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ÖZ 

Giriş: İntramedüller çivileme yetişkin femur cisim kırıklarında kabul edilmiş bir tedavi yöntemidir. İleri yaştaki 
hastalarda kemik, eklem yapısındaki değişiklikler ve ek komorbid hastalıklar nedeniyle intramedüller çivileme 
yetişkin hastalara göre özellik arzetmektedir. İleri yaş femur cisim kırıklarında  intramedüller çivileme ile ilgili 
çalışma sayısı azdır.Bu çalışmada  femur cisim kırığı olan yaşlı hastalarda  intramedüller çivilemenin klinik ve 
radyolojik sonuçları değerlendirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: 2012-2019 yılları arasıda 20 hastanın 20 femuru retrospektif olarak incelendi. Ölüm, 
kaynama, komorbid hastalıklar, intraoperative ve postoperatif komplikasyonlar değerlendirildi. Onüç hastaya açık, 
yedisine kapalı redüksiyon uygulandı. Yedi hastada lateral girişli ve sefalomedüller kilitlemeli, 13 olguda priform 
girişli statik transvers kilitlemeli çivi uygulandı. 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 84,2 (75-97) olup ortalama 15,4 ay (1-54) takip edildiler. Altı vaka (%30) ilk bir 
yıl içinde öldü, iki vaka yatalak kaldı. Kaynama oranımız %85,4’tü. Preoperatif 18 hastada bir veya daha çok 
komorbid hastalık vardı. Operasyon sırasında bir olguda femur cisminde parçalanma, postoperative iki vakada 
femur boyun kırığı ve bir vakada diz eklemine çivi migrasyonu izlendi. 

Sonuç: Kilitli intramedüller çivileme yaşlı osteoporotik femur cisim kırıklarında güçlü bir stabilite sağlamalarından 
dolayı güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir. Gelişebilecek femur boyun kırıklarından kaçınmak için lateral girişli 
sefalomedüller kilitlemeli çiviler öncelikle tercih edilmelidir.  

SUMMARY 

Introduction: Intramedullary nailing is an accepted treatment method in adult femoral shaft fractures. In this 
group of patients, intramedullary nailing is challenging than in adult patients due to changes in bone and joint 
structure and additional comorbid diseases. There are few studies on intramedullary nailing in elderly femoral 
shaft fractures. In this study, clinical and radiological results of intramedullary nailing in elderly patients with 
femoral shaft fractures were evaluated.. 

Material and Method: Between 2012 and 2019, 20 femurs of 20 patients were analyzed retrospectively. Death, 
union, comorbid diseases, intraoperative and postoperative complications were evaluated. Open reduction was 
performed in 13 patients and closed reduction was performed in seven patients. Lateral access and 
cephalomedullary locking nails were performed in 7 patients; a static transverse locking nail with priform entry 
was used in 13 patients. 
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Results:The mean age of the patients was 84.2 (75-97) and they were followed up for 15.4 months (1-54). Six 
cases (30%) died within the first year, two cases were bedridden. Our rate of union was 85.4%. Preoperative 18 
patients had one or more comorbid diseases. During the operation, femoral refracture in one case, femoral neck 
fracture was developed in two cases postoperatively, and nail migration to the knee joint in one case were 
observed. 

Conclusion: Locked intramedullary nails are a safe and effective treatment modality in elderly osteoporotic 
femoral shaft fractures as they provide strong stability. In order to avoid possible femoral neck fractures, lateral 
entry cephalomedullary locking nails should be preferred first. 

