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ÖZ 

Giriş: Torakolomber omurga instabil kırıkları en sık posterior pedikül vidası fiksasyonu ile tedavi edilir. Ancak bu 
hastaların tedavisinde kısa segment fiksasyonun yeterli olduğu konusu hala tartışmalıdır. Çalışmamızda 
amacımız kırık vertebraya da pedikül vidası uygulanan kısa segment fiksasyon (KSF) ile geleneksel uzun 
segment fiksasyonu (USF) radyolojik sonuçlarıyla karşılaştırmaktı. 

Gereç ve Yöntem: 2016-2019 yılları arasında Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi ve 2019-2020 yılları arasında 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’ne 
instabil vertebra burst kırığı nedeniyle yatan ve cerrahi tedavi yapılan 21 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 
tespit edilen vertebra sayısına göre iki gruba ayrıldı. Birinci grup, KSF (kırık seviyesi dahil altı vidalı tespit) ile 
tedavi edilen 12 hastayı içeriyordu. İkinci grup, USF ile tedavi edilen 9 hastayı içeriyordu (kırık seviyesi hariç sekiz 
vidalı tespit). Hastaların radyolojik görüntüleri retrospektif taranarak lokal kifoz açıları (LKA), anterior korteks 
yüksekliğinin (AKY) posterior korteks yüksekliğine (PKY) oranı ve çökme dereceleri (ÇD) değerlendirildi. 

Bulgular: Her iki gruptaki hastalar yaş, cinsiyet, travma etiyolojisi, kırık seviyesi ve tipi, hastanede yatış süresi ve 
takip süreleri, ameliyat öncesi LKA, AKY/PKY oranı ve ÇD açısından benzerdi (p˃0,05). Ameliyat sonrası LKA 
düzeltme miktarı ve son takiplerde LKA’nın sürdürülebilirliği açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p˃0,05). 
AKY/PKY oranında ise hem ameliyat sonrası hem de son takiplerde KSF lehine anlamlı fark bulundu (p˂0,05). 

Sonuç: Kırık seviyesinin de dahil edildiği kısa segment posterior fiksasyon, torakolomber bileşke kırıkları için uzun 
segment posterior fiksasyona benzer şekilde kifoz düzeltilmesini ve sagittal korreksiyonun korunmasını sağla-
maktadır. Ayrıca hareketli segment sayısının fazla olmasıyla uzun segment fiksasyona üstünlük göstermektedir.   

 
SUMMARY 

Introduction: Unstable fractures of the thoracolumbar spine are most commonly treated with posterior pedicle 
screw fixation. However, the issue of whether short segment fixation is sufficient in the treatment of these patients 
is still controversial. In our study, our aim was to compare the radiological results of short segment fixation (SSF) 
with pedicle screw applied to the fractured vertebra and traditional long segment fixation (USF). 
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Materials and Methods: 21 patients who were hospitalized in Manisa Alaşehir State Hospital between 2016-
2019 and İzmir Katip Çelebi University (İKÇÜ) Atatürk Training and Research Hospital Orthopedics and 
Traumatology Clinic between 2019-2020 and underwent surgical treatment due to unstable vertebral burst 
fracture were included in the study. The patients were divided into two groups according to the number of 
instrumented level. Group 1 included 12 patients treated by SSF (six-screw construct including the fracture level). 
Group 2 included 9 patients treated by LSF (eight-screw construct excluding the fracture level). The radiological 
images of the patients were scanned retrospectively, and local kyphosis angles (LKA), ratio of anterior body 
height (ABH) to posterior body height (PBH) and depression degrees (DD) were evaluated. 

Results: Patients in both groups were similar in terms of age, gender, trauma etiology, fracture level and type, 
length of hospital stay and follow-up, preoperative LKA, ABH/PBH ratio, and DD (p˃0.05). There was no 
significant difference between the two groups in terms of the amount of postoperative LKA correction and the 
sustainability of LKA at the last follow-up (p˃0.05). A significant difference in favor of SSF was found between the 
two groups in the ratio of ABH/PBH both after surgery and at the last follow-up (p˂0.05). 

Conclusion: Short segment posterior fixation, including fracture level, results in kyphosis correction and 
preservation of sagittal correction, similar to long segment posterior fixation for thoracolumbar junction fractures. 
In addition, with the high number of moving segments, it provides superiority to long segment fixation. 
 

