açık 

    Kapalı 

 

9 

11 

 

1 

10 

 

0.041 

Kırık taraf 

    Sağ 

    Sol 

 

12 

8 

 

6 

5 

> 0.05 

Kırık mekanizması 

    Yüksek enerjili 

    Düşük enerjili 

 

10 

10 

 

7 

4 

> 0.05 

Kırık Yerleşimi 

Proksimal 

    Orta  

    Distal 

 

1 

14 

5 

 

0 

7 

4 

> 0.05 

Kırık şekli 

    Spiral-oblik 

Transvers 

    Parçalı 

 

10 

4 

6 

 

6 

5 

0 

> 0.05 

 
 

Tablo 2. Ameliyata ait veriler. 
 

 TP grup n:20 MP grup n: 11 p 

Redüksiyon 

  Açık 

  Kapalı 

 

18 

2 

 

3 

8 

 

<0.001 

Kilit Durumu 

  Kilitsiz 

  Kilitli 

 

14 

6 

 

1 

10 

 

<0.001 

Oyma durumu 

  Oymalı 

Oymasız 

 

18 

2 

 

11 

0 

 

0.278 
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Son kontrollerde hastaların diz önü ağrılarının 
olup olmadığı soruldu. Ağrıların şiddeti visüel 
analog skala (VAS) kullanılarak değerlendirildi. 
Bu yöntemde hastalardan sübjektif olarak bir 
skalaüzerinde kendi ağrı durumlarını değerlendir-
meleri istendi. Sonrasında skala ile aynı uzun-
lukta 1/10‘luk bölmelere ayrılmış bir ölçek yardımı 
ile hastanın yaptığı değerlendirme derecelendi-
rildi; ”0”: hiç ağrı yok;  ”10”: dayanılmayacak 
şiddette ağrı olarak tanımlandı. 

Hastaların fonksiyonel değerlendirmeleri Johner- 
Wrush (20) kriterlerine göre yapıldı. Buna göre 
kaynama varlığı, osteomiyelit, amputasyon, nöro-
vasküler bozukluk, deformite (varus/valgus, ante-
versiyon/rekurvasyon, rotasyon, kısalık), komşu 
eklemlerde hareket, ağrı, yürüme ve ağır akti-
viteler değerlendirildi. 

Radyolojik inceleme dizi içine alan ön arka ve 
yan tibia grafilerinde yapıldı. Çivi üst ucunun 
plato ve anterior korteksle mesafesi, kilit vidaların 
varlığı ve durumu ayrıca heteretrofik ossifikasyon 
(HO) değerlendirildi. 

İstatistiksel analiz betimsel veri analizi kullanıla-
rak ortalama, standart sapma, ortanca, en düşük, 
en yüksek, frekans ve oran elde edilmiştir. 
Değişken dağılımları ölçmek için Kolmogorov 
Smirnov testi kullanıldı. Bağımsız verilerin kanti-
tatif analizi için Mann-Whitney U testi kullanıldı; 
bunlar daha sonra ki-kare testi kullanılarak değer-
lendirildi. Fishertesti, ki-kare testi koşulları 
sağlanmadığında kullanıldı. Sağkalım analizi, tek 
değişkenli analiz için log-rank testi ve çok değiş-
kenli analiz için Cox modeli kullanılarak yapıldı. 
Tüm analizlerde SPSS 22.0 programı kullanıldı. 
P <0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi. 

BULGULAR 

Her iki grupta yaş, cins taraf, kırığın şekli, yerle-
şimi ve oluş mekanizması açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark yoktu (Tablo 1 ve 2). TP 
grupta açık redüksiyon ve çivinin kilitsiz uygula-
ması anlamlı derecede fazla olduğu görüldü. 
Toplam 31 olgunun 17‘sinde (%54,8) DÖA tespit 
edildi. Ağrının varlığı ve şiddeti incelendiğinde 
her iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
fark tespit edilmedi, ağrı ile ilgili bulgular aşağı-
daki tabloda gösterilmiştir (Tablo 3). DÖA şiddeti 
açısından TP grupta en yüksek VAS skoru üç 
iken (dağılım 1-3)  MP grupta  en yüksek skor 
dörttü (dağılım 2-4).  

Proksimal kilit vidalarının DÖA‘na etkisine 
bakıldığında proksimal kilitleme yapılmamış 15 
olgunun yedisinde (%46,7); kilitleme yapılan 16 
olgunun dokuzunda (%56,3) ağrı tespit edildi. 
İstatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı 
görüldü (p> 0,005). 