GİRİŞ 

Trokanter minörün beş santimetre altından, 
adduktor tüberkülün proksimaline kadar olan 
femur diafizindeki kırıklar cisim kırığı olarak 
tanımlanmaktadır. Genç erişkinlerde yüksek 
enerjili travmalarda eşlik eden başka ortopedik 
yaralanmalarla birliktelik göstermekle beraber 
yaşlılarda basit düşmeler sonrası tek başına 
görülmektedir (1). Femur cisim kırıklarında gerek 
genç gerekse yaşlı hastalarda kabul edilen tedavi 
yöntemi intramedüller çivilemedir (İMÇ) (2). 
Özellikle yaşlı hastalarda kemik mineral dansite-
sinin azalması, kortikal incelme olması, femurun 
morfolojisinin değişmesi, kalça ve diz ekleminde 
artritik değişikliklerin varlığı İMÇ işleminin optimal 
bir şekilde yapılmasını zorlaştırabilmektedir ve 
özel bir dikkat gerektirmektedir (3). Ek olarak 
yaşlı popülasyonda komorbidite yaratan ek 
hastalıklar bazen standart tedavi prosedürünün 
optimal şekilde uygulanmasına izin vermemekte 
ve sonuçlar üzerinde olumsuz etkiye neden 
olabilmektedir (4). Literatürde daha çok yaşlı 
kalça kırıkları incelenmiş olup femur cisim kırığı 
ile ilgili çalışma sayısı sınırlıdır (3,5). Bu çalış-
mada kliniğimizde 75 yaş üzeri femur cisim  kırığı 
olan yaşlı hastalarda kilitli intramedüller çivileme 
ameliyatlarımızın sonuçlarını paylaşmayı amaç-
ladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Hastanemizde 2012 -2019 yılları arasında femur 
cisim kırığı tanısıyla  İMÇ ile tedavi edilmiş 75 
yaş üstü hastalar çalışmaya dahil edildi. Hasta-

nemiz etik kurulu onayı alındıktan sonra hastalar 
retrospektif olarak incelendi. Çalışmada 20 
hastanın 20 femuru değerlendirildi. Olgularımızın 
17’si kadın, üçü erkekti ve ortalama yaş 84,2 
(75-97) idi. Kırık yerleşimine bakıldığında sağ da 
11 solda 9 vaka vardı. Atipik kırıklar, malinitesi 
olan patolojik kırıklar, 75 yaş altı hastalar, femur 
dis-talini ve proksimalini içeren kırıklar, ipsilateral 
alt ekstremitede başka kırığı olanlar ve 
nörovasküler defisiti olan hastalar çalışma 
dışında bırakıldı. Trokanter minörün beş 
santimetre distalinden, adduktor tüberkülün 
proksimaline kadar olan femur diafizindeki 
kırıklar çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar acil 
servise başvurmuştu. Ortopedik muayene ve iki 
yönlü femur grafileri sonrası femur cisim tanısı 
konan hastalar servisimize yatırıldı ve tuberositas 
tibiadan iskelet  traksiyonuna alındı. Hastaların 
sadece ikisinde (%10) ek bir hastalık olmayıp 
genel sağlık durumları iyiydi; kalan 18 hastada 
bir ve ya daha fazla komorbid hastalık mevcuttu. 
Hastaların ASA skorları ve komorbid hastalıkları 
Tablo 1 ve 2’de sunulmuştur.

Femur cisim kırığı öncesi bir hastada bilateral, 
birinde sağ TDP ve bir hastada ise periprostetik 
kırık nedeniyle parsiyel kalça protezi yapılmıştı. 
Tüm vakalarda kırıklar kapalıydı; kırık sınıflaması 
ve yerleşimi  Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo1. Hastaların ASA skoru 
ASA skoru n 