 

GİRİŞ 

Omurga travmalarında en çok etkilenen bölge 
torakolomber bileşkedir (T11-L2) ve kırıklar en 
sık bu bölgede görülür (1,2).Bu yüksek insidansa 
rağmen, bileşke kırıklarına doğru yaklaşım ve 
enstrümantasyon teknikleri için kanıta dayalı 
kılavuzlar hala bulunmamaktadır (3-5). Torako-
lomber kırıkların tedavisinde posterior, anterior, 
kombine posterior-anterior ve posterior minimal 
invaziv yaklaşımlar günümüzde uygulanmaktadır. 
En sık uygulanan cerrahi ise posterior stabilizas-
yondur. Başarılı bir iyileşme elde etmek için kaç 
seviyenin fiksasyona dahil edilmesi gerektiği de 
önemlidir. Bu sebeple kısa ile uzun segment pe-
dikül vida fiksasyonu uygulamaları üzerine tartış-
malar günümüzde de sürmektedir (6). Geleneksel 
yöntemler iyi bir stabilizasyon sağlamak, kifoz ve 
implant yetmezliği gibi komplikasyonları en aza 
indirmek için kırık omurganın en az iki seviye üst 
ve altındaki (uzun segment fiksasyon) omurgayı 
stabilize etmeyi içerir (7). Bu tekniğin dezavantajı 
hareketsiz bırakılan omurga segmentinin uzun 
olmasıdır. Kısa segment fiksasyon (kırık verteb-
ranın bir seviye üstü ve bir seviye altını içerir) 
cerrahi süreyi ve hastane maliyetlerini azaltır ve 
lomber omurgadaki hareketli segmentleri korur 
(7, 8). Ancak bu yöntemin korreksiyonun yete-
rince sağlanamaması, zamanla kifozda artış 
olması ve değişik şiddette ağrı mevcudiyeti gibi 
dezavantajları bildirilmiştir (4). Başarısızlığı 
önlemek için bazı yazarlar kırık vertebraya da 
vida yerleştirilmesini savunmaktadır (8). 

Bu çalışmada kısa segment fiksasyon ile uzun 
segment fiksasyon uygulamalarının torakolomber 

bileşkenin instabil patlama kırıklarındaki korreksi-
yon başarısı ve sürdürülebilirliğini karşılaştırmayı 
amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

2016-2019 yılları arasında Manisa Alaşehir 
Devlet Hastanesi ve 2019-2020 yılları arasında 
kurumumuzda torakolomber bileşkedeki instabil 
omurga patlama kırığı (T11-L2) nedeniyle 
ortopedi ve travmatoloji kliniğine yatırılan ve 
posterior yaklaşımla uzun veya kısa segment 
pedikül vida fiksasyonu kullanılarak tedavi edilen 
hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. 
Hastalar yaş, cinsiyet, travma etiyolojisi, kırık 
düzeyi, ameliyata alınma süresi, yatış süresi, 
kırık tipi, nörolojik durum ve takip açısından 
değerlendirildi. Tüm hastaların tedavisi aynı iki 
cerrah tarafından yapılmıştı. Hastaların ameliyat 
öncesi, sonrası ve son kontrollerinde çekilmiş 
röntgen ve varsa bilgisayarlı tomografileri (BT) 
değerlendirildi. Toplam 30 hasta değerlendirmeye 
alındı. Bir yılın altında takibi olan, nörolojik defisit 
nedeniyle mobilize olamayan veya geç mobilize 
olan, 65 yaş üstü hastalar ve osteoporozu olan 9 
hasta çalışma dışı bırakıldı. En az bir yıllık takibi 
olan 21 hastanın radyolojik görüntülemeleri 
retrospektif olarak tarandı ve ameliyat öncesi, 
sonrası ve son kontrollerindeki lokal kifoz açıları 
(LKA), çökme dereceleri (ÇD), anterior ve 
posterior korpus yükseklikleri (AKY, PKY) ve 
oranları (AKY/PKY) değerlendirildi.  

Hastalar enstrümante edilen seviye sayısına göre 
iki gruba ayrıldı. Birinci grup kırık seviyesi dahil 
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olmak üzere kısa segment fiksasyon (KSF) ile 
tedavi edilen 12 hastayı içeriyordu. KSF, kırığın 
bir seviye üstünde ve altında ikişer vida ve kırık 
seviyesinde en az bir pedikül vidası kullanılarak 
yapıldı. Kırık vertebrada kısa pedikül vidaları 
pedikül bütünlüğüne göre yerleştirildi. İkinci grup 
sekiz vidayla (kırığın iki seviye üstünde ve 
altında) uzun segment fiksasyon (USF) ile tedavi 
edilen 9 hastayı içeriyordu. Tüm hastalar genel 
anestezi altında ameliyat edildi. Vida yerleşimleri 
intraoperatif floroskopi ile kontrol edildi. Tüm 
hastalara füzyon uygulandı. Ameliyat sonrası 
birinci gün tüm hastalar desteksiz yürütülmeye 
başlandı. 