JW kriterlerine göre fonksiyonel açıdan İMÇ 
yapılan 31 olgunun 27‘sinden (%87,0) mükemmel 
ve iyi sonuç elde edilmiştir. Orta ve kötü sonuç 
elde edilen dört olgu MP grupta idi ve bunlardan 
sadece ikisinde DÖA vardı. 

Radyolojik değerlendirmede, TP grupta sadece 
bir olguda çivinin süperior migrasyonu tespit 
edildi ve bu olguda DÖA saptanmadı. Hiç bir 
olgumuzda HO yoktu. 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada, tibiacisim kırıklarında kullanılan 
İMÇ’nin  gerek TP gerekse de MP yaklaşımla 
uygulanması arasında DÖA açısından anlamlı  
bir fark saptanmamıştır. 

TP ve MP yaklaşım sonrası DÖA insidansı %31-
86 arasında oranlarda rapor edilmekle beraber 
20 serinin incelendiği bir çalışmada ortalama 
%47,4 olduğu bildirilmiştir (4,6-16). Mevcut çalış-
mada 31 hastanın 17‘sinde (%54,8) DÖA vardı. 
TP ve MP yaklaşım arasında anlamlı bir fark 
tespit edilmemiş ve serimizdeki insidansın 
literatürle uyumlu olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 3. DÖA varlığı, VAS skor şiddeti ve dağılımı. 
 

 TP grup n: 20 MP grup n: 11 p 

DÖA var 11 (%55) 6  (%54,5) 0.981 

Ortalama VAS skoru 

     1-2 

     3-4 

2,3 (1-3) 

5 

6 

3,2 (2-4) 

2 

4 

0.562 
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TP grupta açık redüksiyonun anlamlı şekilde 
yüksek çıkması; randomize olarak açık kırıkların 
daha çok bu yaklaşımı tercih eden üç farklı 
cerrah tarafından ameliyat edilmesinden kaynak-
lanmıştır. 

TP yaklaşımda, patellar tendonun direk ortasın-
dan longitüdinal kesi yapılması, yerleştirilen 
ekartörler ve her ne kadar doku koruyucular kul-
lanılsa dahi sürekli artan çapta oyucuların tendon 
içinden geçirilmesi sonucu oluşan zedelenme 
DÖA‘nın ortaya çıkmasında önemli olduğu düşü-
nülmektedir. Keating ve Orfaly TP yaklaşımın 
direk kronik DÖA ile ilişkili olduğunu ileri sürmüş 
ve MP yaklaşımı önermişlerdir (11). MP 
yaklaşımda ise ideal giriş noktasına ulaşmak 
zorluk arz etmektedir; patellar tendonun laterale 
doğru daha etkili bir şekilde ekartasyonu 
zedelenmeye sebep olabilir. Song‘un MP girişim 
ile İMÇ uyguladığı tibia cisim kırıklı 45 hastalık 
retrospektif çalışmasında olgularının %64’ünde 
hafif ve orta şiddetli DÖA tespit etmiştir (21). 

Yerleştirilen çivinin üst ucunun artiküler yüze ve 
anterior kortekse yakın ve hatta dışarıda 
bırakılması da mekanik olarak irritasyona ve 
DÖA’na sebep olabilir. Radyolojik olarak çivi 
ucunun yüksekte kalması ve buna bağlı 
oluşabilecek irritasyonun her zaman DÖA sebep 
olmadığı da bilinmektedir (22). Olgularımız içinde 
de TP yaklaşımla yerleştirilen çivinin yaklaşık bir 
santimetreye yakın eklem hattının dışında olduğu 
tespit edilmiş ancak bu olguda DÖA olmadığı 
görülmüştür.  