I 4

II 5

III 9

IV 2

Tablo 2. Komorbid hastalıklar 

Hastalık n Hastalık n 
Hipertansiyon 9 Diabetes  Mellitus 1 
İskemik kalp hastalığı 6 Kronik anemi 1 
Aritmi 1 Hipotiroidi 2 
Pulmoner hipertansiyon 1 Kronik Böbrek yetmezliği 1 
KOAH 1 Serbrovasküler hastalık 1 
Kalp yetmezliği 2 Pankreatit 1 
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Tablo 3. Kırık tipi ve yerleşimi 

n 
AO kırık tipi (32) 
  A1 
  A2 
  A3 
  C1 

4 
9 
5 
2 

Kırık yerleşimi 
İstmik 
İnfraistmik 
Supraistmik 

15 
3 
2 

Hastalar anestezi ve komorbid hastalıkları ile ilgili 
konsultasyonları tamamlanıp öneriler doğrultu-
sunda hazırlandıktan sonra ortalama 5,5 gün 
(1-13) sonra ameliyata alındı. Cerrahın tercihine 
göre 10 vaka lateral dekübit pozisyonda, dokuzu 
traksiyon masasında supin pozisyonda ve biri de 
düz masada supin pozisyonda ameliyat edildiler. 
Olguların 13’ ünde açık redüksiyon yedisinde ise 
kapalı redüksiyon uygulandı. 19 femurda lateral 
ve ya priform girişli antegrad çivi bir femurda ise 
retrograde girişli çivi kullanıldı. 13 olguda çivi 
proksimalden transvers-statik ve yedisinde 
sefalomedüller şekilde kilitlendi. Hiçbir hastaya 
greftleme yapılmadı. Ameliyat sonrası hastalar 
postop yoğun bakıma alındılar. Ertesi gün servise 
kabul edilen hastalara yara bakımları sonrası 
fizyoterapist eşliğinde yatak içi kalça diz fleksiyon-
ekstansiyon ROM ve quadriceps güçlendirme 
egzersizleri başlandı. İkinci gün yürüteç 
yardımıyla ayağa kaldırılarak mobilize edildiler.

Taburcu sonrası hastalar poliklinikte takip 
edildiler, radyolojik ve klinik olarak değerlendiril-
diler. Ameliyat öncesi günlük aktivitelerine döne-
bilmeleri ve yeterli derecede kalça ve diz eklem 
hareket açıklığı elde edebilmeleri için kas güçlen-

dirmeyi de içeren rehabilitasyon programına 
alındılar. Ön arka ve yan grafide dört korteksin 
üçünde kallus köprüsünün görülmesi ve kırık 
bölgesinde yük vermeyle ağrı olmaması kaynama 
olarak kabul edildi.  

SONUÇLAR 

Hastalar ortalama 15,4 (1-54) ay takip edildi. 
Ortalama taburcu süresi 10,9 (6-20) gündü. 
Ameliyat edilen 20 hastanın altısı (%30,0) ilk 
yılda öldü.  İlk bir yıl içinde ölen hastalar göz ardı 
edildiğinde 14 femur kırığının 12’sinden (%85,4) 
kaynama elde edildi. İntraoperatif bir vakada 
oyma sırasında refraktür oluştuğu görüldü bu 
vakada herhangi bir ek girişime gerek kalmadan 
İMÇ ile tespit yeterli oldu. Bir olguda  taburcu 
sonrası 14. gün gelişen akciğer embolisi tespit 
edildi, göğüs hastalıkları bölümünce yatırılıp 
medikal tedavi altına alındı. İki hastanın ameliyat 
sonrası hiç bir şekilde yürüyemediği ve yatalak 
olduğu görüldü. Postoperatif bir olguda ameliyat-
tan 48 ay sonra çivinin proksimalinde femur 
boyun kırığı 52. ayda ise çivinin distalinde 
suprakondiller femur kırığı saptandı. Bu olguya 
çivi çıkarılarak uzun stemli parsiyel protez 
uygulandı. Sonrasında distal lateral anatomik 
plak uygulandı. Bir başka olguda İMÇ sonrası 
dokuzuncu ayda femur boyun kırığı tespit edildi 
çivi çıkarılarak parsiyel protez yapıldı. Bu iki 
olguda da proksimalde transvers kilitleme yapıl-
mıştı. Bir vakamızın takiplerinin altıncı ayında 
çivinin diz eklemine migre olduğu görüldü, bu 
vakanın ilk ameliyatında distal kilit vidaların  
ıskalamış olduğu tespit edildi; eski çivi ve vidalar 
çıkarılarak  çivi revizyonu uygulandı.  

