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ÖZET
Giriþ: Çocuk femur kýrýklarýnýn tedavisinde
konservatif ve cerrahi yöntemler uygulanmaktadýr.
Özellikle 5-12 yaþ grubunda, pelvipedal alçý tespiti,
iskelet traksiyonu ve pelvipedal alçý tespiti,
intramedüller fiksasyon, kompresyon plaklarý ile
tespit ve eksternal fiksasyon gibi çeþitli tedavi
seçeneklerinden birisi tercih edilmektedir.
Çalýþmamýzda amaç bu yaþ grubunda eksternal
fiksasyon ile tedavi sonuçlarýnýn deðerlendirilmesidir.
Hastalar ve Yöntem: Ortalama yaþlarý 8.8 olan
(5-12), 25 çocuk hastanýn 26 femur kýrýðý Dinamik
Aksiyel Fiksatörler ile tedavi edilmiþtir. Dört olgu
açýk kýrýk, diðerleri kapalý kýrýk idi. Bir olguda
bilateral femur kýrýðý mevcut olup, üç olguda diðer
sistem yaralanmalarý kýrýklara iþtirak etmekte idi.
Hastalar ortalama olarak 21.4 ay (16-37 ay) takip
edildiler.
Bulgular: Kýrýklarýnýn 71 ile 102, ortalama 86
günde kaynadýklarý saptandý. Üç olguda Grade I,
iki olguda ise Grade II çivi yolu enfeksiyonu
görüldü (%19.2). Enfeksiyonlar, yoðun pansuman
ve antibiyotik uygulanmasý ile tedavi edildiler.
Hiçbir olgu çivi tahliyesini gerektirmedi ve hiçbir
olguda osteomyelit görülmedi.
Tedavi sonunda, sekiz olguda, ön arka grafilerde,
ortalama 7°, (3°-9°), altý olguda ise, yan grafilerde
ortalama 4°, (2°-6°) kýrýk açýlanmasý tespit edildi.
Ýki olguda 1 cm'den fazla ekstremite uzunluðu (11.5 cm arasý), iki olguda ise 1 cm'den fazla
ekstremite kýsalýðý (1-1.5 cm arasý) saptandý.
Sonuç: Sonuç olarak çocuk femur cisim
kýrýklarýnda eksternal fiksasyonun güvenilir,
emniyetli ve etkili bir yöntem olduðu kanýsýna
varýldý.
Anahtar Kelimeler: Eksternal Fiksasyon, Çocuk
Femur Cisim Kýrýðý.
SUMMARY
TREATMENT OF FEMORAL SHAFT FRACTURES
IN CHILDREN BY EXTERNAL FIXATION

Purpose: The aim of this study is to evaluate the
results of external fixation in femoral shaft fractures
of children.
Patients and Methods: 26 femoral shaft
fractures of 25 children were included in this study.
Dynamic axial fixators were used for the
stabilisation of these fractures. Four of the cases
were open fractures. Mean age of the patients was
8.8 (5-12) and average follow-up was 21.4 months
(16-37).
Results: All of the fractures were healed average
of 86 days (71-102 days). There was no refracture,
but in five patients, there was pin traction enfection
(19.2%). It was not necessary to remove the fixator
for pin tract infection and osteomyelitis was not
detected any cases. At the last control of patients,
eight cases had angulation at the anteroposterior
plain (average 7°, range 3°-9°) and six cases had
angulation at the lateral plain maximum (average
4°, range 2°-6°). Lower limb discrepancy less than
1.5 cm. was observed in four cases.
Conclusion: We conclude that external fixation
is a safe and effective treatment method for
femoral shaft fractures in children.
Key Words: External Fixation, Femoral Shaft
Fractures Children.
GÝRÝÞ
Çocuklarda femur cisim kýrýklarý sýk görülen
yaralanmalardýr. Çocuk femur kýrýklarýnda tedavi
planlanýrken hastanýn yaþý, kýrýðýn tipi, kýrýðýn þekli,
beraberinde var olan baþka kemik kýrýklarý ve
sistem yaralanmalarý göz önünde bulundurulmalýdýr. Tedavi seçenekleri hastanýn yaþýna göre
deðiþiklikler gösterir. 5 yaþýn altýnda genellikle
pelvipedal alçý uygulamalarý tercih edilirken, 12
yaþýndan sonra, adolesan çaða yakýn dönemde
intramedüller fiksasyon önerilmektedir. Buna karþýn
5-12 yaþ arasý çocuklarýn femur cisim kýrýklarýnda
ise traksiyon ve alçýlama, intramedüller fiksasyon,
kompresyon plaklarý ile tespit ve eksternal fiksasyon