Bunun dışında iatrojenik olarak çivi giriş yerinin 
iyi ayarlanamaması ve artiküler zedelenme de 
ağrı oluşumu açısından önemlidir. İdeal giriş 
noktası horizontal planda transvers intermeniska 
lligamanın hemen önü olarak tanımlanmaktadır 
(19,23). Giriş yeri açısından bu noktanın poste-
rioru menisküsler ve  tibial yüz eklem kıkırdağını; 
anterioru da patellar tendonun yapışma yerini 
riske atmaktadır. Bunun dışında lateral ve medi-
alden giriş yukarıda saydığımız yapıların zede-
lenmesi dışında çivinin ekzantrik yerleşmesine ve 
böylelikle hem dizilimin hem de  redüksiyonun 
bozulmasına sebep olabilir. Doğru giriş yeri 
açısından mutlaka skopi kontrolü altında işlemin 
gerçekleştirilmesi gerekmekte ve ameliyat esna-
sında dikkatli olunmalıdır. Klinik uygulamalarımız-
da skopialtında awl ya da k teli ile yer doğru-
laması sonrasında giriş yeri hazırlanmaktadır. 

Çoğu olguda DÖA‘nın şiddeti hafif ve orta 
şiddette olduğu raporlanmıştır (13-15) ve bu 
hastaların çoğu ameliyat sonrası işlerine geri 
dönebilmektedirler (10). Mevcut serideki ortalama 
VAS skoru TP grupta 2,3; MP grupta ise 3,2 
bulunmuştur. Bulgular, DÖA şiddetinin olguları-
mızda hafif ve orta düzeyde olduğunu göster-
mektedir. Her iki grup arasında anlamlı bir fark 
olmaması cerrahi yaklaşımın DÖA şiddeti 
üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı izlenimini 
vermekte ve şiddet açısından da literatürle 
uyumlu olduğunu göstermektedir. 

Klasik tibial İMÇ de işlem hem proksimal hem de 
distalden kilitleme ile gerçekleştirilmekle birlikte 
kilitsiz uygulamaların da raporlandığı çalışmalar 
mevcuttur (5,24). Klasik İMÇ de tüm olgular prok-
simalden kilitlendiğinden seriler içinde proksimal 
kilit vidalarının DÖA etkisi yeterince araştırılama-
mıştır. Çalışmada intraop yeterli rotasyonel 
stabilite sağlanan 31 olgunun 15‘ine (%48,3) 
İMÇ, kilitleme yapılmadan uygulanmıştır. Çalış-
mamızda kilitsiz olguların istatistiksel açıdan 
anlamlı olarak TP grupta toplanmış gözükmesinin 
sebebi bu yaklaşımı önceleyen cerrahların tercihi 
olarak gözükmektedir. Bununla beraber  kilitli ve 
kilitsiz olgular arasında  giriş yerinden bağımsız 
karşılaştırma yapıldığında DÖA açısından 
anlamlı bir fark bulunmaması proksimal kilit 
vidalarının DÖA üzerinde etkili olamadığı kana-
atini uyandırmıştır. 

Fonksiyonel açıdan MP grupta dört  kötü ve orta 
sonuç elde edilmesine karşın bu olguların sadece 
ikisinde DÖA saptanmıştır. MP gruptaki olgu 
sayısının az olması oransal olarak orta ve kötü 
sonuçlarının yüksek olmasına sebep olduğu 
düşünülmüştür; ayrıca JW değerlendirme para-
metrelerinin (kaynama varlığı, osteomiyelit, 
amputasyon, nörovasküler bozukluk, deformite 
komşu eklemlerde hareket, ağrı, yürüme ve ağır 
aktiviteler) genel olarak çivi giriş yeri ile ilişkisi 
çok sınırılıdır.  Bu açıdan bakınca MP yaklaşımın 
tek başına fonksiyonel sonuçlar üzerinde  
belirleyici olmadığı multifaktöriyel sebeblerin ön 
planda olduğu tarafımızca düşünülmektedir. 

Araştırmamızın retrospektif doğada oluşu, 
nispeten gruplardaki vaka sayılarının az olması 
ve vakaların değişik cerrahlar tarafından ameliyat 
edilmesi ile homojenitenin azalmış olması 
çalışmamızın zayıf yönlerini oluşturmaktadır. 
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SONUÇ 

DÖA, tibia İMÇ’de sık görülen bir komplikas-
yondur ve genelde hafif orta şiddette seyretmek-
tedir, mevcut araştırmamız bu sonucu destek-
lemektedir ve literatürle uyumludur. Çalışmamız-
da TP ve MP yaklaşım arasında DÖA açısından 

fark bulunmamıştır; ancak gruplarımızdaki vaka 
sayımızın bu bulgumuzu güvenilir şekilde kabul 
edebilmek için nispeten az olduğu düşünce-
sindeyiz, daha fazla sayıda vaka içeren pros-
pektif randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç 
vardır.  
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