Şekil 1. 84 yaşında kadın hasta preoperative ön, arka ve yan grafi. AO tip 32C1 kelebek fragmanlı parçalı tipik kırık. 
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Şekil 2. Postoperatif ön arka ve yan grafi, proksimal sefalomedüller tarzda kilitleme yapılmış 

Şekil 3. Postoperatif iki yıl sonraki grafiler kaynama tam. 

TARTIŞMA 

Yaşlı femur cisim kırıkları gençlerde görülenlere 
göre bir kısım farklılıklar göstermektedir. Genelde 
basit düşme gibi düşük enerjili travmalar sonucu 
gerçekleşirler ve çoğu zaman kapalı kırıklardır. 
Yaşlılarda tipik femur  kırıkları oblik, spiral ve ya 
kelebek fragmanlı şekildedir. Kilitli intramedüller 
çivileme oldukça güçlü bir stabilizasyon sağla-
ması nedeniyle osteoporotik yaşlı popülasyonda 
öncelikle tercih edilmektedir (8,9). Serimizdeki 
tüm kırıklar kapalıydı ve evde basit düşme 
sonucu ortaya çıkmıştı. 

Literatürde yaşlı femur kırıkları ile ilgili olarak 
yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak 60 yaş üstü 

olgular incelenmiştir. Klasik tanıma  göre 65 yaş 
üstü yaşlı popülasyon olarak tanımlanmakla 
birlikte son çalışmalarda 65-74 yaş aralığı erken 
yaşlılık ve 75 yaş üstü ise gerçek yaşlılık olarak 
kabul edilmiştir (10). Çalışmamızda 75 yaş üstü 
vakalar incelenerek daha homojen bir grup 
oluşturulmuş ve gerçek yaşlı popülasyondaki 
femur cisim kırıkları değerlendirilmiştir. 

Femoral intramedüller çivileme sonrası ilk bir 
yılda ölüm oranımız %30,0'dır. Moran’ın çalışma-
sında ortalama yaş 77,3 (62-94), ölüm oranı  
%17, Elmi’nin serisinde ortalama yaş 46,9 (20-
81), ölüm %14,8 olarak bildirilmiştir (6,7).  Çalış-
mamızdaki ortalama yaşın 84,6 (75-97) olduğu 
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mektedir. Femur boyun kırığı postoperatif dö-
nemde de ortaya çıkabilmektedir (6). Bu sorunları 
azaltmak için lateral girişli ve sefalomedüller 
kilitlemeli çiviler önerilmektedir (12,13). Serimizde 
13 vaka statik transvers şekilde kiltlenmiş olup iki 
olgumuzda femur boyun kırığı gelişmişti. Her ne 
kadar statik kilitleme daha kolay gerçekleştirilse 
de yaşlı olgularda sefalo-medüller kilitleme tercih 
edilmesi kanaatindeyiz.  

Ameliyat edilecek yaşlı hastalarda en önemli 
sorunlardan biri de eşlik eden komorbid hastalık-
lardır. Hastaların cerrahiye alınma süresini uzat-
makta ve ameliyatta komplikasyon gelişme riskini 
arttırmaktadır (4). Serimizde 20 hastanın 18’inde 
(% 90,0) bir ve ya daha fazla komorbid hastalık 
tespit edilmiştir. Bu oran diğer serilerle karşılaş-
tırıldığında oldukça yüksek olup yaş sınrımızın 75 
ve üstü olarak tanımlanmasının buna sebep 
olduğu düşüncesindeyiz. İki hastamız (%10,0) 
yatalak kalmış olup literatürle benzer oranlara 
sahiptir (4,7,13). 