* S.B. Ankara Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniði Baþasistaný.
** S.B. Ankara Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniði Þefi.
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gibi çeþitli tedavi seçeneklerinden birisi tercih
edilir1,2,3. Bu tedavi yöntemleri ile beraber cerrahi
komplikasyonlar, uzun süreli yataða baðýmlý
kalmak, hastanede yatma süresinin uzamasý,
psikososyal problemler gibi komplikasyonlarý da
beraberinde getirebilmektedir. Açýk veya kapalý
çocuk femur cisim kýrýklarýnýn tedavisinde eksternal
fiksatör uygulamalarý ile tedavi son yýllarda sýklýkla
kullanýlýr hale gelmiþtir1-11.
Çalýþmamýzýn amacý, 5-12 yaþ grubu femur cisim
kýrýklarýnýn eksternal fiksasyonla tedavi sonuçlarýný
deðerlendirmektir.
HASTALAR VE YÖNTEM
Saðlýk Bakanlýðý Ankara Hastanesi 1. Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniði'nde 25 çocuk hastanýn 26
femur cisim kýrýðý eksternal fiksatör yöntemi ile
tedavi edildi. Hastalarýn yaþlarý 5 ile 12 arasýnda
deðiþirken ortalama yaþlarý 8.8 olarak bulunmuþtur.
Bu hastalarýn çalýþmaya dahil edilmesinde direkt

Resim 3: Post-op 5. ay grafisi.

Resim 1: 5 yaþýnda bilateral femur kýrýðý olan
hastanýn pre-op grafisi.

radyolojik tetkiklerinde fizis hatlarýnýn açýk olmasý
kriter olarak alýnmýþtýr. Hastalarýn 17 tanesi erkek,
sekiz tanesi ise kýzdýr. Hastalardan beþ tanesi trafik
kazasý sonucu, kalaný ise düþme sonucunda
yaralanmaya
uðramýþlardýr.
Gustillo
sýnýflandýrmasýna göre kýrýklarýn bir tanesi Grade
IIIB, bir tanesi Grade II, iki tanesi ise Grade I açýk
kýrýk idi. Grade IIIB açýk kýrýðý olan olguda pelvis
kýrýðý ve posterior üretra rüptürü, Grade II açýk kýrýk
olan olguda ise kafa travmasý ve önkol çift kemik
kýrýðý yaralanmalara iþtirak etmekteydi. Bilateral
femur kýrýðý mevcut olan bir olguda ise kafa
travmasý ve nervus abducens paralizisi teþhis edildi.
Hastalar hastaneye müracaatlarýndan sonra
ortalama olarak 2.2 gün (1-4 gün) içerisinde
ameliyata alýndýlar. Ameliyata kadar geçen süre
içerisinde hastalara cilt traksiyonu veya kalçayý
içine alan uzun bacak atel tespiti uygulandý.

Resim 2: Ayný olgunun post-op grafisi.

Ameliyatta genel anestezi altýnda, skopi eþliðinde
redüksiyonu takiben lateralden kýrýk hattý
proksimalinden iki veya üç adet, kýrýk hattý
distalinden iki veya üç adet olmak üzere 3.5 mm'lik
pediatrik schanz vidalarý ile tespit edilen dinamik
aksiyel fiksatörler kullanýldý. Çivilerin mekanik
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irritasyonunu azaltmak ve drenajý kolaylaþtýrmak
amacý ile ciltte ve fasia latada 1.5-2 cm'lik
longitüdinal fasiotomiler yapýldý. Ýki olguda kapalý
redüksiyonda baþarýlý olunamamasý nedeni ile açýk
redüksiyona geçildi.
Ameliyattan sonra hastalara 1. günden itibaren
yataklarýnda aktif kalça ve diz hareketlerine
baþlanýldý. Tolere edebilen hastalar bir çift koltuk
deðneði ile veya yakýnlarý yardýmý ile hemen ayaða
kaldýrýldýlar.
Hastalar or talama olarak 4 gün (3-9 gün)
hastanede yatýrýlýrak kontrollere gelmek üzere
taburcu edildiler.
Klinik ve radyolojik olarak hastalarýn 15 gün
aralarla kontrolleri yapýldý. Kontroller esnasýnda
radyolojik olarak kallus formasyonu görülen
vakalarda (2 ila 4 hafta arasýnda) fiksatörler
dinamize edildi. Bu süreden sonra hastalarýn o
taraf ekstremiteleri üzerine tam aðýrlýk vermelerine
izin verildi.
Kontroller esnasýnda çekilen grafilerde yeterli kallus
formasyonu görüldükten sonra poliklinik
þartlarýnda fiksatörleri çýkarýldý. Fiksatörlerin
çýkarýlmasý esnasýnda schanz çivileri ilk etapta
yerlerinde býrakýldý, klinik muayene yapýldýktan
sonra patolojik hareket yoksa, fiksatörler çýkarýldý.
Çalýþmaya alýnan hastalarýn ortalama takip süresi
21.4 aydýr (16-37 ay).
BULGULAR
Takip süreleri sonunda tüm kýrýklarýn kaynadýðý
tespit edildi. Ortalama kýrýk kaynama süresi 86
gündü (71-102 gün). Fiksatörler çýkarýldýktan sonra
herhangi bir dýþ tespit uygulanmadý, ancak üç hatfa
süre ile bir çift koltuk deðneði ile o taraf
ekstremiteye parsiyel yük verdirilerek mobilizasyon
saðlandý. Hiçbir olguda tekrar kýrýk oluþumu
görülmedi.
Üç olguda Grade I, iki olguda ise Grade II çivi
yolu enfeksiyonu görüldü (%19.2). Enfeksiyonlar,
yoðun pansuman ve antibiyotik uygulanmasý ile
tedavi edildiler. Hiçbir olgu çivi tahliyesini
gerektirmedi ve hiçbir olguda osteomyelit
görülmedi.
Hastalarýn takip süreleri içerisinde en son
kontrollerinde elde edilen grafilerde yapýlan
ölçümlerde sekiz olguda, ön arka grafilerde,
ortalama 7°, (3°-9°), altý olguda ise, yan grafilerde
ortalama 4°, (2°-6°) kýrýk açýlanmasý tespit edildi.
Her iki alt ekstremitenin uzunluk farklarý
incelendiðinde iki olguda 1 cm'den fazla uzunluk