Verilerin istatistiksel analizi için SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) 18.0 yazılım 
paketi kullanılarak gerçekleştirildi. Nonparametrik 
testlerden mann whitney u testi ve gruplar arası 
kategorik ölçümlerin karşılaştırılmasında ki-kare 
testi kullanıldı. Tüm testlerde istatistiksel 
anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alındı. 

Bu çalışmanın etik kurul onayı İKÇÜ Atatürk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik kurulundan 
24.06.2021 tarihli 0337 numaralı karar ile alın-
mıştır. 

BULGULAR 

Çalışmaya 21 hasta dahil edildi. Ortalama yaş 
42,57 ± 14,24 (21-65) yıl idi. Hastaların 7’ si 
kadın, 14’ ü erkekti. Ortalama takip süresi 19,95 
± 16,20 (12-82) aydı. Hastaların 12’ si KSF, 9’ u 
USF ile tedavi edilmişti. Her iki grup, cinsiyet, 
travma etiyolojisi, kırık seviyesi, kırık tipi, nörolojik 
durum ve takip açısından benzerdi. Tüm kırıklar 
torakolomber bileşkedeydi (T11-L1) ve Magerl 
sınıflamasına göre A3 tipi kırık idi. Ameliyata 
alınma süreleri ortalama 0,61 ± 0,80 (0-3) gün, 
ortalama yatış süresi 3,90 ± 0,83 gündü. Hasta-
ların demografik özellikleri, travma etiyolojisi ve 
kırık tipine ait veriler Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Ortalama yaş grup 1 (KSF) için 45,5 ± 15,50 ve 
grup 2 (USF) için 38,66 ± 12,10 idi. 15 hastada 
L1 kırığı mevcuttu ve bunlardan 10’ u KSF ile, 5’i 
USF ile tedavi edilmişti. 5 hastada T12 kırığı 
vardı ve bir hastaya KSF, 4 hastaya USF yapıl-
mıştı. T11 kırığı olan 1 hastaya KSF yapılmıştı. 
Ortalama takip süresi iki grup arasında benzerdi. 

Hiçbir hastada implant yetmezliğine rastlanmadı. 

Ameliyat öncesi ortalama çökme oranı %52 idi. 
Ameliyat sonrası ortalama çökme oranı %24, son 
kontrollerdeki ortalama çökme oranı %29 olarak 
hesaplandı. Ameliyat öncesi, sonrası ve son 
kontrollerdeki çökme oranları iki grup arasında 
benzerdi (p:0.602, p:0.464, p:0.602).  

Ameliyat öncesi tüm hastalarda ortalama LKA 
16,64° ± 5,08 iken, birinci grupta bu açı 16,43° ± 
4,15, ikinci grupta 16,92° ± 6,38 olup her iki grupta 
benzerdi (p:0.382). Ameliyat sonrası ortalama 
LKA birinci grupta 4,96° ± 1,25 iken ikinci grupta 
5,40° ± 1,98 idi. USF akut düzeltmede KSF’ ye 
göre daha başarılı olsa da her iki grup arasında 
anlamlı fark saptanmadı (p:0.602). Son takipteki 
ortalama LKA birinci grupta 7,47° ± 2,68, ikinci 
grupta ise 7,14° ± 2,93 idi. Son takipte iki grup 
arasında anlamlı bir korreksiyon kaybı farkı yoktu 
(p:0.754).  

Ameliyat öncesi ortalama AKY/PKY oranı birinci 
grupta 0,67 ± 0,11, ikinci grupta 0,58 ± 0,11 idi. 
İki grup arasında anlamlı fark yoktu (p:0.219). 
Ameliyat sonrası bu oran birinci grupta 0,83 ± 
0,09 iken ikinci grupta 0,73 ± 0,10 olarak 
bulunuldu. İki grup arasında KSF lehine anlamlı 
fark bulundu (p:0.023). Son takipte ise ortalama 
AKY/PKY oranı birinci grupta 0,77 ± 0,08 iken 
ikinci grupta 0,68 ± 0,11 idi. İki grup arasında 
KSF lehine anlamlı fark bulundu (p:0,05). Anterior 
korteksin düzeltilmesinde iki grup arasında fark 
varken yüksekliğin sürdürülmesinde iki grup 
benzerdi.  

 
 

Tablo 1. Grupların demografik özellikleri, travma etiyolojisi ve kırık tipine ait veriler. 
 