Çalışmamızın retrospektif tarzda olması, medikal 
kayıtlarımızdaki yetersizlikler ve sınırlı sayıda 
vaka içermesi zayıf yönlerini oluşturmaktadır. 
Literatürde az incelenmiş bir konunun ele 
alınması ve diğer serilerle karşılaştırıldığında 
oldukça yüksek yaş grubunun çalışılmış olması 
araştırmamızı değerli kıldığı düşüncesindeyiz. 

SONUÇ 

Kilitli intramedüller çivileme güçlü bir stabilizas-
yon sağlaması nedeni ile ileri yaşlı hastaların 
femur cisim kırıklarında öncelikli tedavi  yönte-
midir. Sefalomedüller kilitleme uygulanması 
ileride gelişebilecek femur boyun kırıklarının 
engellenmesi  açısından avantajlı görülmektedir.   
Çivileme işlemi öncesi komorbid hastalıklar, 
femur morfolojisi ve biyolojisindeki değişiklikler 
göz önüne alınmalı ve daha dikkatli bir cerrahi 
planlama  yapılmalıdır. 

düşünüldüğünde, yaş ortalamasının daha düşük 
olduğu diğer serilere göre ölüm oranımızın daha 
yüksek çıkmasının doğal  olduğu kanaatindeyiz. 

Yaşlı popülasyonda femur ve diğer uzun kemi-
klerde kaynama gençlere nazaran daha uzun 
sürede gerçekleşmektedir ve kaynamama oranla-
rıda yüksektir. Yaş ilerledikçe femoral kırıklarda 
bu oran daha da artmaktadır (11). Gerek komor-
bid hastalıklar ve bu hastalıklar için kullanılan bir 
takım ilaçların da kaynama üzerine olumsuz 
etkisi vardır. Serimizde kaynama oranı ilk bir 
yılda ölen hastalar dışlandığında % 85,5 bulun-
muştur. 13 vakada açık redüksiyonun yapılma-
sına rağmen kaynama oranımızın oldukça 
tatmikar olup bunun uygun teknikle yapılan 
cerrahi ve intramedüller çivi ile sağlanan yüksek 
stabilite ile elde edilebildiği düşüncesindeyiz. 

Yaşlı hastaların kırık mekanizması ve kırık şekli 
dışında cerrahisi de önem arz etmektedir.  Kemik 
mineral yoğunluğunun azalması ve komorbid 
hastalıklar ve bunlar için kullanılan ilaçlar kemik 
biyolojisi ve morfolojisini etkilemekte standart 
intramedüller çivileme işlemini  güçleştirmektedir. 
Yaşlandıkça artan femoral bowing çivinin femoral 
kanal içinde ekzantirik şekilde yerleşmesine ve 
distal ucunun anterior ve lateral kortekse dayan-
masına neden olabilmektedir. Bu sorunu aşmak 
ya da en aza indirmek için uzak lateral girişin 
tercih edilmesi uygulanacak çividen en az 2 mm. 
daha fazla oyma ve küçük çaplı çivi kullanılması 
önerilmiştir (5,11,12).  Ayrıca kemik korteksinde 
incelme nedeniyle oyucular kemiği rahatlıkla 
delerek  kanal dışına çıkabilmekte ve diyafizde 
parçalanmaya neden olabilmektedir (5,6). Seri-
mizde de intraoperatif bir olguda femur cisminde 
parçalanma gelişmiş, ancak ek  girişime gerek 
kalmadan çivileme prosedürü tamamlanabilmiştir. 
Kemik mineral yoğunluğunun düşük olduğu yaşlı 
hastalarda priform fossa girişli çivileme esnasın-
da çivinin proksimal ucunun daha geniş olması 
sebebiyle iatrojenik femur boyun kırığı gelişme 
riski ayrı bir sorundur ve gençlere nazaran bu 
komplikasyon daha yüksek oranda beklen-
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