(1-1.5 cm arasý), iki olguda ise 1 cm'den fazla
kýsalýk (1-1.5 cm arasý) tespit edildi. 1 cm'den az
olan uzunluk farklarý deðerlendirilmeye alýnmadý.
Hastalarda operasyon sonrasý erken dönemde diz
fleksiyonunda görülen limitasyon, fiksatörlerin
tahliye edilmesinden sonra hýzla düzeldi ve sonuçta
hastalarýn kalça ve diz eklemlerinde fleksiyon ve
ekstansiyon kýsýtlýlýðý kalmadý.
TARTIÞMA
Çocuk femur cisim kýrýklarýnýn tedavisinde
günümüzde
çeþitli
tedavi
yöntemleri
kullanýlmaktadýr. 5-12 yaþ arasý grupta klasik olarak
traksiyon ve alçý tespiti, kompresyon plaklarý ile
tespit, eksternal fiksasyon ve intramedüller
fiksasyon yöntemleri sayýlabilir1,2,3.
Eksternal fiksatörler çocuk femur kýrýklarýnda
genellikle açýk kýrýk olgularýnda, multipl
yaralanmalarda, konservatif tedavinin yetersiz
kaldýðý durumlarda tedavinin devamý amacý ile ve
unstabil kýrýklarda tercih edilmektedir 4-9 .
Kliniðimizde bu yaþ grubu içerisinde olan
hastalarda eksternal fiksasyon ile tedavi yöntemini
kullanarak, 25 hastanýn 26 femur kýrýðýnýn
tedavisini deðerlendirdik.
Takiplerimizde tüm kýrýklarýn kaynamýþ olduðunu
gördük. Kaynama süresi ortalama olarak 86 gün
olarak bulundu (71-102 gün). Grade IIIB açýk kýrýklý
olan olgumuzda en uzun kaynama süresini
saptadýk.
Tedavinin tamamlanmasýndan sonra görülen
baþlýca sorunlardan birisi refraktür olgularýdýr.
Kirschenbaum 10 olguluk serisinde bir refraktür4,
Gregory 27 olguluk serisinde dört refraktür olgusu
ile karþýlaþmýþtýr. Dinamize edilmeyen veya geç
dinamize edilen olgularda kemik üzerindeki stresin
korunmasý nedeni ile yetersiz iyileþme ile
karþýlaþýldýðý ve bunun sonucunda refraktür nedeni
olduðu ileri sürmektedir 1. Probe 17 olgunun
tedavisi sonucunda geç dinamizasyon nedeni ile
iki adet refraktür olgusu bildirmiþtir12. Ayrýca geniþ
çaplý schanz çivilerinin kullanýlmasý da, çivilerin
tahliyesinden sonra çivi yerinde refraktür olasýlýðýný
arttýrmaktadýr12. Serimizde fiksatör çýkarýldýktan
sonra herhangi bir refraktür olgusuna rastlanýlmadý.
Bunun nedenini zamanýnda yaptýðýmýz
dinamizasyona ve olgularýmýzda pediatrik schanz
çivileri kullanmamýza baðlamaktayýz.
Eksternal fiksatörlerle tedavi edilen olgularde en
sýk karþýlaþýlan sorunlardan biri de çivi yolu
enfeksiyonlarýdýr. Yapýlan çalýþmalarda çocuk femur
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kýrýklarýnýn eksternal fiksatörlerle tedavisinde çivi
yolu enfeksiyonlarý sýkça bildirilmiþtir. Gregory 27
vakalýk serisinde 14 adet çivi yolu olgusu bildirmiþ,
bir olguda çivi tahliyesi gerektirirken, diðer olgularýn
pansuman ve antibiyotik tedavisi ile kontrol altýna
alýndýðýný belirtmiþtir1. Davis 14 olgunun, beþ
tanesinde çivi yolu enfeksiyonu ile karþýlaþmýþ ve
bir olguda bu nedenle refraktür bildirmiþtir12.
Kirschenbaum 10 olguluk serisinde üç adet yüzeyel
çivi yolu enfeksiyonu4, Sanctis 82 olgusunda yedi