 Kırık Tipi Ort. Yaş Cinsiyet Travma Şekli 

   Kadın Erkek ADTK  AİTK YD MK 

KSF 12 - A3 45.5 4 8 2 4 2 4 

USF 9 - A3 38.66 3 6 1 4 1 3 

KSF: Kısa Segment Fiksasyon, USF: Uzun Segment Fiksasyon, A3: Magerl sınıflaması Tip A3, ADTK: Araç Dışı Trafik Kazası, 
AİTK: Araç İçi Trafik Kazası, YD: Yüksekten Düşme, MK: Motosiklet Kazası,    Ort. Yaş: Ortalama Yaş  
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TARTIŞMA  

Posterior pedikül fiksasyonu torakolomber kırıklar 
için en sık cerrahi tedavidir çünkü düşük 
morbidite ile rijid bir fiksasyon sağlar (2). Kısa 
veya uzun segment fiksasyon yapmak  omurga 
cerrahları arasında hala tartışmalıdır. Her iki 
yöntemin de avantajları mevcuttur. KSF’ nin 
operasyon süresinin daha kısa olması, kan 
kaybının daha az olması ve hareketli omurga 
sayısını koruma gibi avantajları varken, USF’ nin 
daha iyi bir stabilizasyon sağladığı görüşü 
yaygındır (9,10). 

Aly, 2017 yılında yayınlanan bir metaanalizinde, 
kısa ve uzun segment fiksasyon yapılan genç 
hastalar arasında radyolojik ve fonksiyonel 
sonuç, nörolojik iyileşme ve implant başarısızlık 
oranı açısından fark bulamamıştır (11). Ancak 
birçok çalışmada,  postoperatif erken dönemde 
elde edilen kifoz açısında uzun dönemde anlamlı 
bir kayıp vardır (3). Filho ve ark. tarafından 
yapılan bir analizde cerrahiden hemen sonra KSF 
için daha kötü düzeltmeler olduğu ve uzun süreli 
takipte bu düzeltmenin daha fazla kaybolduğu 
belirtilmiştir (12). 2021 yılında Girardo ve ark. 
osteoporotik vertebra kırıklarında yaptıkları bir 
çalışmada kifoz açısındaki ameliyat sonrası dü-
zeltme başarısı ve zamanla kifozun kötüleşmesi 
açısından kısa ve uzun segment fiksasyon yapı-
lan hastalar arasında anlamlı fark bulamamış-
lardır (6). Torasik ve lomber omurganın travmatik 
kırıklarında pedikül vida fiksasyonunun kullanı-
mına ilişkin 2013 yılında yayınlanan bir meta-
analizde pedikül fiksasyon yöntemlerinin beş 
farklı karşılaştırması test edilmiş ve bir yöntemin 
diğerine göre önemli bir avantajı olmadığı kayde-
dilmiştir (4). Bazı başka retrospektif çalışmalarda, 
kırık seviyesinde vidalı ve vidasız kısa segment 
stabilizasyon karşılaştırılmış ve kırık seviyesine 

vida yerleştirilen kısa segment uygulamalarda, 
kırığa vida yerleştirilmeyen kısa segmentli 
tespitlere kıyasla kifoz açısında daha iyi düzeltme 
elde edildiği bulunmuştur. Ayrıca kırık seviye-
sinde vida olanlarda, olmayanlara göre uzun 
dönemde düzeltme kaybının daha az olduğu 
kaydedilmiştir (8,13). 

Bu çalışmada, iki hasta grubu karşılaştırıldı. 
Gruplar cinsiyet, yaş, travma şekli, kırık seviyesi, 
kırık tipi ve takip açısından benzerdi. Preoperatif 
değerlendirmede lokal kifoz açısı (LKA), anterior 
korpus yüksekliği, posterior korpus yüksekliği ve 
AKY/PKY oranı açısından da homojenlik gözlen-
di. Son takiplerinde iki grup arasında korreksi-
yonun sürdürülebilirliği açısından anlamlı fark 
yoktu. Akut düzeltmede USF daha başarılı görün-
se de iki grup arasında yine anlamlı fark yoktu. 

Bu çalışma, intraoperatif kırık redüksiyonunun ve 
sagittal deformitenin düzeltilmesinin, kırık sevi-
yeye de vida uygulanan KSF ile yapılabileceğini 
doğrulamaktadır. Kırık vertebraya vida uygulan-
ması fiksasyon sisteminin stabilitesini artırabilir 
ve zaman içinde korreksiyon kaybını önleyebilir 
(8,13). KSF, daha az hareketsiz segment içer-
mesi,  daha kısa ameliyat süresi, daha az kan 
kaybı ve doğru saggital hizalamanın korunması 
gibi önemli avantajlar sunar. 

SONUÇ  

Kırık seviyesinin de dahil edildiği kısa segment 
posterior fiksasyon torakolomber bileşke kırıkları 
için uzun segment posterior fiksasyona benzer 
şekilde kifoz düzeltmesi ve sagittal korreksiyonun 
korunması ile sonuçlanır. Ayrıca hareketli 
segment sayısının fazla olmasıyla uzun segment 
fiksasyona üstünlük sağlar.  
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