adet yüzeyel çivi yolu enfeksiyonu8 bildirmiþlerdir.
Krettek 16 olguluk serisinde dört olguda çivi yolu
enfeksiyonu görmüþ ve üç olguda fiksatör tahliyesi
ve tedaviye pelvipedal alçý tespiti ile devam ettiðini
belirtmiþtir5. Hull 16 olgusunun bir tanesinde çivi
yolu enfeksiyonu nedeni ile fiksatör tahliyesine
ihtiyaç duyduðunu bildirmiþtir9. Serimizde beþ
olguda rastladýðýmýz çivi yolu enfeksiyonu yoðun
pansuman ve antibiyotik tedavisine cevap vermiþtir
ve osteomyelit, fiksatör tahliyesi veya refraktür gibi
komplikasyonlarla karþýlaþýlmamýþtýr.
Dinamik aksiyel fiksatörlerle tedavi edilen çocuk
femur kýrýklarýnýn tedavisinde karþýlaþýlan diðer bir
sorun ise alt ekstremite uzunluk farkýdýr. Serimizde
iki olguda 1 cm'den fazla (1-1.5 cm arasý) uzunluk,
iki olguda 1 cm'den fazla (1-1.5 cm arasý) kýsalýk
tespit edildi. 1 cm'den az olan uzunluk farklarý
deðerlendirilmeye alýnmadý. Uzunluk tespit ettiðimiz
olgularýn ikisi de açýk kýrýk idi. Aranson ve Tursky'e
göre ekstremite uzunluðunun nedeni periostun
harabiyeti sonucu tension band etkisinin
kaybolmasýna sekonder olarak geliþmektedir6.
Periostun harap olduðu durumlarda fazla büyüme
daha sýk görülür. Otörlere göre erken aðýrlýk verme
bu fazla büyüme riskini azaltýr 6. Ayrýca kýrýk
stabilizasyonun mümkün olan en kýsa sürede
yapýlmasýnýn da uzunluk farkýnýn azaltýlmasýnda
etkili rol oynadýðý belirtilmektedir5. Olgularýmýzýn
en son kontrollerinde elde edilen grafilerde yapýlan
ölçümlerde sekiz olguda, ön arka grafilerde,
maksimum 9° (ortalama 7°), altý olguda ise, yan
grafilerde maksimum 6° (ortalama 4°) kýrýk
açýlanmasý tespit edildi. Bu deðerlerin hastalarda
herhangi bir soruna neden olmayacaðý
düþünülerek takip sonunda baþka bir müdahalede
bulunulmadý.
Takip süresi içerisinde olgularda saptanan diz
fleksiyonundaki kýsýtlýlýk fiksatör çýkartýldýktan sonra
hýzla düzelmeye baþladý ve altýncý hafta sonunda
olgularda herhangi bir diz fleksiyon kýsýtlýlýðý
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saptanmadý. Buradaki en önemli faktörün çiviler
yerleþtirilirken, çivilerin mekanik irritasyonunu
azaltmak amacý ile cilde ve fasia lataya yaptýðýmýz
1.5-2 cm'lik longitüdinal fasiotomiler olduðunu
düþünmekteyiz.
Sonuç olarak özellikle tedavi planlarýnda çeþitli
farklý yöntemler bulunan 5-12 yaþ arasý çocuk
femur cisim kýrýklarýnýn cerrahi tedavisinde
eksternal fiksasyonun, çivi yolu enfeksiyonu,
refraktür gibi dezavantajlarý olmasýna raðmen,
erken mobilizasyona, yeterli kýrýk kontrolüne izin
vermesi, hastanede yatýþ süresinin kýsa olmasý,
minimal invaziv bir teknik olmasý ve
multitravmatize olgularda veya yara bakýmý
gerektiren vakalarda kullanýlabilirliði gibi avantajlarý
nedeni ile emniyetli, etkili bir tedavi yöntemi
olduðu kanýsýndayýz.
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